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1.1.1.1.    IRODALMI ÁTTEKINTÉSIRODALMI ÁTTEKINTÉSIRODALMI ÁTTEKINTÉSIRODALMI ÁTTEKINTÉS    
 

1.1.1.1.1.1.1.1.    A polimergélek fogalma és csoportosításaA polimergélek fogalma és csoportosításaA polimergélek fogalma és csoportosításaA polimergélek fogalma és csoportosítása    
 

Az elmúlt években az anyagtudomány intenzíven kutatott területévé vált a poli-
merkémia, melynek talán legizgalmasabb területét a polimergélek jelentik. A polimer-
gélek egyre fontosabb szerepet töltenek be mindennapi életünkben, gondoljunk a fog-
krémekre, a hajzselére, a kerékpárülésre vagy akár a géllel töltött egérpadra. A 
polimergélek térhódítását bizonyítja, hogy nem csak polimerkémikusok, hanem fiziku-
sok, biológusok, sőt orvosok is egyre gyakrabban választják kutatásuk tárgyául a poli-
mergéleket.  

Mi is valójában a polimergél? Talán elsőre meglepőnek tűnik a válasz, de az álta-
lánosan elfogadott definíció hiányzik. Maga a kifejezés a francia ’gelatine’ (dermeszt) 
szóból származik, ami a talán legismertebb gél, a zselatin előállítására utal. A géleket a 
folyadékoktól rendszerint a rugalmassági modulusz, vagy a viszkozitás alapján külön-
böztetik meg. A gélek legelfogadottabb meghatározása Faradaytől származik: a gélek 
olyan alakállandó kolloid rendszerek, amelyeknek viszonylagos alakállandósága (azaz 
nullától különböző folyáshatárral rendelkeznek) a rendszer összefüggő vázához képest 
igen nagy, esetleg több ezerszeres mennyiségű, a váztól térbelileg nem elkülönült folya-
dék jelenléte illetve felvétele esetén sem szűnik meg [17]. 

Ez a definíció világosan megkülönbözteti a géleket a – korábban szintén a gélek 
közé sorolt – pórusrendszerektől, amelyek nem tartalmazhatnak, illetve nem vehetnek 
fel annyi folyadékot, amelynek mennyiségéhez képest a vázanyagé szinte eltörpül; illetve 
a kolloid halmazoktól, amelyek ugyan képesek nagy mennyiségű folyadék felvételére, de 
ennek során elveszítik alakállandóságukat. A gélekben a folyadékot megkötő váz szerke-
zetét kutatva joggal merül fel az az érdekes kérdés, hogy a különböző alakú építőele-
mekből milyen minimális számú egységre van szükség a rendszer egészét felépítő váz 
kialakításához az alakállandóság megtartása mellett. Topológiai számításokkal kimutat-
ták, hogy az azonos méretű gömbökből felépülő váz esetén a legkisebb szükséges koordi-
nációs szám mellett a rendszer össztérfogatának 5,6 %–ára csökkenhet le a vázat alkotó 
anyag mennyisége [18]. Még kisebb a szilárdanyag–szükséglet anizodimenziós, pálcika 
vagy lemez alakú részecskékből álló rendszerben (1. ábra); spongoid és retikuláris szer-
kezetű rendszerek 0,1–0,5 % szárazanyag–tartalom mellett is képesek az alakállandóság 
megtartására.  
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A polimergéleket sokféle szempontból csoportosíthatjuk, melyek közül a legfonto-

sabbakat emelem ki. A közeg halmazállapota alapján két szélső esetet különböztetünk 
meg: 

 
1. Az erősen duzzadt, sok folyadékot tartalmazó gélek a liogélek (víz esetén 

hidrogélek); ezeket az anyagokat a mindennapi életben kocsonyáknak nevez-
zük. Jellemző rájuk, hogy folyadékban gazdagok, rugalmasak, folyási és törési 
határuk van; e tekintetben a szilárd testekhez hasonlóak. Ezzel szemben fo-
lyadékokra emlékeztető sajátságaik is vannak: a kis molekulák, ionok diffúziós 
állandója a gélben és a duzzasztó folyadékban közel azonos, e tény a közeg 
folytonosságát is bizonyítja. A mindennapi életből jól ismert liogél az aludttej, 
a gyümölcskocsonya, ami pektinszolból cukor hozzáadására keletkezik, a meg-
dermedt húslé, a csiriz, a főzés előtt duzzasztott enyv vagy a benzolban duz-
zasztott autógumi. 

 
2. A száraz, folyadékot nem vagy alig tartalmazó gázhalmazállapotú közeggel 

jellemezhető gélek a xerogélek (a görög ’xero’ /száraz/ szóból). A liogélek kiszá-
rítva xerogélekké válnak, ezek viszont folyadékokban liogélekké duzzadhatnak 
(az ilyen módszerrel előállított liogéleket ödogén géleknek nevezzük), ha tapa-
dási pontjaik nem akadályozzák a duzzadással járó térfogat–növekedést. 
Xerogél alakban fordul elő általában a cellulóz (fa, növényi szárak, a gyapot, 
valamint a belőlük készült papír, textíliák), a keményítő, a keratin (haj, gyap-
jú, köröm), műgyanták, ioncserélők. A legtöbb adszorbenst és katalizátort is 
xerogél alakban alkalmazzák. 

gömb fibrilláris lamelláris 
építőelemekből felépülő halmazok 

1. ábra:1. ábra:1. ábra:1. ábra: A gélszerkezet sémái 
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Bizonyos gélek kolloid állapotuk miatt rendkívül nagy fajlagos felülettel rendel-
keznek, amelynek következtében a felületen lezajló jelenségek (duzzadás, szinerézis, 
adszorpció, adhézió, asszociáció, kapilláris–kondenzáció stb.) fokozott mértékben nyilvá-
nulnak meg. E jelenségekre a géleket felépítő komponensek morfológiája döntő befolyás-
sal van, így érthető, hogy e rendszereknél különös jelentősége van a belső szerkezetnek. 
A géleknek morfológiai szempontból három fő típusa különböztethető meg, amelyeket a 
2. ábrán mutatok be. 

 

 
1. Porodin rendszerek kolloid diszperziók izodimenziós részecskéinek összenövé-

se, összekristályosodása során keletkeznek. Anizodimenziós részecskék eseté-
ben lamellás vagy fibrilláris halmazokhoz jutunk. 

2. Spongoid, azaz szivacsos rendszelű gélek a kolloid mérethatárok közötti vas-
tagságú hártyák (lamellák) szabályos vagy szabálytalan összegyűrődésének 
eredményeként alakulnak ki. 

3. Kolloid fibrilláris rendszerek, rostok, szálak rendezett vagy rendezetlen köte-
gei, kuszált szövedékei retikuláris (lemezes, rostos) szerkezetű géleket szolgál-
tatnak. 

 
A gélek legnépesebb és gyakorlati szempontból is legjelentősebb csoportjába azok 

tartoznak, amelyek váza valamilyen polimerből áll. A polimergélek tulajdonságait alap-
vetően meghatározza képződési folyamatuk. Attól függően, hogy a polimergél vázát má-
sodrendű intermolekuláris kölcsönhatások vagy elsőrendű kovalens kémiai kötések tart-
ják össze, fizikai illetve kémiai polimergélekről beszélhetünk (3. ábra). 

 

porodin rendszerek spongoid rendszerek retikuláris rendszerek 
2. ábra:2. ábra:2. ábra:2. ábra: A polimergélek fontosabb morfológiai típusai 



 

 

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.    Fizikai pFizikai pFizikai pFizikai p
 

Bármely 
ideiglenes össz
polimergélek vá
kevéssé stabilak
vagy melegítés 
„megolvad”, ma
átalakulás többn

A fizikai p
Waals kötések: 
dipólusok közöt
származó diszpe

 
 

 
fizikai polimergélek kémiai polimergélek
3. ábra:3. ábra:3. ábra:3. ábra: A fizikai és a kémiai gélek közötti különbség 
 

 

olimergélekolimergélekolimergélekolimergélek    

folyamat, amely kedvez a különböző egységekhez tartozó monomerek 
ekapcsolódásának, fizikai polimergéleket eredményezhet. A fizikai 
zát összetartó másodlagos kötések gyengék, ezért jellemző rájuk, hogy 
, könnyen átalakulnak lioszolokká, például (további) folyadékfelvétellel 
hatására. A hőmérséklet növelésekor a hálópontok felbomlanak, a gél 
jd az oldat lehűtésekor ismét gélt kapunk. Ez az úgynevezett szol–gél 
yire megfordítható. 
olimergélek vázát összetartó legfontosabb kölcsönhatások a Van der 
az állandó dipólusok vonzásából adódó orientációs hatás, az indukált 
ti indukciós hatás, és az átmenetileg képződő dipólusok vonzásából 
rziós hatás (4. ábra). 
orientációs hatás indukciós hatás diszperziós hatás
    

4. ábra:4. ábra:4. ábra:4. ábra: A fizikai polimergéleket összetartó Van der Waals kötések típusai
6 
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Ha a polimermolekulákon hidroxil– vagy aminocsoportok is jelen vannak, akkor 
hidrogénhidak alakulhatnak ki, melyek jelentős stabilitást adnak a gél vázának. Ha a 
vázmolekulákon töltéssel rendelkező csoportok is találhatók, akkor elektrosztatikus köl-
csönhatások is hozzájárulhatnak a gél alakállandóságának biztosításához. Neutrális 
fizikai polimergéleknél az elágazó, hosszú oldalláncokat tartalmazó molekulák össze-
gabalyodása, a rojtos micellaképződés is segítheti a gélképződést (5. ábra).  

 
A fizikai polimergélek legnagyobb csoportját az aránylag nagy folyadéktartalmú, 

zselatin típusú gélek alkotják. Ezek keletkezése egészen hétköznapi módon történik: a 
nem túlságosan híg makromolekulás oldat kocsonyásodása, gélesedése hűlés, vagy az 
oldat állás közbeni töményedésének hatására következik be (pl.: húsleves, enyv, egyes 
ragasztók). Azt a hőmérsékletet, amelyen a térháló kialakul, gélesedési hőmérsékletnek 
nevezik. Ilyenkor azonban gyakran előfordul, hogy a megdermedt oldat oxidáció vagy 
egyéb kémiai változás hatására kémiai géllé alakul. Természetesen nem húzható éles 
határvonal a fizikai és a kémiai gélek közé, mivel a gélek vázának összetartásában mind 
az elsőrendű mind a másodrendű kötések egyaránt fontos szerepet játszanak, de több-
nyire az egyik vagy a másik típus dominál. 
 

hidrogénhíd–kötés elektrosztatikus kölcsönhatás rojtos micellaképződés 
    

5. ábra:5. ábra:5. ábra:5. ábra: A fizikai polimergélek vázát összetartó egyéb kölcsönhatások 



 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.    Kémiai polimergélekKémiai polimergélekKémiai polimergélekKémiai polimergélek    
 

A kémiai polimergélek vázát elsőrendű kémiai kötések tartják össze. A gélesedés 
során a háromdimenziós, végtelen molekulatömegű térhálót kovalens kémiai kötések 
kialakulása eredményezi. Ezen reakcióknak alapvetően két fajtája van. 

 
1. Térhálósítás során a már eleve meglévő makromolekulákat kötjük össze megfelelő 

térhálósító molekulák segítségével. Ez történik például a gumi vulkanizálásakor is. 
2. Térhálósító polimerizációról beszélünk, ha a monomerek polimerizációja láncelága-

zást létrehozó molekulák jelenlétében történik, erre jó példa a bakelit. 
 

 
Gyakran
melyekné
szerkezet
polimerg

 

makromolekulák monomermolekulák 

térhálósító molekulák 

kémiai polimergél 
 térhálósítás térhálósító polimerizáció
6. ábra:6. ábra:6. ábra:6. ábra: A kémiai gélváz kialakulásának lehetséges módjai 
8 

 külön gélesedési mechanizmusnak tartják az olyan hibridgélek kialakulását, 
l a térhálósítás során egymásba hatoló térhálókból alakul ki a háromdimenziós 
. A kémiai gélesedés többnyire nem megfordítható folyamat, ezért a kémiai 
éleket permanens géleknek is szokták nevezni. 
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1.2.1.2.1.2.1.2.    A polimergélek duzzadásának termodinamikai jellemzéseA polimergélek duzzadásának termodinamikai jellemzéseA polimergélek duzzadásának termodinamikai jellemzéseA polimergélek duzzadásának termodinamikai jellemzése    
 

Közismert tény, hogy a polimergélek hatalmas mennyiségű folyadékot (duzzasztó-
szert) képesek felvenni, és magukban tartani. A gélben a szerteágazó polimerváz bizto-
sítja az alaktartást és megakadályozza, hogy a folyadék kifolyjon a gélből, a duzzasztófo-
lyadék pedig nem engedi, hogy a polimertérháló összeessen, egyetlen kompakt tömbbé 
álljon össze. 

A polimergélek viselkedése minőségileg különbözik az azonos mennyiségű száraz-
anyagot tartalmazó polimeroldatok viselkedésétől. Mind a polimeroldatoknál, mind a 
polimergéleknél számolnunk kell a makromolekulák szolvatációjával, ami a molekulák 
legombolyodásának irányába hat. Ezzel ellentétes irányú folyamatot jelent, hogy a gél 
vázának szegmensei igyekeznek a számukra legkedvezőbb konformációt, a legtöbb 
mikroállapottal megvalósítható makroállapotot elérni, ami maximális entrópiára való 
törekvést jelent. Egy polimeroldat az oldhatósági koncentráció alatt bármilyen híg tar-
tományban stabil lehet, a polimergéleknél azonban a hálópontok rögzítik a láncokat, 
ezért azok nem távolodhatnak el tetszőlegesen egymástól, mint az oldatokban, ami a 
duzzadás mértékének felső határt szab. A polimergélek duzzadásának mértékét a gél 

térfogatának ( gélV ) és a kiszárított, duzzasztószert nem tartalmazó polimer térfogatának 

( pV ) hányadosával, a térfogati–duzzadásfokkal ( Vq ) jellemezhetjük.  

 

 gél
V

p

V
q

V
=  (1) 

 
Ha a térfogatok helyére tömeget írunk, akkor a tömeg–duzzadásfokot kapjuk. Az egyen-
letekben többnyire a polimer térfogati törtje szerepel (φ ), amely a térfogati–duzzadásfok 

reciproka. 
 

 1
Vq

φ =  (2) 

 
A térfogati tört használatát az indokolja, hogy térfogati–duzzadásfok elvben 1 és a végte-
len között bármilyen értéket felvehet (emlékezzünk vissza a szem üvegtestére, amelyre 

Vq =1000), míg a térfogati tört értéke 0 és 1 közötti szám (nagymértékben duzzadt gélek-

re φ ≈0,1…0,001, míg kis folyadéktartalom esetében 1–hez közeli érték). 
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A tiszta oldószerben duzzasztott polimergél térfogatváltozásának hajtóereje a ter-
modinamikai egyensúlyra való törekvés. Az egyensúly felé törekvés és az egyensúlyi ál-
lapot jellemzéséhez a karakterisztikus függvények közül a szabadentalpiát (G ) célszerű 
választani, mivel egy, a tiszta duzzasztószerében lévő polimergél a környezetével termi-
kus és mechanikai kölcsönhatásban van. Ez gyakorlati szempontból azt jelenti, hogy a 
hőmérséklet és a légköri nyomás állandóságát kell biztosítanunk. A vázpolimer és duz-
zasztófolyadék elegyedése a nagymértékű elegyedési entrópia miatt a szabadentalpia 
jelentős csökkenését eredményezi. A duzzasztószer szolvatáló hatásának eredményeként 
a hálóláncok deformálódnak, és a térháló „kifeszítése”, azaz a deformáció az entrópia 
csökkentésén keresztül a szabadentalpiát növeli. Az entalpiaváltozás ( ∆H ) a polimer és 
a duzzasztószer minőségétől függően lehet pozitív és negatív. A negatív ∆H  kedvez az 
elegyedésnek mivel ∆G <0. A gélek szabadentalpiája tehát az előbbiek értelmében leg-

alább két részből tevődik össze: az elegyedéssel kapcsolatos ( elegyedésiG ) és a deformáció-

ból adódó ( rugalmasG ) tagból. 

 
 elegyedésiG G= + rugalmasG  (3) 

 
Termodinamikai egyensúlyban a szabadentalpiának minimuma van, ami matema-

tikailag azt jelenti, hogy a szabadentalpia térfogat szerinti első deriváltja zérus: 
 

 
, , ,

0elegyedési rugalmas

T p T p T p

G GG
V V V

∂ ∂   ∂  = + =    ∂ ∂ ∂     
 (4) 

 
ahol p  a légköri nyomás. Mivel az elegyedési és a rugalmas szabadentalpia független 

egymástól, külön–külön differenciálhatók. Ha egy nemegyensúlyi duzzadási állapotban 
lévő gélmintát tiszta duzzasztófolyadékba helyezünk, a gél térfogata változni fog, nő 
vagy csökken az egyensúlyi állapotig. Az elegyedéssel kapcsolatos szabadentalpia–tag a 
gél térfogatának növekedésével szigorúan monoton csökken, hiszen minél nagyobb a tér-
fogat, annál nagyobb mértékű a szolvatáció, ami csökkenti a szabadentalpiát. A defor-
mációval kapcsolatos szabadentalpia–tag a térfogatnak általában szigorúan monoton 
növekvő függvénye. Ezt úgy magyarázhatjuk, hogy a gél térfogatának növekedésével 
egyre több duzzasztófolyadék–molekula hatol be a gélvázba, melynek következtében a 
vázpolimer a szolvatálódás miatt egyre inkább kiegyenesedik. Ez az entrópia csökkené-

sét jelenti, tehát a szabadentalpia nőni fog (ha S ↓ , akkor G ↑ ; 7. ábra). 
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7. ábra:7. ábra:7. ábra:7. ábra: A polimergél szabadentalpiája a polimergél térfogatának függvényében  

 

Egyensúlyi térfogatnál ( eV ) az egymással vetélkedő két hatás éppen kiegyenlíti egymást. 

A szabadentalpia–görbe meredekségének – vagyis a gél térfogata szerinti első derivált-
nak – szemléletes fizikai jelentése a duzzadási nyomás (ω ). 
 

 
,T p

G
V

ω ∂ = − ∂ 
 (5) 

 

A negatív előjelre azért van szükség, mert ha 
,T p

G
V

∂ 
 ∂ 

pozitív, a gél csökkenteni igyek-

szik a térfogatát, hogy csökkenjen a szabadentalpiája, a gél mintegy „húzza” a környeze-

tét; ha 
,T p

G
V

∂ 
 ∂ 

negatív, a gél növelni szeretné térfogatát, azaz „nyomja” környezetét. 

Vegyük észre, hogy az előzőek értelmében a duzzadási nyomás különbözik más nyomás 
jellegű mennyiségektől (pl. ozmózisnyomás), hiszen negatív értéket ugyanúgy felvehet, 
mint pozitívat, továbbá a duzzadási egyensúlyban értéke zérus. 

A szabadentalpia két részből álló térfogat szerinti deriváltjához külön–külön is 
szemléletes fizikai tartalom kapcsolódik, hiszen az első tag a hálóláncok ozmózisnyomá-

sának negatívja ( nπ− ), a második tag pedig a rugalmassági (nyíró) modulusz ( ( )mG φ ). 

G ,

0
T p

G
V

∂  < ∂  ,

0
T p

G
V

∂  > ∂ 

,

0
T p

G
V

∂  = ∂ 

V

elegyedésiGrugalmasG

eV

ω < 0ω > 0
ω = 0



 

12 

 
,

elegyedési
n

T p

G
V

π
∂ 

= − ∂ 
 és ( )

,

rugalmas
m

T p

G
G

V
φ

∂ 
= ∂ 

 (6) 

 

Hangsúlyozni szeretném, hogy a fenti egyenletben mG  a rugalmassági modulusz, és nem 

szabadentalpia. A duzzadási nyomás tehát a következőképpen is felírható: 
 
 ( ) ( ) ( )n mGω φ π φ φ= −  (7) 
 

A duzzasztófolyadékával egyensúlyban lévő polimergélre teljesülnie kell annak a 
feltételnek, hogy valamennyi állapotjelző homogén eloszlása a gélen belül és a gélen kí-
vül is. A légköri nyomás állandónak tekinthető, a hőmérséklet állandósága és homogeni-
tása termosztálással könnyedén biztosítható. Ekkor a kémiai potenciál segítségével írha-
tó le az egyensúly feltétele, azaz a duzzasztófolyadék gélen belüli illetve gélen kívüli ké-
miai potenciáljának azonosnak kell lennie. A szabadentalpiához hasonlóan a kémiai po-
tenciál is két részből tevődik össze: az elegyedéssel és a deformációval kapcsolatos tagból 
[19]. 

 

 1 1
2 * 1/ 3

1
2ln(1 ) ( )RT V V
f
φµ φ φ χφ ν φ ω ∆ = − + + + − = −  

 (8) 

 1,elegyedésiµ∆  1,rugalmasµ∆  

 
A 8–as egyenletben 1µ∆  a duzzasztószer kémiai potenciáljának megváltozása a tiszta 

oldószerhez képest, R  az egyetemes gázállandó, χ  a Flory–Huggins féle félempirikus 

paraméter ( χ  értéke általában 0,3–0,5 között van), *ν  a térhálót felépítő hálóláncok 

koncentrációja, 1V  a duzzasztószer parciális móltérfogata, f  a hálóláncok funkcionalitá-

sa (8. ábra). 
 

 
8. ábra:8. ábra:8. ábra:8. ábra: A hálóláncok funkcionalitása 

3f = 4f = 6f = 10f =
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A 8–as, egyensúlyra vonatkozó egyenletet a duzzasztószerre írjuk fel, mivel a vázpolimer 

nem hagyhatja el a gélfázist. Egyes elméletekben 2
f
φ−  nem szerepel a rugalmas kémiai 

potenciálban. Kísérletekkel nehéz eldönteni, hogy melyik elmélet a helyes (a 

gélkollapszus értelmezéséhez szükség van 2
f
φ− –re). Nagy duzzadási fokú géleknél a 8–

as egyenlet az egyensúlyi duzzadási fokra analitikusan is megoldható. Ha φ 1 (nagy a 

duzzadási fok), akkor ln(1 )φ−  sorba fejthető: 
2

ln(1 )
2

φφ φ− ≈ − −  (a másodfokúnál 

magasabb fokú tagokat elhanyagoljuk), ezt visszaírva a 8–as egyenletbe a következőt 

kapjuk (az egyszerűség kedvéért most elhagyjuk a 2
f
φ−  részt az entrópia tagból). 

 

1µ∆ = 0 → 1
2 * 1/ 31

2 e Vχ φ ν φ − =  
 → 1

* 1/ 3
5 / 3

1
2

e
Vν φφ

χ
=

−
 → 

1

5 / 3
* 1/ 3

1
2

eq
V

χ

ν φ

−
=  (9) 

 

Ebből az összefügésből kiolvashatjuk, hogy ha az egyensúlyi duzzadási fok ( eq ) 

csökkenése a cél, akkor azt kétféleképen érhetjük el: 
 

1.) a térhálót felépítő hálóláncok koncentrációjának ( *ν ) növelésével, vagyis a jobban 
térhálósított gél egyensúlyi duzzadásfoka kisebb. 

2.) a Flory–Huggins paraméter növelésével. Ez a paraméter a duzzasztószer és a gél 
vázmolekulái közötti kölcsönhatás erősségét tükrözi: ha a szolvatáció gyengébb, 
akkor χ  értéke nagyobb. Ez azt jelenti, hogy ha csökkentjük a duzzasztószer ter-

modinamikai jóságát, vagyis olyan duzzasztószerre váltunk, amely kevésbé képes 
szolvatálni a vázpolimert, akkor a duzzadási fok csökkenni fog. 

 
Most lássuk, hogyan függ a duzzasztószer kémiai potenciálja a térfogati törttől a 8. 

egyenlet alapján. A 9. ábrán jól látszik, hogy 1µ∆  két egymással versengő hatás eredője. 

Az egyensúlyi helyzettől (φe ) balra szinerézis, attól jobbra duzzadás következik be.  
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9. ábra:9. ábra:9. ábra:9. ábra: A duzzasztószer kémiai potenciáljának megváltozása a polimer térfogati törtjének függ-
vényében 

 
Látható, hogy van egy – satírozással jelölt – olyan tartomány, ahol a polimergél térfogati 
törtjének növekedésével a kémiai potenciál nő. Olyan rendszer nem létezhet, amelyben 
az oldott anyag móltörtjével nő a kémiai potenciál, mivel ez ellentmond a termodinami-
kai stabilitás egyik kritériumának. A teljesség kedvéért meg kell említeni, hogy a duzza-
dási fok befolyásolására egy harmadik módszer is a rendelkezésünkre áll. Az elegyek 
termodinamikájából tudjuk, hogy az ozmózisnyomásra ( Π ) a következő összefüggést 

írhatjuk fel: 1 1 1lnV RT aµ∆ = −Π =  ( 1V  az oldószer parciális móltérfogata, 1a  az oldószer 

aktivitása). Ennek analógiájára a következő egyenletet kapjuk gélek esetében: 

1 1 1lnV RT aµ ω∆ = − = . A tiszta oldószer aktivitása 1, ha azonban egy másik (az előzővel 

elegyedő) folyadékot adunk a rendszerhez, akkor az aktivitás kisebb lesz egynél, azaz 

1µ∆  nullából (hiszen egyensúlyból indultunk ki) negatívvá válik. Ez szemléletesen azt 

jelenti, hogy a fenti diagramon a vízszintes tengelyt lefelé toljuk el, ami eφ  növekedését, 

azaz eq  csökkenését jelenti. Ha egykomponensű duzzasztószerről kétkomponensű duz-

zasztóelegyre térünk át, mindig szinerézist tapasztalunk. Polimeroldatoknál az ozmózis-
nyomás a koncentrációval általában szigorúan monoton növekszik. 

1µ∆

1,eredőµ∆

1,elegyedésiµ∆

1,rugalmasµ∆

φ

eφ

szinerézis duzzadás 
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Géleknél az elasztikus tagban található 2 / fφ−  tag miatt egy bizonyos χ  értéknél a 

duzzadási nyomás görbéjén inflexió, majd egy maximum jelenik meg, ami instabilitásra 
utal (10. ábra), ahol fázisátalakulás következik be. Az ilyen jelenséget, melynek során a 
hőmérséklet növelésének vagy csökkenésének hatására a térfogat hirtelen lecsökken, 
gélkollapszusnak nevezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ábra:10. ábra:10. ábra:10. ábra: A duzzadási nyomás a térfogati tört függvényében 

 

Ideális esetben egy 1T , 1φ  állapotú gélt állandó hőmérsékletű duzzasztószerben tárolva a 

térfogati tört az egyensúlyi állapotig változik, duzzadás/szinerézis történik, a hőmérsék-
let változásának pedig nincs különösebb hatása a térfogatra. Tanaka figyelte meg 1978–
ban először, hogy aceton–víz elegyben duzzasztott poli(akrilamid) (PAAm) gél térfogata a 
hőmérséklet csökkenésével egy kitüntetett hőmérsékleten drámaian csökken [8]. Kísér-
letét néhány nap elteltével megismételte ugyanazzal a mintával, és a fázisátmenet egyre 
élesebbé, határozottabbá vált (11. ábra), mivel a PAAm állás közben lassan hidrolizál, és 
polielektrolit keletkezik (a láncon kialakuló töltések felelősek a kollapszusért). 

 

11. ábra:11. ábra:11. ábra:11. ábra: A poli(akrilamid) (PAAm) gél térfogat tört–hőmérséklet görbéje 

ω

φ

χ nő 

T

φ
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Vannak olyan típusú gélek, amelyeknél a kollapszus a hőmérséklet–emelkedés hatására 
következik be, ilyen például a poli(N–izopropil–akrilamid) [20–22]. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    A polimergélek duzzadása és szineréziseA polimergélek duzzadása és szineréziseA polimergélek duzzadása és szineréziseA polimergélek duzzadása és szinerézise    
 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy egy kémiai kötésekkel térhálósított polimergél 
kompatibilis duzzasztószerben addig duzzad vagy szinerizál, amíg a gél egyensúlyba 
nem kerül duzzasztószerével. A legegyszerűbb esetben a kétkomponensű gél és az egy-
komponensű duzzasztószer között alakul ki a már tárgyalt termodinamikai egyensúly, 
azonban az eddigiek alapján semmit sem tudunk mondani az egyensúlyhoz vezető útról, 
a duzzadás időbeli változásáról, vagyis a kinetikáról. 

Tanaka és Li dolgozták ki azt az átfogó elméletet, amely alapján leírható a méret–
idő összefüggés polimergélekre [23]. Duzzadt, izotróp gélek általános mozgásegyenletéből 
kiindulva olyan differenciál–egyenlethez jutottak, amely a keresett méret–idő összefüg-
gést implicit módon tartalmazza. A megfelelő kezdeti és peremfeltételeket alkalmazva a 
differenciál–egyenlet – itt nem részletezett – megoldása után, a következő eredményre 
jutottak: 

 

 ( )
( )

,
exp

,0 n
n n

u r t tB
u r τ

 
= − 

 
∑  (10) 

 

ahol t  az idő, u  az elmozdulásvektor (a t =0 időpontban u =0), τ  a relaxációs idő, nB  a 

gél szerkezetére jellemző állandó. Szabályos alakú (például gömb, henger) polimergélek 

duzzadására/szinerézisére a hosszú idők tartományában ( t τ ) 1B  és 1τ  meghatározha-

tó, mivel a fenti egyenletben az n >1–hez tartozó tagok elhanyagolhatók. Ha az előző 
összefüggésben r  helyére a gélgömb vagy henger sugarát (a ) helyettesítjük, a következő 
összefüggést kapjuk: 
 

 ( )
( ) 1

1

,
ln ln

,0
u a t tB
u a τ

= −  (11) 

 

Ez egy egyenes egyenlete, amelynek meredekségéből 1τ , tengelymetszetéből pedig 1B  

számítható. 
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A kémiai polimergélek duzzadását és szinerézisét a szakirodalom általában diffúzi-
ós folyamatnak tekinti. Ez az elképzelés azonban alapvetően téves. A diffúziós anyag-
transzport termodinamikájára írjuk fel Fick első törvényének általánosított alakját, 
melyben figyelembe vesszük, hogy a diffúzió valódi hajtóereje nem a koncentráció–
gradiens, hanem a kémiai potenciál gradiense: 

 

 0
cj D

RT c
µ∂ = −  ∂ 

grad c  (12) 

 

ahol j  a diffúziós áramsűrűség, 0D  a diffúziós együttható. Ez az egyenlet definiálja a 

koncentrációtól függő diffúzió együtthatót is: 
 

 ( ) 0
cD c D

RT c
µ∂ =  ∂ 

 (13) 

 
A kémiai potenciál–koncentráció adatpárokból a diffúziós együttható koncentráció-

függése meghatározható. Az előző két egyenlet mégsem használható polimergélek duz-
zadásának és szinerézisének leírására, ugyanis duzzadási egyensúlyban annak ellenére 
sincs bruttó anyagtranszport a gélfázis és a folyadékfázis között, hogy a fázishatáron 
jelentős koncentráció–gradiens mérhető. A 0j =  és a 0≠grad c  feltételek, csak akkor 

teljesülhetnek egyidejűleg ha igaz az alábbi egyenlőség: 
 

 0
c
µ∂  = ∂ 

 (14) 

 
A kísérleti tapasztalatok és az elméleti számítások alapján a polimergéleknél duz-

zadási egyensúlyban a kémiai potenciál deriváltja nem válik nullává, hanem egy véges 
érték. A tisztán diffúzióra épülő kinetikát más okok miatt sem lehet elfogadni [24]. Jól 
ismert kísérleti tapasztalat, hogy a kémiai polimergélek duzzasztószerben bekövetkező 
térfogatváltozásának eredményeképpen az eredetihez hasonló alakú gélmintát kapunk, 
ami azt jelenti, hogy a térfogatváltozás háromdimenziós affin deformációnak tekinthető. 
Ez ellentmondásban áll a diffúzió alapján várható izodimenziós változással. Tegyük fel, 
hogy egy 10 cm hosszú, 1 cm átmérőjű gélhenger duzzasztófolyadékban megduzzad és az 
átmérője 1 cm–rel nő. Ez megfelelő gél és duzzasztószer alkalmazásával elérhető. Egy 
tisztán diffúziós kinetika alapján az várható, hogy a gélhenger mérete minden irányba 
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azonos méretű növekedést mutat, hiszen a diffúzió csak az időtől függ. Tehát diffúzió 
alapján arra számítunk, hogy a gélhenger hossza 11 cm–re nő. A valóságban az eredeti-
hez hasonló alakú hengerformára duzzad a gél (12. ábra), vagyis megmarad a 
hossz/átmérő arány, amely eredetileg 10/1 egy volt. Ha az új átmérő a régi kétszerese, 
akkor a hossz is kétszeresére változik, azaz 20 cm–re. 

 

 
12. ábra:12. ábra:12. ábra:12. ábra: Henger alakú gél duzzadása 

 

1.4.1.4.1.4.1.4.    A polimergélek mechanikai tulajdonságaiA polimergélek mechanikai tulajdonságaiA polimergélek mechanikai tulajdonságaiA polimergélek mechanikai tulajdonságai    
 

A térhálósítási folyamat eredményeként létrejövő, végtelen nagy molekulatömegű, 
hajlékony polimerváz különleges mechanikai sajátságok megjelenéséhez vezet. Egy 
polimergél többnyire nagy mennyiségű duzzasztószert tartalmaz, ugyanakkor rugalmas 
tulajdonságokkal rendelkezik. A dolgozatom tárgyát képező neutrális polimergélek me-
chanikai tulajdonságaikat tekintve közelebb állnak a szilárd anyagokhoz, mint a folya-
dékokhoz.  

Ideálisan rugalmas viselkedésről akkor beszélhetünk, ha az anyag külső erő hatá-
sára deformációt szenved, majd az erőhatás megszűnése után maradandó alakváltozás 
nélül visszanyeri eredeti alakját és méretét (Hook–test). Ha egy anyag a külső erő hatá-
sára deformálódik, és a deformált alak az erőhatás megszűnése után teljesen megmarad, 
ebben az esetben folyásról beszélünk (newtoni test). A szilárd anyagok rugalmas tulaj-
donságáról a feszültség–nyúlás diagram ad képet, amely ideális esetben egy egyenes, 

átmérő: 1 cm 
hossz: 10 cm 

átmérő: 2 cm 
hossz: 20 cm 

átmérő: 2 cm 
hossz: 11 cm 

valóságban tiszta diffúzió 
alapján 
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azaz követi a Hook–törvényt (15. egyenlet), amely szerint a feszültség (σ ) arányos a 
relatív nyúlással (ε ), és az arányossági tényező a rugalmassági modulusz ( E ). 

 
 Eσ ε=  (15) 
 
A rugalmassági modulusz anyagi jellemző, néhányat az 1. táblázatban mutatok be. 
 

ANYAG RUGALMASSÁGI MODULUSZ, E  [kPa] 

acél 200 000 000 

keményfa 10 000 000 

aminoplaszt 7 500 000 

celluloid 2 500 000 

poli(metil–metakrilát) (plexi) 3 000 000 

poli(vinil–klorid) 3 000 000 

poliamid 1 000 000 

polietilén 130 000 
 

1. táblázat:1. táblázat:1. táblázat:1. táblázat: Az anyagok rugalmassági modulusza 

 
A gumirugalmas anyagokra jellemző, hogy erőhatással nagy rugalmas alakváltozás 

érhető el náluk, majd a külső erő megszűnése után a másodperc törtrésze alatt gyakorla-
tilag teljesen visszakapjuk az eredeti alakot. Az elasztomer elnevezést eredetileg a mű-
anyagkémiában használták olyan műanyagokra és gumikra, amelyek a normál hőmér-
séklet körüli, aránylag széles tartományban legalább 100 %–ig rugalmasan (reverzibili-
sen) deformálhatók. A polimergélek jelentős része szintén kiváló rugalmassági tulajdon-
ságokkal rendelkezik, ezért a továbbiakban az elasztomer fogalmát általánosítom, és 
elasztomernek tekintek minden gyakorlati célra alkalmas gumirugalmas, vagy közel 
gumirugalmas tulajdonságokkal rendelkező anyagot.  
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1.5.1.5.1.5.1.5.    Polimergélek rugalmassági moduluszaPolimergélek rugalmassági moduluszaPolimergélek rugalmassági moduluszaPolimergélek rugalmassági modulusza    
 

Kémiai polimergélek mechanikai viselkedésének értelmezéséhez két ellentétes ha-
tást kell figyelembe venni, az ozmózist, és a polimerváz „kifeszülését”. A szabadentalpia 
(G ) az a karakterisztikus függvény, amelynek segítségével a deformáció leírható.  
 
 G H TS= −  (16) 
 
ahol H  az entalpia, S  az entrópia. Általában egy kémiai polimergél teljes szabadental-
piája két részből tevődik össze, az egyik az izotróp duzzadás révén a feszített 
polimervázban tárolt energia, azaz a kompresszió modulusz ( K ), mely a következőkép-
pen definiálható: 
 

 
,T p

K ωφ
φ

 ∂=  ∂ 
 (17) 

 
A másik rész a külső deformáció hatására a deformált alakban tárolt energia, azaz a 

nyíró modulusz ( nyG ). A longidudinális modulusz ( M ) a kompresszió és a nyíró 

modulusz összegeként írható fel. 
 

 = + 4
3 nyM K G  (18) 

 

Hangsúlyozni szeretném hogy a 18–as összefüggésben szereplő nyG  a mechanikában jól 

ismert nyírómodulusz. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rugalmasságtanban kétféle 
modulusszal találkozunk attól függően, hogy a deformáció során a próbatest térfogata 
változik–e vagy sem. Ha a deformáció során a próbatest térfogata változik, termodina-
mikai moduluszról (pl.: kompresszió modulusz), ha térfogatváltozás zérus, akkor mecha-
nikai moduluszról van szó (pl. rugalmassági modulusz). 

Kizárólag hajlékony láncú polimerek tárgyalására szorítkozom, amelyeknek ké-
miai felépítése közömbös. A gélek polimervázát alkotó molekulák monomerek sokaságá-
ból felépülő alapegységek. Konformációjuk nem adható meg egyértelműen a kötéshossz 
és a vegyértékszög alapján, mivel a hőmozgás energiája bőségesen fedezi a szén–szén 
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egyszeres kötések körüli rotációt, végtelen sok lehetséges térbeli elrendezést eredmé-
nyezve. A továbbiakban a következő egyszerűsítésekkel élek: eltekintek a duzzasztószer–
polimer és a monomer–monomer rövidtávú kölcsönhatásoktól, valamint elhanyagolom a 
polimerlánc térfogatát. Feltételezem, hogy a gél térfogata állandó, ezért a szabadentalpia 
helyett a szabadenergiát használom a levezetés során. Ha a rendszer stabil, a szabad-
energia abszolút értékben nagy, negatív érték. Egyirányú deformációt feltételezve a de-
formáló erő a következőképpen írható fel: 
 

 U S
A U Sf T f f∂ ∂ ∂= = − = +

∂ ∂ ∂l l l
 (19) 

ahol l  a deformáció hatására bekövetkező elmozdulás ( U
Uf ∂=

∂l
 és S

Sf T ∂= −
∂l

). Leve-

zethető, hogy: 

 S
ff T
T

∂=
∂

 (20) 

 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a deformáció hatására ébredő erő, csaknem teljesen 

az entrópia tagból ( Sf ) származik. A rugalmassági modulusz megfelelő erő–elmozdulás 

adatpárokból meghatározható. Mérési módszer megalkotásához be kell vezetnünk a tö-
kéletes makromolekula absztrakcióját (13. ábra). 
 

 
13. ábra:13. ábra:13. ábra:13. ábra: Pillanatfelvétel a tökéletes makromolekuláról. 

 

A tökéletes makromolekula egy olyan vektorrendszerként modellezhető, amelynek mo-

nomereit azonos hosszúságú vektorok ( =i ja a ) helyettesítik, ahol a következő vektor 

a1 
a2 

an 

r 
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kezdőpontja mindig az előző vektor végpontja, az irány teljesen véletlenszerű és a vekto-
rok még metszhetik is egymást. A tökéletes makromolekulának legfontosabb jellemzője a 
láncvég vektor hossza, amelynek kezdőpontja az első egységvektor kezdőpontjában van 
és az utolsó vektor végpontjába mutat. A karakterisztikus láncvégvektort vizsgálhatjuk 
egy molekulán hosszú ideig (időátlag), vagy makromolekulák sokaságát átlagoljuk (soka-
ságátlag). A kétféle szemlélet ugyanarra az eredményre vezet (ergodikus hipotézis). A 
láncvégvektor ( r ) a tökéletes makromolekulát felépítő N  darab vektor összege: 
 

 
1

N

i
i

r a
=

= ∑  (21) 

 

A statisztikus láncvégtávolság ( 0R ) a következőképpen számítható: 

 

 ( )
≤

= = = + Θ = ⋅∑2 2 2
0 cos

N

i j
i j

R N r a a Na Na a N  (22) 

 

ahol 2r  a sokaság szerinti átlagolást jelenti. Egy 0R  láncvégtávolsághoz tartozó 

makroállapotban a lánc konformációs entrópiáját ( konfS ) a termodinamikai valószínűség 

(W ) határozza meg: 
 

 = lnkonf BS k W  (23) 

 

ahol Bk  a Boltzmann állandó. A láncvégvektor ( )P r  valószínűségi eloszlása Gauss–

függvénnyel jellemezhető: 
 

 ( )
2

3 / 2
2
0

3exp
2

rP r N
R

α −  
= − 

 
 (24) 

 
ahol α  egy állandó. A termodinamikai valószínűséget (W ) az eloszlásfüggvény és az 
összes lehetséges térszerkezetek számának szorzataként kapjuk. W  ismeretében felír-
hatjuk egyetlen makromolekula szabadenergiáját: 
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 ( )
2

02
0

3
2 b

rA U r k S
R

= + +  (25) 

 
A szabadenergia ismeretében felírhatjuk a deformáló erőt: 
 

 0
0 0 0

3 bk TA r rf G
r R R R

∂ = = = ∂ 
 (26) 

 

ami azt jelenti, hogy egyetlen molekula Hook–viselkedést mutat ( 0G  egy molekula ru-

galmassági modulusza). A fenti összefüggés a kémiai térhálók mechanikai jellemzésére 
kidolgozott gumirugalmassági elmélet alapja [25]. 

Egy szabályos geometriájú (például henger alakú) gélmintát xf  erővel megterhelve, a 

kezdeti 0h  magassága 1h –re csökken (14. ábra). 

 

 
14. ábra:14. ábra:14. ábra:14. ábra: Henger alakú próbatest egyirányú deformációja 

 

A deformáció hatására ébredő nominális feszültség ( Nσ ) az alábbi egyenlettel definiálha-

tó: 

 
0

x
N

f
A

σ =  (27) 

 

ahol 0A  a deformálatlan keresztmetszet. A méretváltozás a deformációaránnyal jelle-

mezhető ( λ ): 
 

 
0

h
h

λ =  (28) 

 

0h
1h

y 
x 

z 

xf
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Feltételezzük, hogy egyetlen molekula deformációaránya megegyezik a makroszkopikus 
deformációaránnyal, azaz a deformációt affinnak tekintjük. Ekkor a felületre ható erő és 

a nominális feszültség kifejezhető  a szabadenergia–sűrűséggel ( ( )a λ ), ha a gél térfoga-

ta és hőmérséklete állandó: 
 

 0
,T V

af A
λ

∂ =  ∂ 
 illetve 

,
N

T V

aσ
λ

∂ =  ∂ 
 (29) 

 
A (29) egyenlet a következőképpen módosul, figyelembe véve, hogy a térháló ν  számú 
hálóláncból áll és V  térfogatú: 
 

 ( ) * 2
0

3
2 Ba a k Tλ ν λ= +  (30) 

 

ahol *

V
νν =  a hálóláncok koncentrációja. 

Rugalmas, homogén és izotróp testeknél állandó térfogaton háromdimenziós deformáció-
val kell számolni. A deformációarányt tehát három komponens összegeként kapjuk: 
 

 2 2 2 2
x y zλ λ λ λ= + +  (31) 

 

ahol xλ , yλ  és zλ  a megfelelő irányokhoz tartozó deformációarányok. Mivel a gél henger-

szimmetrikus, és csak x irányú erő hat: yλ = zλ , és eltekintünk a térfogatváltozástól: 

1x y zλ λ λ⋅ ⋅ = , a szabadenergia–sűrűség a következőképpen adható meg: 

 

 ( ) * 2
0 2

3 2
2 B x

x

a a k Tλ ν λ
λ

 
= + + 

 
 (32) 

 
Az eddigiek felhasználásával a nominális feszültségre megkapjuk a gumirugalmasság 
neo–Hook alapegyenletét: 
 

 *
2

0

13x
N B x

x

fa k T
A

σ ν λ
λ λ

 ∂= = = − ∂  
 (33) 

 G  D  
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G  a rugalmassági modulusz, amelyből a hálóláncok koncentrációja ( *ν ) meghatározha-
tó. Ebből az egyenletből látszik, hogy az egyenként Hook–viselkedést mutató molekulák 
sokaságából álló kémiai térháló nem követi a Hook–törvényt. A 33–as összefüggés az 
előzőektől függetlenül fenomenologikusan is levezethető [26]. A gyakorlati mérések so-
rán kétféle ábrázolási mód használható: az első módszernél a meredekség, a másodiknál 
tengelymetszet adja a rugalmassági moduluszt (15. ábra). 
 

Nσ

G

D

N

D
σ

G

D

ideális eset 

reális eset 

1.)  2.) Mooney–Rivlin ábrázolás 
 
15. ábra:15. ábra:15. ábra:15. ábra: A rugalmassági modulusz meghatározásának grafikus módszerei 
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1.6.1.6.1.6.1.6.    Az elektromos mező hatása az anyagraAz elektromos mező hatása az anyagraAz elektromos mező hatása az anyagraAz elektromos mező hatása az anyagra    
 

Ha az elektromos mező és az anyag kölcsönhatását vizsgáljuk, a próbatest mére-
tének csökkentésével egyre nehezebb a megfigyelhető jelenségek értelmezése. Az anyag-
tudomány alapproblémája, hogy a mikroszkopikus és a makroszkopikus törvényszerűsé-
gek között nem vonható egyértelmű párhuzam. A következőkben az időben állandó 
elektromos tér és a kolloid vagy közel kolloid méretű részecskék közötti kölcsönhatással 
foglalkozom. 

Először nézzük meg, hogy mi történik, ha egyetlen részecskét teszünk ki elektro-
mos mező hatásának. Ha a részecskének van töltése, akkor igyekszik az ellentétes pólus 
felé elmozdulni. Ezt a jelenséget hívjuk elektroforézisnek, amit a molekuláris biológiá-
ban standard eljárásként használnak DNS, illetve fehérjemolekulák szétválasztására. A 
módszer lényege, hogy a DNS– vagy fehérjeoldatot poli(akrilamid) gélre (esetleg szűrő-
papírra) viszik fel, a gél két oldalára elektródokat helyeznek fel, melyekre nagyjából 50–
100 volt feszültséget kapcsolnak. Elektromos térben a töltéssel rendelkező molekulák 
különböző, rájuk jellemző sebességgel vándorolnak az ellentétes töltésű pólus felé. Ezzel 
a módszerrel más úton szét nem választható alkotóelemek is elkülöníthetők egymástól. 

Bonyolultabb a helyzet, ha a részecskének nincs töltése. Ekkor két eset lehetsé-
ges: a részecskének van eredő dipólusmomentuma, vagy a mező hatására a részecskében 
töltésszétválás következik be, indukált dipólus keletkezik. A kérdés tehát a következő, 
mi történik egyetlen elemi fizikai dipólussal, ha elektromos térbe helyezzük? Legyen a 

dipólusban két ellentétes q+  és q−  töltés, egymástól d  távolságra E  térerősségű 

elektromos térben az 16. ábrának megfelelően, ahol r  a q−  töltés helyvektora. Jelenleg 

semmit sem mondunk arról, hogy hogyan jött létre a tér, mindössze annyi kikötést te-
szünk, hogy a dipólus nem torzítja az elektromos mezőt. Ha a mező inhomogén, akkor 
valószínű, hogy a q+  és q−  töltéseknél a térerősség különböző értékű, melynek ered-

ményeként a dipólusra ható nettó erő nem zérus (16. ábra). 
 

 ( ) ( )F qE r d qE r= + −  (34) 
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16. ábra:16. ábra:16. ábra:16. ábra: Az elemi dipólus inhomogén illetve homogén elektromos mezőben 

 

Az 35–ös egyenlet egyszerűsíthető, ha d  a mező inhomogenitásának jellemző dimenzió-

jához viszonyítva kicsi. Ekkor az E  térerősségvektort közelíthetjük annak Taylor sorá-
val: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 ...E r d E r d E r d E r+ = + ⋅∇ + ⋅∇ +  (35) 

 
Ha a másodfokútól kezdődő tagokat elhanyagoljuk, a 34–es és a 35–ös egyenlet összevo-
násával a következő összefüggéshez jutunk: 
 

 ( )F qd E r= ⋅ ∇  (36) 

 

Ha d  úgy tart a nullához, hogy a p qd≡  dipólusmomentum egy véges érték marad, 

akkor az infinitézimálisan kicsi elemi dipólusra ható erőt kapjuk eredményül: 
 

 dipF p E= ⋅ ∇  (37) 

 
A 37–es egyenletből kiolvashatjuk, hogy inhomogén elektromos térben egy elemi dipó-
lusra olyan erő hat, amely a dipólust transzlációs mozgásra kényszeríti a nagyobb tér-
erősség irányába. Ez a jelenség a dielektroforézis. A fenti egyenlet valójában az elemi 
dipólusra ható erő közelítése, mivel a dipólus véges méretű. Ez az úgynevezett 

+

–

dipólus 
( )E r d+
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r
x

z

y

+

–
–q 

+q

d

qE

qE−
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dielektroforetikus közelítés, amely általában adekvát becslést jelent a dielektroforetikus 
erőre. A gyakorlatban az elektródok mérete jóval nagyobb, mint a részecskék mérete, 
ami azt jelenti, hogy a részecskeméret sokkal kisebb, mint a mező inhomogenitása. Más-
részről viszont a dielektroforetikus közelítés szignifikáns hibához vezethet, ha az elekt-
romos mező inhomogenitása összemérhető a részecskékkel. Ebben az esetben a 35–ös 
egyenletben szereplő magasabb hatványkitevős tagokat is figyelembe kell venni.  

Homogén elektromos mezőben az elemi dipólusra csupán forgatónyomaték hat, 
amely igyekszik a dipólust a tér irányába elfordítani. Ez az erő (

e
T ) két részből tevődik 

össze: 
 

 ( )2 2
e d dT qE qE qd E p E−= × + × − = × = ×  (38) 

 
Vegyük észre, hogy az elemi dipólusra homogén elektromos térben ható forgató erő csak 
a térerősségvektortól függ, annak gradiensétől nem. Ezen erő fellépésének egyetlen felté-

tele, hogy a p  dipólusmomentum–vektor ne legyen párhuzamos a térerősséggel. Tehát a 

fenti egyenlet jó közelítéssel használható inhomogén térben is, amíg a részecskék kicsik 
az elektromos mező inhomogenitásának léptékéhez képest. 

Az elektroforézis és a dielektroforézis jelenségét összehasonlítva azt a lényeges 
különbséget állapíthatjuk meg, hogy amíg az elektroforézis az elektromos térerősség 
vektortól függ, addig a dielektroforézis a térerősségvektor gradiensétől (17. ábra). 
 

17. ábra:17. ábra:17. ábra:17. ábra: Az elektroforézis és a dielektroforézis közötti különbség 
 

Egy másik fontos eltérés, hogy a dielektroforézishez feltétlenül inhomogén elektromos 
mezőre van szükség, az elektroforézis viszont homogén térben is megfigyelhető. 
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A 37–es és 38–as egyenletek semmit sem mondanak a p  dipólusmomentum vek-

tor természetéről, pedig tudjuk, hogy ez a vektormennyiség lehet permanens és lehet, 
hogy az elektromos mező indukálta létrejöttét. Elsősorban az utóbbi esettel foglalkozom, 
mivel általában ez a gyakoribb nanorészecskéknél, illetve a kutatásaim tárgyát képező 
anyagi rendszereknél is ez a jellemző. A következő feladat ilyenformán az effektív 
dipólusmomentum meghatározása egy permanens dipólussal nem rendelkező 
nanorészecskére. Képzeljünk el egy gömb alakú szigetelő nanorészecskét egy szigetelő 
folyadékban, például szilikonolajban, amelyet homogén elektromos tér hatásának te-
szünk ki. Az elektromos tér polarizálja a részecskét, azaz dipólusmomentumot indukál 

benne. Az effektív dipólusmomentum vektor effp  párhuzamos lesz az őt létrehozó mező-

vel, és képzeletben helyettesíthető egy valódi dipólussal, amely ugyanazzal a dipoláris 

elektrosztatikus potenciállal ( dipólusΦ ) rendelkezik: 

 

 2
1

cos
4
eff

dipólus
p

r
θ

πε
Φ =  (39) 

 
ahol 1ε  közeg permittivitása, r  és θ  a polárkoordináták. Legyen a részecske sugara R , 

2ε  a permittivitása, 0E  a tér erőssége a 18. ábrának megfelelően. 

 

 
18. ábra:18. ábra:18. ábra:18. ábra: Gömb alakú szigetelő részecske homogén elektromos térben 

 

Tételezzük fel, hogy a közegben nincs jelen szabad töltés, és a részecske nem torzítja az 
elektromos teret. A részecskén belüli és kívüli potenciálra a következő egyenleteket kap-
juk [29]: 

 ( )1 0 2
cos, cos Ar E r
r

θθ θΦ = − + ,  r R<  (40) 

θ

y

z

x

R

részecske: 2ε  közeg: 1ε  

0 0E E z=
r
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 ( )2 , cosr Brθ θΦ = − , r R>  (41) 

 
ahol A  és B  a határfeltételektől függő állandók. Mivel a részecske és a közeg határfelü-
letén (is) a potenciálnak, és az elektromos eltolásvektor normális komponensének folyto-
nosnak kell lennie, a határfeltételek a következők lesznek: 
 

 ( ) ( )1 2, ,r R r Rθ θΦ = = Φ =  (42) 

 ( ) ( )1 1 2 2, ,r rE r R E r Rε θ ε θ= = =  (43) 

 

ahol 1 1 /rE r= −∂Φ ∂  és 2 2 /rE r= −∂Φ ∂  az elektromos tér normális komponensei a ré-

szecskében és a folyadékban. A határfeltételek felhasználásával: 
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 (44) 

 
Tehát gömb alakú részecskére homogén elektromos térben az effektív dipólusmomentum 
a következő egyenlettel adható meg: 
 

 3
1 04effp KR Eπε=  (45) 

 
A Clausius–Mosotti ( K ) függvény adja meg, hogy milyen mértékben polarizálható egy 

ε2  permittivitású részecske ε1  permittivitású fluidumban: 

 

 ( ) 2 1
1 2

2 1

,
2

K ε εε ε
ε ε

−=
+

 (46) 

 
Ha ε2 > 1ε , akkor K >0 és az effektív dipólusmomentum vektor effp  azonos irányú az 

elektromos térerősség vektorral ( 0E ), ha ε2 < 1ε , akkor K <0 és effp  és 0E  ellentétes 

irányú. Fontos még megjegyezni, hogy 0,5 1K− ≤ ≤ , tehát hiába növeljük a részecske és 

a közeg permittivitásának különbségét, az effektív dipólusmomentum értékének elvi 
korlátja van. 
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Most már ideális esetben meg tudjuk mondani, hogy mi történik egy ismert 
permittivitású gömb alakú nanorészecskével elektromos térben. Sajnos a valóságos ese-
tekben, amikor számtalan részecske van szuszpendálva egy szigetelő folyadékban, nem 
könnyű előre megjósolni, hogy elektromos tér hatására milyen folyamatok játszódnak le 
a rendszerben, hiszen a részecskék sokféle alakúak és méretűek lehetnek, és a rájuk 
ható elektromos mezőt is torzíthatják.  

 

1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.    Az elektroreológiai folyadékokAz elektroreológiai folyadékokAz elektroreológiai folyadékokAz elektroreológiai folyadékok    
 
Különösen érdekes viselkedés figyelhető meg az elektroreológiai (ER) folyadékok-

nál. Az ER anyagok szigetelő közegben diszpergált szilárd részecskéket tartalmazó 
komplex folyadékok [27–29], melyeknek reológiai tulajdonságai erősen függnek attól az 
elektromos tértől, amelybe helyezzük őket. Ezek az anyagok az elektromos tér távollét-
ében közelítőleg newtoni viselkedést mutatva folynak, de állandó nyírófeszültség mellett 
kellően nagy feszültségű térben viszkoelasztikus anyaggá szilárdulnak. Folyadékálla-
potban mérhető látszólagos viszkozitásuk akár a többszörösére is emelkedhet, ha elekt-
romos térbe kerülnek [30,31]. 

 ERτηγτ +=
•

 (47) 
 

A 47–es egyenletben τ  a nyírófeszültség, 
•
γ  a deformációsebesség, η  a dinamikus visz-

kozitás és ERτ  az elektromos tér által okozott dinamikus feszültség. Szilárd állapotban 

az ER anyagok viszkoelasztikusak, reológiai viselkedésük komplex rugalmassági 
modulusszal jellemezhető, amelynek valós és képzetes tagja egyaránt erősen függ a kül-
ső elektromos tértől. A tér által előidézett változások teljes mértékben reverzibilisek, és 
tetszőlegesen reprodukálhatóak. A jelenség magyarázatát molekuláris szinten kell ke-
resnünk, azonban a pontos mechanizmus még nem ismert. A jelenséget Duff írta le elő-
ször 1896–ban [32], de a felfedezés igazi jelentőségét nem ismerték fel Winslow közlemé-
nyéig [33,34]. A széles körű gyakorlati felhasználásnak gátat szabott, hogy a diszpergált 
fázisnak jelentős mennyiségű vizet kell adszorbeálnia [34]. A víz glicerinre [35,36] vagy 
szilanolra [37,38] történő kiváltására tett kísérletek kudarcot vallottak, mivel az 
elektroreológiai aktivitás jelentősen lecsökkent. A legújabb közlemények már vizet egy-
általán nem, vagy csak kis mennyiségben tartalmazó rendszerekről számolnak be. A 
diszpergált fázis lehet alumínium–szilikát [39], többféle polielektrolit vagy éppen félve-
zető polimer [40,41], de előre nem lehet tudni egy rendszerről, hogy mutat–e ER aktivi-
tást. 
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1.7.1.7.1.7.1.7.    A máA máA máA mágneses térre érzékeny polimergélgneses térre érzékeny polimergélgneses térre érzékeny polimergélgneses térre érzékeny polimergél    
 

A BME Fizikai Kémiai Tanszékén fejlesztette ki a Dr. Zrínyi Miklós vezette 
kutatócsoport a mágneses térre érzékeny gélt, a ferrogélt. A ferrogél mágneses 
folyadékkal duzzasztott, kémiailag térhálósított polimergél [42–58]. A mágneses 
folyadék 10 nm átmérőjű, szuperparamágneses, monodoménekkel rendelkező részecskék 
szuszpenziója [59,60]. A ferrogélen belül a duzzasztófolyadékban lévő, egyenletesen 
szétoszlatott részecskéket adhéziós erők rögzítik a polimertérhálóhoz. A szilárd 
részecskék mágneses momentumai okozzák a mágneses térre való érzékenységet. 
Mágneses tér távollétében a momentumok iránya véletlenszerű, kifelé mágnesesen 
semleges a gél. Mágneses térbe kerülve a részecskékben a domének igyekeznek a tér 
irányában beállni, ami kifelé eredő mágneses momentumot eredményez. A természetben 
előforduló térerősségeknél a hőmozgás energiája legyőzi a tér rendező erejét, mint a 
paramágneses gázoknál megfigyelhető. Ahogy növeljük a mágneses térerősséget, minden 
részecske kezd a tér irányultságának megfelelően rendeződni, beáll a mágneses telítődés 
állapota. Ha megszüntetjük a mágneses teret, a mágneses dipólusok villámgyorsan 
véletlenszerű irányokat vesznek fel, az eredő mágnesezettség nullára csökken. A 
mágneses tér távollétében a mechanikai viselkedés a mágneses szempontból semleges 
részecskéket tartalmazó duzzadt polimergélekéhez hasonló. Homogén mágneses térben a 
ferrogélre nem hat eredő erő. Ha a tér inhomogén, a dielektroforézishez hasonlóan, a 
szuperparamágneses részecskékre eredő erő hat. Nagy mágneses térerősség esetén a 
részecskére ható erő áttevődik a velük erős kölcsönhatásban lévő folyadékra és 
polimerláncra, amelyhez a részecskék tapadnak, és a rendszer egésze együtt mozog. A 
folyadék alaktartását adó kémiai keresztkötésekkel merevített térháló gyakorlatilag 
egyetlen makromolekulának tekinthető. Ezért a mikroszkopikus elmozdulások 
összeadódnak és makroszkopikus alakváltozás figyelhető meg. A ferrogél mágneses tér 
hatására bekövetkező mozgásért és alakváltozásért a magnetoforézis felelős, amelynek 
során a mágneses dipólusok igyekeznek elmozdulni a nagyobb térerő–gradiens irányába. 
A végső alakot és helyzetet a mágneses és elasztikus kölcsönhatások egyensúlya szabja 
meg. Meg kell jegyezni, hogy a dielektroforézis mágneses megfelelője a magnetoforézis, 
azonban az elektroforézishez nem rendelhető hasonló mágneses jelenség, mivel 
mágneses monopólus nem létezik.  
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19. ábra:19. ábra:19. ábra:19. ábra: A ferrogél alakváltozása kör alakú mágnes erőterében 
 

Ha a mágneses gélt a 19. ábrán látható módon, kör alakú mágnes által keltett in-
homogén térbe helyezzük, a gélhez közelítve a mágnessel, az egyre inkább kör alakot 
vesz fel. A mágnes eltávolításakor a gél felveszi eredeti alakját. Az alakváltozás számta-
lanszor előidézhető a gél sérülése nélkül. Ilyen típusú deformációval, megfelelően irányí-
tott inhomogén mágneses térrel, akár hernyómozgás is imitálható. Inhomogén mágneses 
térrel nyúlás illetve összehúzódás is előidézhető a 20. ábrán látható módon [44–46]. 

 

 a b c 
20. ábra:20. ábra:20. ábra:20. ábra: A ferrogél nyúlása és összehúzódása inhomogén mágneses térben 

a.) mágneses tér nélkül b.) a térerősség a gél alsó, szabad végénél c.) a gél közepénél ma-
ximális a térerősség 
 

A 20. ábrán henger alakú, vízzel duzzasztott gél látható, amelynek átmérője kb. 1 
cm, a felső vége rögzített, az alsó vége szabad. A gélhenger egy kémcsőben van elhelyez-
ve az egyirányú elmozdulás biztosításának érdekében. Az alkalmazott mágneses tér 
geometriájától függően, nyúlás illetve összehúzódás érhető el. Kellően inhomogén térben 
izom–szerű összehúzódás tapasztalható, amelynek során a gél akár súlyokat is képes 
mozgatni. 
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1.8.1.8.1.8.1.8.    Elektromos térre érzékeny gélekElektromos térre érzékeny gélekElektromos térre érzékeny gélekElektromos térre érzékeny gélek    
 

Azok a gélek, amelyeknél a duzzadási fok befolyásolásán keresztül idézhetünk elő 
deformációt vagy mozgást, három fő csoportba sorolhatók: 
 

• Elektromos tér által előidézett gélkollapszus 
• Elektrokémiai reakció 
• Elektromosan aktivált komplexek kialakulása 

 
Az elektromos tér sokkal erősebb hatással van a töltésekre, mint az elektromosan 

semleges, neutrális anyagokra. Így nem meglepő, hogy az ionos csoportokat tartalmazó 
polielektrolit gélek és a polimervázukon töltéssel rendelkező, mobilis molekulákat meg-
kötni képes gélek elektromos tér hatására deformálódnak [61,62]. Elektromos erőtérben 
az ionok az ellentétes polaritású elektród felé igyekeznek elmozdulni. Ha az ellentétes 
töltésű ionok mozgékonysága nagymértékben különböző, például méretbeli különbség 
miatt, vagy az egyik fajta töltés egyáltalán nem képes mozogni, mert a polimervázhoz 
kötődik, akkor a gél egyes részei zsugorodhatnak, más részei duzzadhatnak a koncentrá-
ció inhomogenitása miatt. Ez okozza a deformációt. A polielektrolit gélre kapcsolt fe-
szültség kismértékű megváltozása a gél duzzadási fokának jelentős megváltozását von-
hatja maga után [63]. 
 

 
21. ábra:21. ábra:21. ábra:21. ábra: Poli(akrilsav) gél egyenfeszültségű elektromos térben 

 
A 21. ábrán egy a Shiga és munkatársai által készített felvétel látható [64]. Az al-

só elektród a katód, amely felé az elhajlás történik. A polaritás periodikus felcserélésével 
oszcilláló alakváltozás érhető el, amelynek a periódusideje perc nagyságrendű, tehát a 
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gél deformációja elég lassú. Ioncserélő Pt–polimer kompozitok alacsony térerősségnél is 
jelentős mértékű deformációra képesek [65]. A membrán anód felé eső részén kontrakció, 
a katód felé eső részén expanzió figyelhető meg. A deformáció okozójának az 
elektroozmózist tekintik, mivel a membránban szulfát–ionok a polimervázhoz kötöttek, 
az ellenionok pedig mozgékonyak, és a feszültség felkapcsolásakor a katód felé vándorol-
nak. 

A polimer gélben lejátszódó elektrokémiai reakció szintén jelentős hatással lehet 
a duzzadási fokra. Az elektromos potenciál változtatásával befolyásolható az oxidált és a 
redukált forma aránya, ami a gél pH–jának változását vonja maga után [66,67]. Komp-
lexek kialakulása hatással lehet a duzzadási fokra. Polielektrolit gélek ellentétes töltésű 
felületaktív molekulákat képesek megkötni a felületükön [68]. Külső elektromos tér se-
gítségével elérhető, hogy a tenzidmolekulák adszorpciója szelektív módon, a gél egyik 
oldalán menjen végbe. A tenzidek jelenléte miatt helyi, anizotropikus szinerézis követ-
kezik be. A polaritások ismételt felcserélésének hatására a gél periodikus alakváltozást 
szenved. 

Mindhárom elektromos térre érzékeny géltípus gyakorlati alkalmazásának gátat 
szab az a tény, hogy a deformáció sebességét a diffúzió határozza meg. Ezen kívül a kol-
lapszus során a fázisátmenet gyakorta a felületről indul meg, melynek eredményeképpen 
a gél felületén egy vékony, bőrszerű réteg alakul ki, ami gátolja vagy lelassítja a duz-
zasztófolyadék kidiffundálását a gélfázisból. A duzzadás illetve a szinerézis általában 
csekély mértékű, és erősen függ a gélminta geometriájától. Úgy találták, hogy a duzza-
dási fok fordítottan arányos a gél legkisebb dimenziójának négyzetével. Mindezek ne-
hézkessé teszik a gyakorlati alkalmazások számára optimális gélek kifejlesztését. 

Merőben eltérő mechanizmus jellemzi az elektromos térre érzékeny gélek követ-
kező három csoportját: 

 
• Elektrostriktív gélek 
• Elektroreológiai gélek 
• Elektrokonvektív gélek 

 
Ezekben az esetekben a gélek térfogata nem változik jelentősen, és az elektromos 

tér gyors változást idéz elő a gélek alakjában. A minta hosszának elektromos tér hatásá-
ra történő változását, mint általános jelenséget, elektrostrikciónak nevezzük. A legtöbb 
elektrostriktív anyag szilárd halmazállapotú, és a tér hatására mechanikai deformációt 
szenved. Egyes nagy folyadéktartalmú gélek azonban mutatják az elektrostrikció jelen-
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ségét. Az elektrostriktív lágy anyagok két csoportba sorolhatók. Az első csoportba a pár-
huzamos elektródok között szendvics–szerűen elhelyezett polimer dielektrikumok tar-
toznak. Ezekre a gélekre megfelelő elektródok között, szendvics–elrendezésben, nagy 
térerősségeknél igen erős elektrosztatikus erő hat, és az elektrostrikció hatására a 22. 
ábrán látható módon a gél összepréselődik [69]. A kísérletek elsősorban poliuretán elasz-
tomereknél voltak sikeresek. 
 

 
22. ábra:22. ábra:22. ábra:22. ábra: Az elektrostrikció hatására bekövetkező kompresszió 

 

A második csoportba a dimetil–szulfoxiddal duzzasztott poli(vinil–alkohol) gélek 
tartoznak, amelyeket a kísérletek során az elektródok felületére helyeznek el. A gél felü-

letére merőlegesen ébredő feszültség ( Eσ ) kifejezhető az elektromos térerősség ( E ) se-

gítségével: 
 

 2
0E Eσ χ ε= ⋅ ⋅  (48) 

 
ahol χ  a relatív permittivitás (az első csoport esetében a polimer, a második csoportnál 

a duzzasztószer permittivitása), és 0ε  a vákuum permittivitása. Érdemes megjegyezni, 

hogy az elektrostrikció hatására ébredő feszültséget gyakran elektromos nyomásnak 
hívják, és értéke akár 10 kPa körüli is lehet [70,71], ami széleskörű felhasználási lehető-
ségeket jelentene, ha az elektrostriktív géleknél tapasztalható deformáció vagy mozgás 
nem lenne túl kicsi a gyakorlati felhasználás számára. 

Anyagi részecskék mozgása elektromos tér hatására elektroforézis vagy 
dielektroforézis formájában valósul meg [72]. Bár általában a polarizációt gyengének 
tekintik, esetenként a dielektroforézis hatékonyabb a Coulomb erőknél, mivel a 
dielektroforetikus erők közvetlenül a semleges részecskékre hatnak. Az elektroreológiai 
gélek mozgásáért és alakváltozásáért a dielektroforézis felelős. Minden elektromos térbe 
helyezett anyagra erő hat. A szilárd halmazállapotú anyag és az elektromos tér közötti 



 

37 

kölcsönhatás akár igen erős is lehet, de fluid rendszereknél általában gyenge. Ha az 
elektromos tér oldatra vagy polimergélre kifejtett hatását erősíteni akarjuk, kombinálni 
kell a szilárd és folyadék halmazállapot jellemzőit. A polimergélek többnyire jelentős 
mennyiségű folyadékot tartanak magukban, így komplex folyadékkal duzzasztott gélek 
előállítására van lehetőség. A komplex fluidum kolloid méretű szuszpendált részecskéket 
tartalmaz. Az elektroreológiai gél elektroreológiai folyadékkal duzzasztott, rugalmas 
polimertérháló, amely elektromos térrel gyors válaszreakcióra késztethető, a reagálási 
idő pedig akár a milliszekundum nagyságrendjébe csökkenthető [73]. Ha polarizálható 
kolloid részecskéket polimermátrixba zárunk, akkor azok nem hagyhatják el a térhálót; 
a részecskékre ható dielektroforetikus erők közvetlenül a polimervázra tevődnek át, és a 
gél deformációja vagy mozgása tapasztalható. Ebben az esetben kétféle kölcsönhatást 
kell figyelembe venni, a mező–részecske és a részecske–részecske kölcsönhatásokat. In-
homogén elektromos térben a mező–részecske kölcsönhatás dominál, és részecskékre 

ható dielektroforetikus erő ( DEPf ) a nagyobb térerősség ( E ) irányába mutat: 

 

 3 2
12DEPf R K Eπε= ∇  (49) 

 

ahol 1ε  a duzzasztószer permittivitása, R  a kolloid részecske sugara, a ∇  szimbólum 

jelöli a differenciál–operátort, K  a már ismert Clausius–Mossotti függvény. Látható 
hogy az individuális részecskére ható dielektroforetikus erő vektora az elektromos tér-
erőség gradiensének négyzetével arányos. A Clausius–Mossotti függvény határozza meg 

DEPf  előjelét. Ha 0K > , azaz a részecske polarizálhatóbb a folytonos közegnél, akkor 

DEPf  a nagyobb térerőgradiens irányába mutat (23. ábra). 

 

 
23. ábra:23. ábra:23. ábra:23. ábra: Erősen polarizálható részecskék szuszpenziója kis permittivitású folyadékban, 

inhomogén elektromos térben 
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Ha 0K <  azaz a részecske permittivitása kisebb, mint a duzzasztószeré, akkor DEPf  a 

kisebb gradiens irányába mutat, de hozzá kell tenni, hogy olyan rendszert nehéz lenne 
találni, ahol a szilárd részecskék permittivitása kisebb, mint a folyadéké. A 
dielektroforézis jelenségében a térerősség nem játszik szerepet, csak annak megváltozá-
sa számít. Homogén elektromos térben megváltozik a helyzet, a semleges részecskékre 
nem hat dielektroforetikus erő, és előtérbe kerülnek a részecske–részecske kölcsönha-
tások. Ha a polarizált részecskék közel tudnak kerülni egymáshoz, közöttük erős vonzó 
kölcsönhatás alakul ki, ahogy a dipólusok ellentétes töltésű végükkel egymás felé fordul-
va láncokba, fonalakba rendeződnek. Ugyanakkor az egymás mellett lévő szálak taszít-
ják egymást. A polarizált részecskék szálakba rendeződése egyenfeszültségű homogén 
térben az 24. ábrán látható. 
 

 
 a.) elektromos tér nélkül b.) homogén egyenfeszültségű elektromos térben 

24. ábra:24. ábra:24. ábra:24. ábra: Polarizált részecskék diszperziója homogén elektromos térben 

 
A gyöngyfüzérszerű szerkezeti formák kialakulása a rugalmassági moduluszt is befolyá-
solja. A gyors elektromechanikai válasz új típusú lineáris aktuátorok kifejlesztését teszi 
lehetővé, igaz a deformáció mértéke túl kicsi a gyakorlati alkalmazások számára [73,74]. 

Az elektrokonvekció vagy másképpen elektrohidrodinamikai effektus, szintén elő-
idézheti polimergélek deformációját. Ha nagyon alacsony vezetőképességű, de viszonylag 
jelentős permittivitású folyadékkal duzzasztott neutrális polimergélt teszünk ki nagyfe-
szültségű elektromos tér hatásának, a duzzasztószer konvekciója léphet fel. A töltéshor-
dozók származhatnak az esetleges szennyeződésekből, de a fémelektródokból is juthat-
nak ionok a duzzasztószerbe. Egy kritikus térerősséget elérve a szabad töltésekre ható 
Coulomb–erők a folyadékot is mozgásba hozzák. A gél belsejében a folyadék elektro-
konvekciója jelentős és reverzibilis deformációt idézhet elő (25. ábra) [75]. 
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25 ábra:25 ábra:25 ábra:25 ábra: Az elektrokonvekció hatására bekövetkező deformáció sémája 

E
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1.9.1.9.1.9.1.9.    Az elektrosztatika és a magnetosztatika közötti analógiaAz elektrosztatika és a magnetosztatika közötti analógiaAz elektrosztatika és a magnetosztatika közötti analógiaAz elektrosztatika és a magnetosztatika közötti analógia    
 

Az elektrosztatika és a magnetosztatika alapvető törvényszerűségei között nagy a 
hasonlóság. Az analógia különösen szembeötlő, ha kolloid részecskék szuszpenzióját 
vizsgáljuk sztatikus elektromos vagy mágneses térben: a.) elektrosztatikus problémák 
szabad töltéseket nem tartalmazó folyadék dielektrikumban b.) magnetosztatikus prob-
lémák szigetelő folyadékban. A hasonlóságok mind a nevezéktanban mind az összefüggé-
sekben felfedezhetők [77], tekintsük át ezt az analógiát röviden. 

Az első hasonlóság az elektromos térerősség ( E ) és a mágneses térerősség (H ) ro-
tációjára vonatkozó feltételben jelenik meg, mivel mindkettő zérus. Elektromosságtan-
ban ez azt jelenti, hogy az időderivált zérus, mágneses esetben pedig nincsenek áramok. 
 
    elektrosztatikaelektrosztatikaelektrosztatikaelektrosztatika    magnetosztatikamagnetosztatikamagnetosztatikamagnetosztatika    

 0E∇ × =  0H∇ × =  
 

A következő kapcsolat az elektromos eltolásvektor ( D ) és a mágneses indukció 

(B ) divergenciájára írható fel, melyeknek szintén zérusnak kell lenni. Az 
elektromoságtanra e feltétetel azt jelenti, hogy nincs jelen szabad töltés, a mágnesség-
tanban pedig azt, hogy nincs mágneses monopólus. 
 
 0D∇ ⋅ =  0B∇ ⋅ =  
 
Bizonyos anyagok belsejében felépülő elektromos és mágneses térre egyaránt lineáris 
törvény írható fel. 
 
 D Eε=  B Hµ=  
 
ahol ε  a permittivitás és µ  a permeabilitás. A sztatikus elektromos illetve a mágneses 

mező egyaránt leírható vektormezővel vagy skalármezővel. 
 
 E ≡ −∇Φ  H ≡ −∇Ψ  
 
ahol Φ  az elektrosztatikus, Ψ  a magnetosztatikus potenciál. Bár a határfeltételek az 
eddigi összefüggéseken alapulnak, érdemes őket megemlíteni, mert segítséget nyújtanak 

az analógia természetének mélyebb megértésében. Az első határfeltétel E  és H  rotáció 
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mentességéből adódik, mivel a tangenciális komponenseknek folytonosnak kell lenni 
amikor az egyik anyagból (1) a másik anyagba lépünk át (2). 
 
 ( )1 2 0n E E× − =  ( )1 2 0n H H× − =  
 
ahol n  határfelületre merőleges egységvektor, amely 2–es anyag felől az 1–es anyag felé 
mutat. Ezzel teljesen ekvivalens a skaláris potenciálokra vonatkozó feltétel: 
 
 1 2Φ = Φ  1 2Ψ = Ψ  
 
D  és B  normális komponensének is folytonossági követelménynek kell megfelelnie: 
 
 ( )1 2 0n D D⋅ − =  ( )1 2 0n B B⋅ − =  
 
Az analóg mennyiségeket és paramétereket a 2. táblázatban foglalhatjuk össze: 
 

mennyiségmennyiségmennyiségmennyiség    elektrosztatika magnetosztatika 

térerősség     VE
m

 
  

     AH
m

 
  

 

elektromos eltolás 
mágneses indukció 
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     2
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dipólusra ható erő ( )effp E⋅ ∇  ( )effm H⋅ ∇  

dipólusra ható forgatónyomaték effp E×  1 effm Hµ ×  

 
2. táblázat:2. táblázat:2. táblázat:2. táblázat: Az elektromosságtan és a mágnességtan analóg mennyiségei 
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2.2.2.2.    CÉLKITŰZÉSCÉLKITŰZÉSCÉLKITŰZÉSCÉLKITŰZÉS    
 
 

A szerkezeti anyagok választékának bővítése, és az újfajta felhasználói igények 
megjelenése elindította a funkcionális anyagok kutatását. Széles körű gyakorlati fel-
használási lehetőségeiknek köszönhetően (pl.: orvosi és biológiai alkalmazások, robot-
technika, biomimetikus energia–átalakító eszközök és elválasztási technikák) a 
polimergélek a tudományos kutatások középpontjába kerültek. 

Külön figyelmet érdemelnek azok a polimergélek, melyek deformációját és 
fizikokémiai tulajdonságait alkalmasan megválasztott külső tér segítségével befolyásol-
hatjuk, szabályozhatjuk. A mágneses illetve az elektromos tér alkalmazásának előnye 
az, hogy térben bekövetkező változások jól kézben tarthatók és könnyen szabályozhatók. 
A mágneses és az elektromos tér segítségével közvetlen fizikai kontaktus nélkül nyílik 
lehetőségünk arra, hogy az anyag és környezete közötti egyensúlyt számunkra kedvező 
irányba befolyásoljuk, például mozgást és alakváltozást idézzünk elő. 

A BME Fizikai Kémia Tanszék Lágy Anyagok Laboratóriumának kutatócsoport-
jába bekapcsolódva feladatom a csoport által kifejlesztett mágneses gél elektromos ana-
lógjának tanulmányozása és a nagyfeszültségű elektromos térben bekövetkező deformá-
ció vizsgálatára alkalmas módszer kidolgozása volt. A mágneses tér létrehozása jelentős 
mennyiségű elektromos energiát igényel, ezzel szemben megfelelő módszerrel nagyság-
rendekkel kevesebb energia befektetésével hozhatunk létre nagyfeszültségű elektromos 
teret. 

Munkám további célja volt az elektromos térre érzékeny gélek és elasztomerek 
előállítása és fizikokémiai tulajdonságainak vizsgálata, valamint a kísérleti eredmények 
és az elméleti modell alapján a tapasztalt jelenségek magyarázata.  

Célom volt az elektroreológiai és/vagy magnetoreológiai hatással előidézhető fona-
lakból, szálakból álló szerkezet kémiai reakcióval polimertérhálóba történő rögzítése, és 
az így kialakított mechanikai és duzzadási anizotrópia tanulmányozása. 
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3.3.3.3.    KÍSÉRLETI RÉSZKÍSÉRLETI RÉSZKÍSÉRLETI RÉSZKÍSÉRLETI RÉSZ    

3.1.3.1.3.1.3.1.    Kísérleti anyagokKísérleti anyagokKísérleti anyagokKísérleti anyagok    
 

A kísérletekhez Elastosil 604 RT A–t és Elastosil 604 RT B–t (Wacker Co.), 
Tween 65 (Merck) felületaktív anyagot, olajsavat (Reanal), szilikonolajat (DC 200 Fluka, 
viszkozitás: 20 mPas), TiO2–ot (rutil módosulat, Kronos 1171, átlagos részecskeméret: 
0,4 µm, Biesterfeld Gräen GmbH & Co. KG.), TiO2–ot (anatáz módosulat, átlagos ré-
szecskeméret: 0,4 µm, Schwan–STABILO Cosmetics Gmbh & Co, Németország), 
karbonil–vasat (vas–pentakarbonil termikus bontásával állítják elő, átlagos részecske-
méret: 2,5 µm, BASF, Aktiengesellschaft, Németország), Fe3O4–ot (Bayferrox 318) és 
Fe2O3–ot Bayferrox 3920 (átlagos részecskeméret: 0,2 µm, Bayer AG, Németország), 
króm(III)–oxidot (Festékipari Kutatóintézet) további tisztítás nélkül használtam fel. 

3.2.3.2.3.2.3.2.    Elektroreológiai és magnetoreElektroreológiai és magnetoreElektroreológiai és magnetoreElektroreológiai és magnetoreológiai folyadékok előállításaológiai folyadékok előállításaológiai folyadékok előállításaológiai folyadékok előállítása    
 

Elektroreológiai folyadék előállításához TiO2 (anatáz) részecskéket diszpergáltam 
szilikonolajban.  Magnetoreológiai folyadékok előállításához Fe3O4 részecskéket szusz-
pendáltam szintén szilikonolajban. A homogenizálást mindkét esetben 600/perc fordu-
latszámon elektromos keverőmotorral 5 percig végeztem.  A szuszpenziók stabilizálásá-
hoz 0,5 w/w% Tween 65 tenzidet használtam. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3.    Elasztomerek előállításaElasztomerek előállításaElasztomerek előállításaElasztomerek előállítása    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.    Elektromos térre érzékeny elasztomerek előállításaElektromos térre érzékeny elasztomerek előállításaElektromos térre érzékeny elasztomerek előállításaElektromos térre érzékeny elasztomerek előállítása    
 

Poli(dimetil–sziloxán) elasztomerek (továbbiakban PDMS elasztomerek) 
előállításához Elastosil 604 RT A és Elastosil 604 RT B anyagokat használtam. Az „A” 
komponens tartalmazza a polimert, a „B” komponens pedig térhálósítót illetve Pt 
tartalmú katalizátort. Az „A” komponensben 50–60 °C–on, mágneses kevertetés közben 
feloldottam 1 w/w% Tween 65 emulgeálószert, majd hozzáadtam a töltőanyagot (anatáz, 
Fe3O4 /Bayferrox 318/, karbonil–vas), melyet keverőmotorral 600/perc fordulatszámon 5 
perc alatt egyenletesen diszpergáltam az elegyben. Ezután a térhálósítás 
megindításához a reakcióelegyhez hozzáadtam az Elastosil RT 604 „B” komponenst, 
melynek koncentrációja a térhálósítandó mintákban 3–4 w/w% között változott a 
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töltőanyag mennyiségétől függően. A reakcióelegyet vízsugárszivattyúval létrehozott 
vákuumba helyeztem az elegybe kevert levegőbuborékok eltávolítása céljából. Ezután a 
lassan térhálósodó (a térhálósodás szobahőmérsékleten 30 óra alatt megy végbe) elegyet 
1,6 mm belső átmérőjű polietilén csövekbe töltöttem. A térhálósodás sebessége a 
hőmérséklet növelésével exponenciálisan nő, ezért a térhálósítást szárítószekrényben 70 
°C–on végeztem el (a térhálósodás ezen a hőmérsékleten 2 óra alatt ment végbe). A 
töltőanyag koncentrációját 5–50 w/w% között változtattam. A térhálósodás befejeződése 
után a henger alakú elasztomereket eltávolítottam az öntőformákból és szilikonolajban 
tároltam az elreagálatlan anyagok eltávolítása céljából. 
 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.    Anizotróp elasztomerek előállítása elektromos és mágneses térbenAnizotróp elasztomerek előállítása elektromos és mágneses térbenAnizotróp elasztomerek előállítása elektromos és mágneses térbenAnizotróp elasztomerek előállítása elektromos és mágneses térben    
 

Anizotróp elasztomerek elektromos térben történő készítéséhez az előző pontban 
leírtak szerint jártam el a térhálósítás megindításáig. A térhálósítandó reakcióelegyet 18 
mm élhosszúságú kocka alakú üvegből készített öntőformába töltöttem, melynek két 
szemben lévő lapját 6x6 cm–es rézlap–elektródok alkották. Az elektromos tér erővonalai 
a kocka alakú minta egyik oldalára merőlegesek voltak (26. ábra). 
 

 
26. ábra:26. ábra:26. ábra:26. ábra: Kocka alakú anizotróp PDMS elasztomerek előállítása elektromos térben 

 
A térhálósodás szárítószekrényben 70 °C–on 2 óra alatt ment végbe, melynek során az 
elektródokra egyenfeszültségű nagyfeszültséget kapcsoltam. A térhálósodás befejeződése 
után az öntőformát eltávolítottam. 

Anizotróp elasztomerek mágneses térben történő előállításához (27. ábra) a 
reakcióelegyet 18 mm élhosszúságú üveglapokból készült öntőformába töltöttem, és egy 
JM–PE–I (JEOL, Japán) típusú elektromágnes erőterébe helyeztem a térhálósodás 
befejeztéig. A mágneses tér erővonalai a kocka alakú minta egyik oldalára merőlegesek 
voltak. Az elektromágnes pólusai henger alakúak, melyeknek átmérője 15 cm, 
távolságuk 6 cm. A térhálósodás 40 °C–on infralámpával történő melegítés során 6 óra 
alatt ment végbe.  

E=10 kV/cm 
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Az elektromos és mágneses térben egyidejűleg végzett térhálósítással kétféle 
mintát állítottam elő. Az elektromos és mágneses tér erővonalai a kocka alakú minta 
egyik oldalára mindig merőlegesek voltak, azonban az egyik esetben az elektromos és a 
mágneses erővonalak párhuzamosak, a másik esetben egymásra merőlegesek voltak. 

 
27. ábra:27. ábra:27. ábra:27. ábra: Kocka alakú anizotróp PDMS elasztomerek előállítása mágneses térben 

6 cm 

15 cm 

az elektromágnes pólusai 

B=400 mT 
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3.4.3.4.3.4.3.4.    Mérési módszerekMérési módszerekMérési módszerekMérési módszerek    

3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.    Nagyfeszültségű tápegységNagyfeszültségű tápegységNagyfeszültségű tápegységNagyfeszültségű tápegység    

Vizsgálataimhoz olyan nagyfeszültséget generáló készülékre volt szükség, amely 
a lehető legszélesebb feszültség–tartományban képes 15000–20000 V stabilizált egyenfe-
szültség előállítására egyetlen fokozatban. A kereskedelemben ilyen készülék nem kap-
ható, ezért Király József elektroműszerész segítségével kifejlesztettem egy 25000 V 
egyenfeszültség generálására képes berendezést. A készülék kapcsolási rajza a 29. ábrán 
látható. Ilyen nagy feszültség az emberi életre komoly veszélyt jelent, ezért a készülék 
tervezésénél a lehető legnagyobb biztonságra törekedtem. A készülék kimenő áramerős-
sége rendkívül alacsony, rövidzárlat esetén a kimenő feszültség gyorsan nullára csökken. 

A készülék bemenő teljesítménye igen alacsony (mindössze három darab zsebte-
leppel működtethető!), maximális kimenő feszültség mellett 10 W. Összehasonlításkép-
pen egy átlagos zseblámpaizzó teljesítménye 5 W. A nagyfeszültségű tápegység beme-
netének szabályozásához építettem egy 0–25 V kimenő feszültségű stabilizált tápegysé-
get (28. ábra), melynek terhelhetősége 1 A, így hálózatról is üzemeltethető. 

 

 
28. ábra:28. ábra:28. ábra:28. ábra: A nagyfeszültségű készülék bemeneti feszültségének szabályozásához készített egysze-

rű, stabilizált tápegység kapcsolási rajza. 
 

A nagyfeszültségű tápegység működési elve a televíziókészülékekben elterjedten 
használt soreltérítő fokozatra épül. A készülék lelke a 29. ábrán sötét háttérrel kiemelt 
blocking oszcillátor, amely széles frekvencia–tartományban képes impulzusjelet gene-
rálni. A soroszcillátor frekvenciája az R10 potméterrel szabályozható. Az impulzusjelet a 
T1 tranzisztor R16 és R17 kollektor ellenállásainak közös pontjáról vesszük le. Éppen 
ezért az impulzusok időtartamát főleg az R14, R16 és R17 ellenállások nagysága szabja 
meg.  



 

 
29. ábra:29. ábra:29. ábra:29. ábra: Egyfokozatú, n
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agyfeszültségű tápegység 
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Az impulzusjel erősítése két fokozatban történik a T2–T3 tranzisztorok segítségével. A 
T3 tekercs kapcsoló üzemmódban dolgozik. Tr3 transzformátoron előállított feszültség-
impulzusokból a TPN–31 típusú, kereskedelmi forgalomban kapható, feszültség–
sokszorozóval egyenfeszültségű nagyfeszültségű jelet állít elő. A feszültség–sokszorozó 
kimenetén mérhető jelre jelentős nagyságú (3–4 kV) váltóáramú tag ül (30. ábra), melyet 
RC szűrővel küszöböltem ki (R=1 MΩ, C=470 pF; határfrekvencia: 33 Hz). Ennek ered-
ményeként gyakorlatilag tökéletes egyenfeszültségű jelet sikerült előállítani. A szűrés 
hatékonyságát a 30. ábrán mutatom be, amelyen az oszcilloszkóp képernyőjét láthatjuk 
szűrés nélkül illetve szűréssel 13000 V feszültség esetén. A kimenő nagyfeszültségű jel 
az R10 potméter ellenállásával és a tápfeszültségen keresztül szabályozható. A nagyfe-
szültség mérését egy Voltcraft HVP–40 típusú feszültségosztóra kötött Tektronix TDS–
220 digitális oszcilloszkóppal végeztem. A feszültségosztó a nagyfeszültségű jelet ezred-
részére osztja, melyet az oszcilloszkóppal három értékes jegyre lehet mérni. Ez azt jelen-
ti, hogy a nagyfeszültség mérésének pontossága 0,1 %. 
 

 a.) szűrés nélkül b.) szűréssel 
 

30. ábra:30. ábra:30. ábra:30. ábra: A nagyfeszültségű tápegység TPN–31 feszültség–sokszorozóján mérhető jel 
 

3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.    Optikai mikroszkópos mérésekOptikai mikroszkópos mérésekOptikai mikroszkópos mérésekOptikai mikroszkópos mérések    
 

Az elektromos és/vagy mágneses térre érzékeny diszperziók viselkedését elektro-
mos és/vagy mágneses térben Jenamed Variant típusú optikai mikroszkóppal végeztem. 
A tárgylemezre 120 mm átmérőjű nikkel elektródokat erősítettem, melyekre rácseppen-
tettem a vizsgálandó szuszpenziót, majd fedőlemezt helyeztem az így előkészített mintá-
ra (31. ábra). Az elektródokra egyenfeszültségű feszültséget kapcsoltam. A diszperziókról 
a mikroszkópra rögzített Sony CCD–IRIS/RGB típusú kamerával készítettem videofelvé-
telt. 
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31. ábra:31. ábra:31. ábra:31. ábra: Elektromos tér hatására bekövetkező szerkezetképződés vizsgálata optikai mikroszkóp-
pal a tárgylemezre rögzített nikkel elektródok között 

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.    Reológiai mérésekReológiai mérésekReológiai mérésekReológiai mérések    

Az elektroreológiai viselkedés megjelenéséhez erős elektromos térre van szükség 
(az elektromos térerősségnek kV/cm nagyságrendbe kell esnie). A diszperziók reolológiai 
viselkedését elektromos térben Haake RheoStress 100 típusú reométerrel, 35 mm átmé-
rőjű lap–lap mérőfejet használva vizsgáltam. Ez a mérőfej nem alkalmas elektromos tér-
ben történő vizsgálatokhoz, ezért átalakítottam. Az reométer alsó (álló) és felső (forgó) 
részét precíziósan esztergált műanyag elemekkel elektromosan elszigeteltem a készülék 
többi részétől, ami a termosztálást nem teszi lehetővé, ezért a méréseket szobahőmérsék-
leten végeztem el. Az állórészre a szigetelésnek köszönhetően elektród rögzíthető. A felső 
(forgó) rész köré egy rozsdamentes acélból készült higanyt tartalmazó fémkádat rögzítet-
tem, amelybe a felső részre forrasztott réz lap merül az elektromos kontaktus biztosítása 
céljából az 32. ábrán látható módon. A higanyba merülő rézlap által okozott mérési hiba 
az elvégzett mérések során gyakorlatilag elhanyagolható. 

 

 
32. ábra:32. ábra:32. ábra:32. ábra: Elektromos térben történő méréshez átalakított reométer 

tárgylemez 

fedőlemez 

Ni elektródok 

higanybahiganybahiganybahiganyba    
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rézlaprézlaprézlaprézlap    

műanyagműanyagműanyagműanyag    
szigetelésszigetelésszigetelésszigetelés    
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3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.    Digitális felvételek készítéseDigitális felvételek készítéseDigitális felvételek készítéseDigitális felvételek készítése    
 

Sony CCD–IRIS/RGB típusú kamera VHS videojelét ASUS V3800 UltraDeluxe 
típusú videó be– és kimenettel rendelkező (VIVO) videokártyával digitalizáltam, az 
ASUS Digital VCR szoftver segítségével. A képméret 704x576 pixel, másodpercenként 25 
képet rögzítettem megfelelő teljesítményű számítógéppel (minimum: PIII–550 MHz, 128 
MB SDRAM, 4XAGP, 1GB HDD). A távolságmérést a digitális képen rögzített kalibrált 
távolságra eső képpontok (pixelek) száma alapján végeztem el. Az alkalmazott mérési 
eljárásban 30 mm–re 446 képpont esik, ami 7,4 képpont/mm felbontást jelent. 

A képfeldolgozást és pozíciók leolvasását a Jasc Paint Shop Pro (Trial Version) 
szoftverrel végeztem. A leolvasás pontossága a digitális képeken +/–1 képpont, ami tá-
volságban kifejezve +/–0,14 mm pontosságot jelent. 
 

3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.    Elektromos térre érzékeny elasztomerek elhajlásának vizsgálata elektrElektromos térre érzékeny elasztomerek elhajlásának vizsgálata elektrElektromos térre érzékeny elasztomerek elhajlásának vizsgálata elektrElektromos térre érzékeny elasztomerek elhajlásának vizsgálata elektro-o-o-o-
mos térbenmos térbenmos térbenmos térben    

Az elektromechanikai méréseket az általam készített nagyfeszültségű tápegység-
gel létrehozott térben végeztem különböző alakú és anyagú elektródok között. Az elekt-
romos rövidzárlat elkerülésének érdekében szilikonolajat használtam szigetelő közeg-
ként. Homogén tér létrehozásához 6x6 cm–es rézelektródokat helyeztem el egymástól 3 
cm távolságra. (Számítógépes szimuláció alapján megállapítottam, hogy az elektromos 
tér homogenitása az alkalmazott elrendezésben megfelelő). Inhomogén tér létrehozásá-
hoz az egyik elektródot 5,5 cm átmérőjű acélgömbre, illetve hegyes, tű alakú elektródra 
cseréltem. 
 

3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.    A rugalmassági modulusz méréseA rugalmassági modulusz méréseA rugalmassági modulusz méréseA rugalmassági modulusz mérése    

Kétféle módszert alkalmaztam a rugalmassági modulusz méréséhez: egyirányú 
összenyomást és egyirányú húzást. Összenyomáshoz az 33. ábrán látható mérési elren-
dezést használtam. A mérendő minta geometriai adatait terhelésmentes állapotban to-
lómérővel állapítottam meg. Átalakított mikroszkóp–állvánnyal finoman szabályoztam 
az összenyomás mértékét, melyet magasságmérő órával határoztam meg. A mérlegtá-
nyér elmozdulása a mérés során elhanyagolható. A mérés során kapott pozíció–tömeg 
adatpárokból a rugalmassági moduluszt az 1.5. pontban leírtak szerint számítottam ki. 
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A húzással végzett moduluszmérés legnagyobb problémája a kicsiny átmérőjű (~1,7 mm) 
lágy gélhenger megfelelő befogása. Ehhez egy olyan speciális csipeszt készítettem, mely-
nek szorítása finoman szabályozható. Húzás során az összenyomásnál ismertetett méré-
si elrendezést alkalmaztam azzal a különbséggel, hogy a gélhenger alsó befogott részét a 
mérlegre helyezett alumíniumtömbhöz rögzítettem, a gél felső végét a mozgatható mik-
roszkóp–állványhoz, és a mérleg által mutatott tömeg csökkenését mértem a gélhenger 
nyúlásának függvényében. 
 

 
33. ábra:33. ábra:33. ábra:33. ábra: A rugalmassági modulusz mérése egyirányú összenyomással 
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4.4.4.4.    EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKEEREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKEEREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKEEREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜKLÉSÜKLÉSÜKLÉSÜK    

4.1.4.1.4.1.4.1.    Elektroreológiai (ER) és magnetoreológiai (MR) folyadékok elElektroreológiai (ER) és magnetoreológiai (MR) folyadékok elElektroreológiai (ER) és magnetoreológiai (MR) folyadékok elElektroreológiai (ER) és magnetoreológiai (MR) folyadékok elő-ő-ő-ő-
állítása és vizsgálataállítása és vizsgálataállítása és vizsgálataállítása és vizsgálata    

 
Az ER folyadékok többnyire olyan diszperziók, amelyek szigetelő folyadékban 

diszpergált szigetelő vagy félvezető részecskékből állnak. Az ER aktivitás arányos a fo-
lyadék és a diszpergált részecskék permittivitásának különbségével. Minél nagyobb ez a 
különbség, annál nagyobb aktivitásra számíthatunk. A folyadékkal szemben elvárás, 
hogy erős elektromos térben is jó szigetelő tulajdonságokkal rendelkezzék, széles hőmér-
sékleti tartományban alkalmazható legyen; ne legyen ártalmas a környezetre és az em-
beri egészségre. A szilikonolaj ER és MR folyadékok előállítására kiválóan alkalmas, 
mivel permittivitása illetve permeabilitása alacsony, és jó szigetelőképességgel rendelke-
zik. A részecskéknek magas relatív permittivitással illetve permeabilitással kell rendel-
kezniük. Ennek a feltételnek kiválóan megfelel a titán–dioxid anatáz és rutil módosula-
ta. Különböző koncentrációjú anatáz és rutil diszperziókat állítottam elő, melyeknek 
diszperzitását tapasztalataim szerint mechanikai keveréssel lehet a leghatékonyabban 
növelni. Az ultrahangos keverés a szilikonolaj magas viszkozitása miatt hatástalan. A 
vizsgálataimhoz felhasznált diszperziók stabilitását nemionos tenziddel (Tween 65) pró-
báltam növelni, azonban tenzid alkalmazása nélkül sem tapasztaltam jelentős ülepedést 
a kísérletek ideje alatt. Az optikai mikroszkóppal történő megfigyeléseket 5–15 w/w% 
koncentrációjú diszperziókkal végeztem el, mivel ezeknél a töménységeknél lehetett ér-
tékelhető felvételeket készíteni. 

Az ER folyadékok egyik fő ismérve, hogy statikus körülmények mellett nagyfe-
szültségű elektromos térben az elektródok között szálasodás figyelhető meg, ami az 
elektromos polarizáció következménye. Erős elektromos tér hatására a részecskékben 
töltésszétválás következik be, polarizált dipólusok alakulnak ki, vagy az állandó 
dipólusmomentummal rendelkező részecskék a tér irányának megfelelően elfordulnak. A 
dipólusok egymás közötti, illetve a dipólusok és a tér közötti kölcsönhatás eredménye-
ként láncok, szálak jönnek létre. A szálasodás bizonyítja és egyben megfigyelhetővé teszi 
az elektroreológiai aktivitást. 12 w/w%–os anatáz diszperzió szálasodása látható a 34. 
ábrán elektromos tér nélkül, illetve elektromos tér (E=6 kV/cm) jelenlétében. Az elekt-
romos térben készített felvételeken a képek alsó és felső részén látható fekete sáv a 
tárgylemezen elhelyezett nikkel elektród. 
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 elektromos tér nélkül elektromos térben (E = 6 kV/cm) 
34. ábra:34. ábra:34. ábra:34. ábra: Szálasodás jelensége anatáz szilikonolaj közegű diszperziójában 

 
A 34. ábrán jól látható az elektromos tér részecskékre gyakorolt rendező hatása. Nagyon 
tömény diszperzióknál (15 w/w% fölött) már nem lehet keresztüllátni a mikroszkóp 
tárgylemezére cseppentett anyagrétegen, túlságosan híg diszperzióknál (5 w/w% alatt) 
pedig nincs jelen elég részecske a láncok kialakulásához.  

 
35. ábra:35. ábra:35. ábra:35. ábra: 5 w/w%–os Fe3O4 (Bayferrox 3920) diszperzió szálasodása homogén DC térben 

100 µm 

t = 0 min E = 0 kV/cm t = 1 min E = 0,8 kV/cm 

t = 3 min E = 1,6 kV/cm t = 6 min E = 6,4 kV/cm 

100 µm 

E 

E 
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A gyengébb ER aktivitással rendelkező vas–oxid diszperzióknál alacsonyabb koncentrá-
cióknál figyelhető meg jól a részecskék fonalakba rendeződése a térerősség–vektorok 
irányának megfelelően, ahogy azt a 35. ábrán láthatjuk. 

 
36. ábra:36. ábra:36. ábra:36. ábra: A

el
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Homogén és inhomogén térben nincs jelentős különbség a diszperziók ER viselke-
désében, mindkét esetben hasonló szálképződés megy végbe (36. ábra). A térerősség ha-
tásának vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a szálak kialakulása körülbelül 1 
kV/cm fölött indul meg, majd a térerősség növelésével egyre gyorsabban rendeződnek 
fonalakba a diszpergált részecskék. A kialakuló fonalak vastagsága a koncentrációval 
arányos. Egy kritikus térerősség értéket – ez nagyjából 50 kV/cm körüli térerősséget je-
lent – elérve azonban a rendszer viselkedése kaotikussá válik, intenzív áramlások, ör-
vénylések jelennek meg, ahogy az a 36. ábra alsó két felvételén látható. A szálasodást 
nem mutató diszperzióknál általában már alacsonyabb térerősségeknél is megfigyelhető 
volt ez az elektrokonvekciónak nevezett jelenség. Az elektrokonvekciót az ionizáció meg-
jelenése okozza, mivel ilyen nagy térerősségeknél a diszpergált részecskék nem képesek 
tovább ellenállni az elektromos térnek, már nem csak polarizálódnak, hanem ionizálód-
nak is. A töltéssel rendelkező részecskék az ellentétes töltésű elektród felé száguldva 
szétszaggatják a kialakult struktúrát, fellép az elektrokonvekció, amely hasonló a hidro-
dinamikában Benard–istabilitásnak nevezett jelenséghez. Az elektrokonvekció alacso-
nyabb térerősségeknél is megfigyelhető, de csak lokálisan jelenik meg. Ilyenkor a ré-
szecskék szálakba rendeződése dominál. A fonalakat és láncokat szétszaggató áramlás 
megjelenése eléggé éles, és gyakorlatilag a kritikus érték elérése után néhány kV/cm 
térerősség–növekedés hatására meghatározóvá válik.  

Az inhomogén egyenfeszültségű elektromos tér hatására a Clausius–Mossotti 
függvénynek megfelelően a részecskéknek a nagyobb térerősség–gradiens irányába kel-
lene elmozdulniuk a 37. ábra szerint, azonban ilyen viselkedést nem sikerült megfigyel-
nem. 
 

 
37. ábra:37. ábra:37. ábra:37. ábra: Erősen polarizálható részecskék szuszpenziója kis permittivitású folyadékban, 

inhomogén elektromos térben 
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Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a részecske–részecske kölcsönhatások, 
amelyek a fonalakba rendeződésnek kedveznek, erősebbek a részecske–mező kölcsönha-
tásoknál. A másik lehetséges magyarázat, hogy nem kellően inhomogén az elektromos 
tér. Ha azonban megfelelő alakú elektródokkal erősen inhomogén elektromos teret hoz-
tam létre (pl. tű–lap elektródpár), akkor azt tapasztaltam, hogy az elektrokonvekció 
megjelenése folytán kaotikussá válik a rendszer viselkedése. A jelenség értelmezése to-
vábbi vizsgálatokat igényel. 

Vizsgáltam, hogy az eltelt idő hogyan befolyásolja az elektromos tér hatására be-
következő szerkezetképződést. Állandó térerősségen az idő előrehaladtával először véko-
nyabb fonalak, szálak alakulnak ki, amelyek egyre inkább megvastagodnak, és a tér 
megszűnése után is megmarad a kialakult rendezettség (38. ábra). Megállapítottam, 
hogy intenzív szálasodás akkor érhető el a leggyorsabban, ha a térerősséget a szálasodá-
si tartomány számtani közepénél választom meg. (Szálasodási tartomány alatt azt a tér-
erősség–intervallumot értem, amelynek kezdő térerősségénél már megfigyelhető a szá-
lak kialakulása, végértékénél pedig elektrokonvekció következik be.) 

 

 
38. ábra:38. ábra:38. ábra:38. ábra: 10 w/w%–os anatáz diszperzió elektromos térben bekövetkező szálasodásának  

kinetikája (E = 2 kV/cm) 

 

t = 0 perc t = 1 perc 

t = 2 perc t = 5 perc 

100 µm 
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A vizsgált diszperziók közül legerősebb szálasodást az anatáz diszperzióknál fi-
gyeltem meg. Érdekes, hogy a titán–dioxid rutil módosulatánál csak gyenge szálasodást 
tapasztaltam, csakúgy, mint a vas–oxidok esetében. Króm–oxid diszperzióknál gyakorla-
tilag nem tapasztaltam ER aktivitást. 

Fe2O3 (Bayferrox 3920) durva, lenolaj közegű szuszpenziójánál nagyobb aggregá-
tumok saját tengelyük körül történő gyors rotációját figyeltem meg, amit a szakirodalom 
Quincke–rotációnak nevez (39. ábra) [27]. 
 

 
39. ábra:39. ábra:39. ábra:39. ábra: Dielektromos részecske Quincke–rotációja homogén egyenfeszültségű elektromos térben 

 
Quincke rotáció akkor léphet fel, ha egy dielektromos részecske felületén indukált tölté-

sek alakulnak melyeknek eloszlása instabil. A jelenség feltétele: 2 1τ τ> , ahol τ  a 

töltésrelaxációs idő, ami a relatív permittivitás (ε ) és az elektromos vezetőképesség (σ ) 

hányadosa ( ετ
σ

= ). 

Az ER kísérletekhez készített diszperziókat mágneses térben is vizsgáltam, és 
megállapítottam, hogy a Fe3O4 (Bayferrox 318) igen erős magnetoreológiai aktivitást 
mutat. Lényeges különbség a MR és az ER folyadékok között, hogy a mágneses térerős-
ség növelésével az MR folyadékoknál nem lép fel magnetokonvekció, mivel mágneses 
monopólus nem létezik. Ellenben jól megfigyelhető az eredő mágnességgel rendelkező, 
vagy a mágneses tér által indukált mágneses dipólusok elmozdulása a nagyobb térerős-
ség–gradiens irányába. Ez a diszperzió nem elég stabil, néhány perc esetleg néhány órai 
állás során kiülepszik a szilikonolaj viszkozitásától függően. Ezért tenziddel próbáltam 
növelni a Fe3O4 (Bayferrox 318) diszperzió stabilitását, és olajsavval több napra sikerült 
hosszabbítani a diszpergált rendszer stabilitásának időtartamát. 

effp

2 1τ τ>

effp

2 1τ τ<
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Optikai mikroszkóppal végzett vizsgálataim során az MR folyadékoknál az ER folyadé-
kokéhoz hasonló viselkedést figyeltem meg. A 40. ábrán Fe3O4 (Bayferrox 318) diszperzió 
látható mágneses tér nélkül és homogén mágneses tér jelenétében. 
 

 
40. ábra:40. ábra:40. ábra:40. ábra: 5 w/w% os Fe3O4 (Bayferrox 318) diszperzió viselkedése homogén mágneses tér 

jelenlétében (B = 50 mT) 

 
A homogén és inhomogén mágneses térben tapasztalható viselkedést acélgolyókkal na-
gyon egyszerűen modellezhetjük. A 41. ábrán Petri–csészében lévő mm–es átmérőjű 
acélgolyók mágneses tér hatására bekövetkező szálakba rendeződését láthatjuk, gyakor-
latilag ugyanez a jelenség játszódik le mikroszkópikus méretekben is. 
 

 
41. ábra:41. ábra:41. ábra:41. ábra: 1 mm átmérőjű acélgolyók rendeződése a mágneses erővonalak irányába 

B 

B 
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A 42. ábrán az erős MR aktivitást mutató magnetit diszperzió látható erős permanens 
mágnes erőterében.  

 
42. ábra:42. ábra:42. ábra:42. ábra: 5 w/w% magnetitet (Bayferrox 318) tartalmazó mágneses folyadék visekedése  

permanens mágnes erőterében (A mágnest a Petri–csészében lévő mágneses folyadék 
alatt helyeztem el.) 

 
A 42. ábrán jól látható, hogy a tömény magnetit diszperzió mágneses tér távollét-

ében teljesen hétköznapi kicsit viszkózus folyadék, amely mágneses térbe kerülve meg-
szilárdul, kocsonyás álapotúvá dermed. A tér megszűnése után visszaáll az eredeti fo-
lyékony állapot, a folyamat teljesen reverzibilis, és tetszőlegesen reprodukálható. Mág-
neses tér jelenlétében az MR folyadék alakját a diszpergált magnetit részecskékre ható 
magnetoforetikus erők határozzák meg. Két ellentétes hatás vetélkedése dönti el, hogy 
az MR folyadék, pontosabban a benne lévő sok–sok részecske, milyen mértékben képes a 
mágneses tér geometriájának megfelelő alakba rendeződni:  
 

1. Az eredő vagy indukált mágneses momentummal rendelkező Fe3O4 (Bayferrox 
318) részecskékre ható magnetoforetikus erő 

2. Az MR folyadék a felületi feszültség miatt igyekszik a legkisebb felületű alakot 
felvenni 

 
A felületi feszültség befolyásolása nehezen lenne megvalósítható, ellenben az első hatás 
a diszperzió koncentrációján keresztül jól szabályozható. Kellően tömény diszperziónál 
(50 w/w%) sikerült elérni, hogy a magnetoforetikus erők legyőzzék a felületi feszültséget, 
és az MR folyadék csaknem teljes mértékben a mágneses térerővonalak irányába rende-
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ződjön, ez látható a 43. ábrán. A felvételek ugyanannak a permanens mágnesnek az erő-
terében készültek, mint a 42. ábrán látható képek. 
 

 
43. ábra:43. ábra:43. ábra:43. ábra: Fe3O4 (Bayferrox 318) szuszpenzió viselkedése permanens mágnes erőterében. 

A mágnest a Petri–csészében lévő mágneses folyadék alatt helyeztem el. 

 
A tér homogenitásától függően változik a szilárd állapot alakja, jól kivehető a 

mágneses erővonalak iránya. A 42. és a 43. ábrán a mágneses térerősség–vektorok egy-
aránt nagyjából merőlegesek a folyadék felszínére, és a folyadék alakjára gyakorolt ha-
tásuk acélgolyókkal jól modellezhető (44. ábra). 
 

 
44. ábra:44. ábra:44. ábra:44. ábra: A mágneses folyadék belsejében inhomogén mágneses tér hatására felépülő szerkezet 

modellezése 1 mm átmérőjű acélgolyókkal 
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4.2.4.2.4.2.4.2.    Anatáz dAnatáz dAnatáz dAnatáz diszperziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata elekiszperziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata elekiszperziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata elekiszperziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata elek––––
ttttromos térbenromos térbenromos térbenromos térben    

 
Az optikai mikroszkóppal végzett megfigyelések alapján az anatáz diszperzió mu-

tatta a legerősebb ER aktivitást, ezért reológiai viselkedésének jellemzéséhez különböző 
reológiai méréseket végeztem elektromos térben, és annak távollétében. A 45. ábrán az 
elektromos tér hatása látható 20 w/w%–os anatáz szuszpenzió folyásgörbéjére. 

45. ábra:45. ábra:45. ábra:45. ábra: 20 w/w%–os szuszpenzió folyásgörbéje 

 
Az anatáz diszperzió Bingham–testre jellemző viselkedést mutat a vizsgált deformáció–

sebesség tartományban. Elektromos tér hatására a Bingham–féle folyáshatár ( Bτ ) 34 

Pa–ról 69 Pa–ra nő. Az elektromos térben illetve annak távollétében felvett folyásgörbe 
között alacsony deformáció–sebességeknél a legnagyobb a különbség, a deformáció–
sebesség növelésével a folyásgörbék egyre közelebb tartanak egymáshoz. A relatív de-
formáció–sebesség–változás a deformáció–sebesség növekedésével erősen csökken, mivel 
az anatáz diszperzióban elektromos tér hatására kialakuló szerkezet erősebb nyírás ha-
tására lerombolódik, vagy már nem is képes kialakulni. 20 w/w%–os anatáz diszperzió-
val végeztem reológiai méréseket elektromos térben, illetve tér nélkül oly módon, hogy 
állandó ideig adott deformáció–sebességgel nyírva a mintát, mértem az ébredő nyírófe-
szültséget, majd egyre nagyobb deformáció–sebességek mellett ismételtem meg a mérést. 
A 46. ábrán láthatjuk a mérések eredményeit. 
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46. ábra:46. ábra:46. ábra:46. ábra: A deformáció mértékének hatása a nyírófeszültségre 20 w/w%–os anatáz diszperziónál 
6,6 kV/cm erősségű elektromos térben 

 
Megállapítottam, hogy a deformáció–sebesség növelésével az elektromos tér (E = 

6,6 kV/cm) hatásának eredményeként a nyírófeszültségben egyre kisebb növekedés kö-
vetkezik be. Világosan látható ez az összefüggés, ha a relatív deformáció–sebesség rela-

tív megváltozását tekintjük a deformáció–sebesség függvényében (47. ábra; Eτ  az elekt-

romos térben ˛/E = 6,6 kV/cm/ és τ  a tér távollétében ébredő nyírófeszültség) 

47.47.47.47. ábra: ábra: ábra: ábra: A deformáció–sebesség hatása 20 w/w%–os anatáz diszperzióban ébredő relatív 
nyírófeszültség–változásra 
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A mikroszkópos felvételek alapján nem lehet eldönteni, hogy a diszperzió tömény-
sége hogyan befolyásolja az ER aktivitást. Ezért különböző koncentrációjú anatáz disz-
perzióknál vizsgáltam, hogy az állandó nyírásnak kitett mintában hogyan változik az 
ébredő nyírófeszültség elektromos tér hatására. 

A 48. ábrán az anatáz diszperzióban ébredő nyírófeszültséget (τ ) ábrázoltam az 
anatáz koncentrációjának (c) függvényében. 

 

48. ábra:48. ábra:48. ábra:48. ábra: A nyírófeszültség változása állandó elektromos térben 5 1/s deformáció–sebesség  
mellett, az anatáz diszperzió koncentrációjának függvényében (E = 6,6 kV) 

 
A tiszta szilikonolajnál elektromos tér hatására nem változik a nyírófeszültség, ezért 
szerepel az ábrán a nulla koncentráció is, 40 w/w%–nál töményebb diszperziót pedig nem 
lehet készíteni. Az elektromos tér hatására a nyírófeszültségben bekövetkező növekedés 
a 20 w/w%–os töménységű diszperzió esetén a legnagyobb, ahogy az a relatív nyírófe-
szültség–változás koncentrációtól való függéséből látszik (49. ábra). 
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49. ábra:49. ábra:49. ábra:49. ábra: A relatív nyírófeszültség–változás az anatáz koncentrációjának függvényében 

(E = 6,6 kV/cm, γ  = 5 1/s) 

 
Megállapítottam, hogy a relatív nyírófeszültség–változás maximuma 20 w/w%–os anatáz 
koncentrációnál figyelhető meg. Ennek az a magyarázata, hogy alacsonyabb koncentrá-
ciónál az elektromos tér hatására csak kevesebb szál képes kialakulni, magasabb kon-
centrációknál pedig kevés a folytonos közeg, azaz a szilikonolaj mennyisége a fonálszerű 
szerkezetek létrejöttéhez. A térerősség hatását az állandó 5 1/s deformáció–sebességnél 
ébredő nyírófeszültségre az 50. ábrán mutatom be.  

50. ábra:50. ábra:50. ábra:50. ábra: A nyírófeszültség változása az idő függvényében 20 w/w%–os anatáz diszperziónál. 
A térerősséget 30 másodpercenként 2 kV/cm–rel növeltem 
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Az eddigi sztatikus vizsgálatok mellett dinamikus körülmények között is végez-
tem méréseket. Oszcillációs mérési módban jól követhető az ideiglenesen kialakuló fona-
lak hatása a komplex viszkozitásra, mivel a rotációs mérési móddal ellentétben nem 
rombolódik le a szerkezet. Az 51. ábrán a komplex viszkozitás elasztikus tagjának relatív 
megváltozása látható az idő függvényében. A nyíllal jelzett pontban adott térerősségű 
elektromos teret kapcsoltam a mérőfejekre. 

51. ábra:51. ábra:51. ábra:51. ábra: 15 w/w%–os anatáz diszperzió komplex viszkozitásának valós tagjának relatív 
megváltozása az idő függvényében adott elektromos térerősség–ugrás hatására 
(f = 0,1 Hz, τ  = 5 Pa) 

 

Feltételezhető, hogy az 51. ábrán látható jelentős változás annak köszönhető, 
hogy a mérési körülmények között az elektromos tér határa kialakuló fonalak, szálak 
nem szakadnak el, mint a rotációs mérési mód esetében, hanem megnyúlnak, deformá-
lódnak az 52. ábrán látható módon. 

 
52. ábra:52. ábra:52. ábra:52. ábra: Az oszcillációs mérési mód során bekövetkező deformáció modellje 
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4.3.4.3.4.3.4.3.    Anizotróp elasztomerek előállításaAnizotróp elasztomerek előállításaAnizotróp elasztomerek előállításaAnizotróp elasztomerek előállítása    
 

Munkám során sikerrel állítottam elő olyan diszperziókat, amelyek erős 
elektroreológiai (ER) vagy magnetoreológiai (MR) tulajdonságokkal rendelkeznek. Az 
anatáz diszperziók ER illetve az Fe3O4 (Bayferrox 318) és karbonil–vas részecskéket tar-
talmazó diszperziók MR aktivitását kísérleti megfigyelésekkel igazoltam. Az ER illetve 
az MR jelenségek során a diszperziókban kialakuló, láncokból és fonalakból álló szerke-
zetet kémiai kötésekkel poli(dimetil–sziloxán) térhálóban rögzítettem, ily módon 
anizotróp rugalmasságú anyagokat állítottam elő. Az 53. ábrán mutatom be a különböző 
töltőanyagokat tartalmazó kocka alakú szilikon elasztomereket. 

 

 
53. ábra:53. ábra:53. ábra:53. ábra: Különböző töltőanyagot tartalmazó poli(dimetil–sziloxán

töltőanyag: 1 –, 2 anatáz, 3 Fe3O4 (Bayferrox 318), 4 karbo

 
A gyakorlatban a rugalmassági vizsgálatokat általában henger ala
zik el. A kocka alakú próbatest használatát az indokolja, hogy egy m
a mechanikai anizotrópia mértékét az erővonalakkal egyirányban 
ra merőleges irányban az 54. ábrán látható módon. Ezzel a módsz
adódó esetleges hibák kiküszöbölhetők. Hangsúlyozni szeretném, 
replő üres nyíllal az összenyomás irányát, vékony nyíllal a térhál
zott elektromos és/vagy mágneses tér erővonalainak irányát jelölöm
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) elasztomerek: 
nil–vas 

kú próbatesteken vég-
intán lehet vizsgálni 

illetve az erővonalak-
errel a preparációból 
hogy az ábrákon sze-
ósítás során alkalma-
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54. ábra:54. ábra:54. ábra:54. ábra: A mechanikai anizotrópia vizsgálata egyazon mintán elvégzett egyirányú összenyomással 

 

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.    Elektromos térben térhálósított anatáz töltőanyagot tartalmazó anizotróp Elektromos térben térhálósított anatáz töltőanyagot tartalmazó anizotróp Elektromos térben térhálósított anatáz töltőanyagot tartalmazó anizotróp Elektromos térben térhálósított anatáz töltőanyagot tartalmazó anizotróp 
elasztomerekelasztomerekelasztomerekelasztomerek előállítása és vizsgálata előállítása és vizsgálata előállítása és vizsgálata előállítása és vizsgálata    

 
Erős elektromos térben (E=1 kV/cm) térhálósított, anatáz töltőanyagot tartalmazó 

poli(dimetil–sziloxán) elasztomereket állítottam elő. A 18 mm élhosszúságú kocka alakú 
elasztomerek rugalmassági modulusza az elektromos tér erővonalaival párhuzamosan 
mért irányban szignifikánsan eltérnek a térerővonalakkal merőleges irányhoz képest 
(55–57. ábra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

az összenyomás iránya: 
 
az erővonalak iránya 
a térhálósítás során: 

55. ábra:55. ábra:55. ábra:55. ábra: 25 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó kocka alakú elasztomer rugalmassági 
 moduluszának meghatározása az erővonalakkal párhuzamosan és az erővonalakra 
merőlegesen. B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,2 w/w %    
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56. ábra:56. ábra:56. ábra:56. ábra: 25 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó kocka alakú elasztomer rugalmassági 
moduluszának meghatározása az erővonalakkal párhuzamosan és az erővonalakra me-
rőlegesen. B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,7 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,7 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,7 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 2,7 w/w %    

 
57. ábra:57. ábra:57. ábra:57. ábra: 25 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó kocka alakú elasztomer rugalmassági 

moduluszának meghatározása az erővonalakkal párhuzamosan és az erővonalakra me-
rőlegesen. B komponens (térhálósító + katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító + katalizátor): 3,2 w/w %    
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A rugalmassági modulusz szórása minden esetben 3 % alatt volt. Az 55–57. ábrák 
alapján megállapítható, hogy az elektroreológiai hatással kialakított szálak eredménye-
ként az elektromos erővonalakkal párhuzamos irányban meghatározott rugalmassági 
modulusz nagyobb, mint az erővonalakra merőlegesen kapott modulusz értékek. A rela-
tív különbség a kétféle modulusz között annál nagyobb, minél kevesebb térhálósítót (B 
komponens) tartalmaz az elasztomer (3. táblázat). 
 

rugalmassági modulusz 

töltőanyag B komponens erővonalakra 
merőlegesen ( mG ) 

erővonalakkal 
párhuzamosan ( pG ) 

relatív 
növekedés 

p m

m

G G

G

−
 

25 w/w% anatáz 2,2 w/w% 0,860 kPa 1,43 kPa 66 % 

25 w/w% anatáz 2,7 w/w% 4,65 kPa 6,63 kPa 42 % 

25 w/w% anatáz 3,2 w/w% 5,91 kPa 6,30 kPa 6,5 % 
 
3. táblázat:3. táblázat:3. táblázat:3. táblázat: Az elektromos térben illetve tér nélkül gélesített különböző keménységű anatáz 

töltőanyagot tartalmazó elasztomerek rugalmassági modulusza 
 
A rugalmassági moduluszok közötti különbséget a kocka alakú mintákra helyezett azo-
nos tömegű súlyok által okozott deformációval szemléltetem az 58. ábrán.  
 

 
58. ábra:58. ábra:58. ábra:58. ábra: 25 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó, homogén egyenfeszültségű elektromos 

erőtérben térhálósított szilikongél anizotrópiájának demonstrációja (a mintákra rajzolt 
nyíl iránya a térhálósítás során alkalmazott elektromos tér erővonalainak irányát jelöli) 

 
Jól látható, hogy az elektromos erővonalakra merőleges irányban ható erő nagyobb mér-
tékű deformációt okoz, mint az erővonalakkal párhuzamos irányban ható és ugyanolyan 
nagyságú erő. 



 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.    Mágneses térben térhálósított FeMágneses térben térhálósított FeMágneses térben térhálósított FeMágneses térben térhálósított Fe3333OOOO4444 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartal (Bayferrox 318) töltőanyagot tartal (Bayferrox 318) töltőanyagot tartal (Bayferrox 318) töltőanyagot tartal----
mazó anizotróp elasztomerek előállítása és vizsgálatamazó anizotróp elasztomerek előállítása és vizsgálatamazó anizotróp elasztomerek előállítása és vizsgálatamazó anizotróp elasztomerek előállítása és vizsgálata    

 
400 mT mágneses térben térhálósított, Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartal-

mazó anizotróp poli(dimetil–sziloxán) elasztomereket állítottam elő. A rugalmassági 
vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a Fe3O4 töltőanyagot tartalmazó elasztome-
rekben a térhálósítás során magnetoreológiai hatással előidézett szerkezet kémiai reak-
cióval rögzíthető, melynek eredményeként a mágneses tér erővonalaival párhuzamos 
irányban mért rugalmassági modulusz rendre nagyobb, mint az erővonalakra merőleges 
irányban meghatározható modulusz. A magnetoreológiai hatás eredményeként kialakuló 
szerkezet az elektromos térhez képest még jelentősebb eltérést okozott a kétféle rugal-
massági modulusz értékében. A különböző mértékben térhálósított gélkockák vizsgálata-
inak eredményeit az 59–61. ábrákon mutatom be. 

 
59. ábra:59. ábra:59. ábra:59. ábra: 40 w

ruga
erőv

0,6
 
nσ  [kPa]
/w% Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tarta

lmassági moduluszának meghatározása az erővo
onalakra merőlegesen. B komponens (térhálósító +kB komponens (térhálósító +kB komponens (térhálósító +kB komponens (térhálósító +k

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2

2−

G = 0,87 [kPa] 

G = 2,37 [kPa] 
70 

lmazó kocka alakú elasztomer 

nalakkal párhuzamosan és az 
atalizátor): 2atalizátor): 2atalizátor): 2atalizátor): 2,7 w/w %,7 w/w %,7 w/w %,7 w/w % 

0,25 0,3

( )λ λ− −  



 

71 

60. ábra:60. ábra:60. ábra:60. ábra: 40 w/w% Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó kocka alakú elasztomer 

rugalmassági moduluszának meghatározása az erővonalakkal párhuzamosan és az 
erővonalakra merőlegesen. B komponens (térhálósító +katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 3,2 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 3,2 w/w %    

 
61. 61. 61. 61. ábra:ábra:ábra:ábra: 40 w/w% Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó kocka alakú elasztomer 

rugalmassági moduluszának meghatározása az erővonalakkal párhuzamosan és az 
erővonalakra merőlegesen. B komponens (térhálósító +katalizátor): 4 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 4 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 4 w/w %B komponens (térhálósító +katalizátor): 4 w/w %    
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Az 59–61. ábrák alapján megállapítottam, hogy az erővonalakkal párhuzamos irányban 
a rugalmassági modulusz több mint kétszer nagyobb az erővonalakra merőleges irány-
hoz képest. A 4. táblázatban összesítem a mérési eredményeket. 
 

rugalmassági modulusz 

töltőanyag B komponens erővonalakra 
merőlegesen ( mG ) 

erővonalakkal 
párhuzamosan ( pG ) 

relatív 
növekedés 

p m

m

G G

G

−
 

40 w/w% Fe3O4 2,7 w/w% 0,868 kPa 2,37 kPa 173 % 

40 w/w% Fe3O4 3,2 w/w% 9,38 kPa 22,9 kPa 144 % 

40 w/w% Fe3O4 4,0 w/w% 31,9 kPa 67,7 kPa 112 % 
 
4. táblázat:4. táblázat:4. táblázat:4. táblázat: A mágneses térben illtetve tér nélkül térhálósított különböző keménységű Fe3O4 

Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó elasztomerek rugalmassági modulusza 

 
Megállapítható, hogy a magnetoreológiai hatással előállított, és kémiai reakcióval rögzí-
tett szerkezet a mágneses erővonalak irányával azonos irányban a rugalmassági 
modulusz (akár tapintással érzékelhetően) nagyobb, mint az erővonalakra merőlegesen 
(62. ábra). A térhálósítás mértékének növelésével a rugalmassági modulusz relatív nö-
vekedése csökken. 
 

    
62. ábra:62. ábra:62. ábra:62. ábra: 40 w/w% Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó, homogén mágneses erőtérben 

térhálósított szilikon elasztomer anizotrópiájának demonstrációja (a mintákra rajzolt 
nyíl iránya a térhálósítás során alkalmazott elektromos tér erővonalainak irányát jelöli) 
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A mágneses tér olyan erős rendeződést idéz elő az Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot 
tartalmazó PDMS elasztomerekben, hogy a kialakuló szálak szabad szemmel is jól látha-
tók, és a mágneses erővonalakkal párhuzamos irányban az elasztomer gyakorlatilag át-
ereszti a fényt (63. ábrán). 

 
63. ábra:63. ábra:63. ábra:63. ábra: A Fe3O4 (Bayferrox 318) részecskéket tartalmazó, mágneses térben előállított 

gélkockában kialakuló szabad szemmel is látható szálak 
 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3.    Mágneses térbenMágneses térbenMágneses térbenMágneses térben térhálósított karbonil térhálósított karbonil térhálósított karbonil térhálósított karbonil––––vas töltőanyagot tartalmazó vas töltőanyagot tartalmazó vas töltőanyagot tartalmazó vas töltőanyagot tartalmazó 
anizotróp elasztanizotróp elasztanizotróp elasztanizotróp elasztoooomerek előállítása és vizsgálatamerek előállítása és vizsgálatamerek előállítása és vizsgálatamerek előállítása és vizsgálata    

 
400 mT mágneses térben térhálósított, karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó 

anizotróp poli(dimetil–sziloxán) elasztomereket állítottam elő. Az anizotróp rugalmassá-
gú elasztomerek közül a karbonil–vas töltőanyag esetében tapasztaltam a legnagyobb 
válozást mágneses erővonalakkal párhuzamos és az erővonalakra merőleges irányban 
mérhető rugalmassági moduluszok értékében. Anatáz töltőanyag esetében az elektromos 
tér irányában másfélszerese, Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyag esetében a mágneses tér 
irányában kétszerese a mérhető modulusz az erővonalara merőleges irányhoz képest. A 
karbonil–vas esetében háromszoros(!) a mágneses tér irányában mért rugalmassági 
modulusz a térre merőleges irányhoz képest. A mérési eredményeket csak táblázatos 
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formában közlöm, a diagramok teljesen hasonlóak az anatáz vagy az Fe3O4 töltőanyag-
oknál bemutatottakhoz (5. táblázat). 

 
rugalmassági modulusz ( G ) 

töltőanyag B komponens erővonalakra 
merőlegesen ( mG ) 

erővonalakkal 
párhuzamosan ( pG ) 

relatív 
növekedés 

p m

m

G G

G

−
 

30 w/w% karbonil–vas 2,4 w/w% 2,18 kPa 7,53 kPa 245 % 

30 w/w% karbonil–vas 2,9 w/w% 5,87 kPa 15,4 kPa 262 % 

30 w/w% karbonil–vas 4,3 w/w% 13,1 kPa 32,0 kPa 244 % 
 
5 táblázat:5 táblázat:5 táblázat:5 táblázat: A mágneses térben illetve tér nélkül térhálósított különböző keménységű karbonil–vas 

töltőanyagot tartalmazó elasztomerek rugalmassági modulusza 

 
A karbonil–vas töltőanyag esetében, ellentétben az anatázzal és a Fe3O4–dal, a térhálósí-
tás mértékének növelésével nem változik a mágneses erővonalak irányában és azokra 
merőleges irányban mért rugalmassági modulusz aránya.  
 

4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.    A duzzadási anizotrópia vizsgálataA duzzadási anizotrópia vizsgálataA duzzadási anizotrópia vizsgálataA duzzadási anizotrópia vizsgálata    

 
A poli(dimetil–sziloxán) elasztomerek hexánban kiválóan duzzaszthatók. Az 

elektromos és/vagy mágneses térben térhálósított elasztomerek hexánban anizotróp mó-
don duzzadnak, amit a mágneses térben térhálósított Fe3O4 töltőanyagot tartalmazó 
mintán keresztül mutatok be a 64. ábrán. Az erővonalakra merőleges irányokban a duz-
zadás izotróp, és nagyobb mértékű az erővonalakkal párhuzamos irányhoz képest. Ha-
sonlóan viselkednek az anatáz és a karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elasztomerek 
is.  

 
64. ábra:64. ábra:64. ábra:64. ábra: Mágneses térben (B = 400 mT) térhálósított, 40 w/w% Fe3O4 töltőanyagot tartalmazó, 

hexánban egyensúlyig duzzasztott elasztomer (a nyíl a mágneses tér irányát jelöli). 

B 
B 



 

4.4.4.4.4.4.4.4.    Mágneses térben térhálósított, karbonilMágneses térben térhálósított, karbonilMágneses térben térhálósított, karbonilMágneses térben térhálósított, karbonil––––vas töltőanyagotvas töltőanyagotvas töltőanyagotvas töltőanyagot    
tartalmazó anizotróp elasztomerek deformáctartalmazó anizotróp elasztomerek deformáctartalmazó anizotróp elasztomerek deformáctartalmazó anizotróp elasztomerek deformációs állapotának öniós állapotának öniós állapotának öniós állapotának ön––––
monitorizásamonitorizásamonitorizásamonitorizása    

 
A mágneses térben térhálósított, karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elaszto-

mer vezetését elektromos térben történő egyirányú összenyomása során vizsgáltam. Az 
alul és felül elhelyezett réz elektródlapokra 5 kV sztatikus egyenfeszültséget kapcsol-
tam, és egy Keithley 616 típusú elektrométerrel mértem az egyirányú összenyomás so-
rán átfolyó áram erősségét (65. ábra). 

65. ábra:65. ábra:65. ábra:65. ábra: 30 w/w % karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elasztomer egyirányú összenyomása 
elektromos térben 

 
A rugalmasság elektromos térben történő vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 
deformációs állapot az elektromos áramerősség mérésével követhető. Ily módon kis de-
formáció esetén (1> λ >0,9) a deformációs állapot ön–monitorozása (self–monitoring of 
strain) valósítható meg. A mérés során kapott deformációarány–áramerősség diagram a 
66. ábrán látható.  
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66. ábra:66. ábra:66. ábra:66. ábra: 30 w/w % karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elasztomer elektromos téren egyirányú 
deformációja során mért áramerősség a deformációarány függvényében. 
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Feltétezésem szerint a magnetoreológiai hatással előidézett szálak az összenyomás során 
egymás mellé csúsznak (67. ábra), melynek eredményeként megnő a vezetési kereszt-
metszet és/vagy csökken a vezetési hossz, ezért állandó feszültség mellett az áramerős-
ség növekedése figyelhető meg.  

 
67. ábra:67. ábra:67. ábra:67. ábra: A magnetoreológiai szálak összecsúszása, majd eltörése az összenyomás során 
 

Egy bizonyos mértékű deformációarány elérésekor azonban az áramerősség hirtelen 
csökkenését tapasztaltam, amit a karbonil–vas szálak megtörésével lehet magyarázni. 
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4.5.4.5.4.5.4.5.    Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított 
anizotróp szilikon elasztomerek előállítása ésanizotróp szilikon elasztomerek előállítása ésanizotróp szilikon elasztomerek előállítása ésanizotróp szilikon elasztomerek előállítása és vizsgálata vizsgálata vizsgálata vizsgálata    

 
Ha olyan részecskéket építünk be a poli(dimetil–sziloxán) térhálójába, amelyek 

elektromos vagy mágneses tér hatására láncszerű aggregátumokba rendeződnek, akkor 
a tér egyik irányában anizotróp rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező anyagot lehet 
előállítani. Felvetődik az ötlet, lehetséges–e az elektroreológiai és a magnetoreológiai 
hatással előidézett szerkezetet ugyanazon elasztomer térhálójában rögzíteni. Anatáz és 
Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó PDMS elasztomereket állítottam elő, 
amelyeket homogén egyenfeszültségű elektromos és homogén mágneses térben egyidejű-
leg térhálósítottam. Az elektromos és mágneses térben egyidejűleg történő térhálósítás-
sal az erővonalak egymáshoz való viszonya alapján kétféle elasztomert állítottam elő: az 
egyik mintában az erővonalak egymással párhuzamosak, a másik mintában egymásra 
merőlegesek voltak, a 68. ábrán látható módon. 

 
68. ábra:68. ábra:68. ábra:68. ábra: Homogén egyenfeszültségű elektromos illetve homogén mágneses térben egyidejűleg 

térhálósított, anizotróp rugalmasságú PDMS elasztomerek 

 
Az anatáz és Fe3O4 (Bayferrox 318) szilikonolaj közegű diszperzióinak homogén elektro-
mos és mágneses térben történő vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az anatáz 
csak elektroreológiai, a Fe3O4 (Bayferrox 318) pedig csak magnetoreológiai aktivitást 
mutat (4.1. fejezet). Feltételeztem, hogy az elektro– illetve magnetoreológiai hatással 
előidézhető szerkezet ugyanazon elasztomerben egymástól függetlenül kialakulhat. A 
mérési eredmények a 69. és a 70. ábrán láthatók. Az áttekinthetőség kedvéért az irány-
függő rugalmassági moduluszokat a 6. táblázatban összesítem. Az elektromos és mágne-
ses térben egyidejűleg térhálósított minták rugalmassági moduluszai mellett az azonos 
összetételű, csak elektromos illetve a csak mágneses térben térhálósított mintákra ka-
pott mérési eredményeket is feltüntettem. 

E B E

B
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69. ábra:69. ábra:69. ábra:69. ábra: Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított, 20 w/w% anatáz és 20 w/w% 
Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó kocka alakú PDMS gél irányfüggő ru-
galmassági modulusza (E és B párhuzamos) 

70. ábra:70. ábra:70. ábra:70. ábra: Elektromos és mágneses térben egyidejűleg térhálósított, 20 w/w% anatáz és 20 w/w% 
Fe3O4 (Bayferrox 318) töltőanyagot tartalmazó kocka alakú PDMS gél irányfüggő ru-
galmassági modulusza (E és B merőleges) 
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Ha az elektromos és a mágneses erővonalak párhuzamosak voltak a térhálósítás során, 
akkor kétféle, ha merőlegesek, akkor háromféle rugalmasssági modulusz mérhető. 
 

20 w/w% anatáz és 20 w/w% Fe3O4 (Bayferrox 318); töltőanyagot tartalmazó kocka alakú 
elasztomerek irányfüggő rugalmassági moduluszai; B komponens:3,6 w/w% 

Elektromos és mágneses térben térhálósítva ( E =1 kV/cm; B =400 mT, E  és B  párhuzamosak)  

f és B, E G [kPa] G [%] 

párhuzamos 15,6 263 

merőleges 5,94 100 

Elektromos és mágneses térben térhálósítva ( E =1 kV/cm; B =400 mT, E  és B     merőlegesek) 

f és B f és E G [kPa] G [%] 

párhuzamos merőleges 11,8 200 

merőleges párhuzamos 6,53 111 

merőleges merőleges 5,88 100 

Csak elektromos térben térhálósítva ( E =1 kV/cm) 

f és E párhuzamos 9,63 117 

f és E merőleges 8,23 100 

Csak mágneses térben térhálósítva ( B =400 mT) 

f és B párhuzamos 25,96 160 

f és B merőleges 16,19 100 

 
6. táblázat:6. táblázat:6. táblázat:6. táblázat: Elektromos és/vagy mágneses térben térhálósított anizotróp elasztomerek. (egy minta 

esetében az erővonalra/erővonalakra merőleges irányban kapott rugalmassági 
moduluszt tekintettem 100 %–nak) 

 
Megállapítható, hogy az általam vizsgált elasztomerekben a mágneses tér által okozott 
mechanikai anizotrópia jobban érvényesül az elektromos tér által okozott anizotrópiához 
képest. 
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4.6.4.6.4.6.4.6.    Elektromos térre érzékeny henger alakú elaszElektromos térre érzékeny henger alakú elaszElektromos térre érzékeny henger alakú elaszElektromos térre érzékeny henger alakú elasztomerek előállíttomerek előállíttomerek előállíttomerek előállítá-á-á-á-
sa és vizsgálatasa és vizsgálatasa és vizsgálatasa és vizsgálata    

 
Az 1.8.–as fejezetben bemutattam a szakirodalomban publikált elektromos térre 

érzékeny gélek különböző típusait. Láthattuk, hogy az elektromos térrel szembeni érzé-
kenységet elsősorban a polimermátrix kémiai módosításával, illetve a duzzasztófolyadé-
kon keresztül próbálták befolyásolni. Munkám során ettől eltérő, új alapötletet próbál-
tam megvalósítani. Jól tudjuk, hogy az elektromos és a mágneses tér hatása általában 
szilárd anyagokra erős, azonban folyadékokra többnyire gyenge. Adja magát a gondolat: 
ötvözzük a szilárd és a folyadék halmazállapot tulajdonságait olyan elasztomer előállítá-
sával, amelynek polimermátrixába elektromos térre érzékeny, egyenletesen eloszlatott 
részecskéket zárunk.  

Munkám célja a mágneses térre érzékeny gélek elektromos analógjának előállítá-
sa és vizsgálata, illetve megfelelő vizsgálati módszer kidolgozása volt. A kísérleti munka 
kezdetekor biztos voltam benne, hogy ER hatással az anatáz töltőanyagot tartalmazó 
elasztomerek mozgását lehet előidézni. Diszperzióknál az elektroreológiai hatás mellett 
mindig fellép az elektrokonvekció jelensége is. Az ER folyadékok vizsgálata során arra a 
következtetésre jutottam, hogy elektromos térre érzékeny elasztomerek úgy állíthatók 
elő, ha elektromos térre érzékeny részecskék diszperzióját kémiai kötésekkel 
polimermátrixba zárom. Mivel a polimertérhálóba zárt részecskék elmozdulása nem le-
hetséges, így a polarizált részecskékre ható, a nagyobb térerősség–gradiens irányába 
mutató dielektromos erők érvényesülhetnek és áttevődhetnek az elasztomer vázát alkotó 
polimermolekulákra. A töltőanyagot nem tartalmazó, henger alakú PDMS elasztomerek 
inhomogén és homogén elektromos térben történő vizsgálata alapján megállapítottam, 
hogy azok elektromos térre gyakorlatilag érzéketlenek, deformáció nem tapasztalható. 
Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a töltőanyagot tartalmazó PDMS elasztomerek elekt-
romechanikai aktivitását a töltőanyag jelenléte okozza. A deformáció mechanizmusának 
felderítéséhez különböző alakú elektródokkal létrehozott elektromos térben vizsgáltam 
az elasztomerek viselkedését.  
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A 71. ábrán látható felvételeken az anatázzal töltött elasztomer deformációját gömb (bal 
oldal) és négyzet alakú (jobb oldal) elektródok által létrehozott inhomogén egyenfeszült-
ségű  elektromos tér okozza. A közepénél szilikongyűrűben rögzített elasztomer elhajlik, 
először a henger felső része, majd az elektromos feszültség növelésekor az elasztomer 
alsó része is a gömbelektród irányába. 

 
 U = 0 kV U = 5 kV U = 15kV 
71. ábra:71. ábra:71. ábra:71. ábra: Anatáz töltőanyagot tartalmazó elasztomer deformációja inhomogén, egyenfeszültségű 

elektromos térben 

 
 A 71. ábrán látható viselkedés megfelel várakozásaimnak, hiszen a gömb alakú elektród 
felé haladva az elektromos tér inhomogenitása nő, tehát a dielektroforetikus erők a 
gömb felé mutatnak. Az elasztomer felső részének elmozdulását a gravitáció segíti, míg 
az alsó rész hajlását gátolja. Előkísérleteim elektroforetikus elven mozgó gél készítésére 
irányultak, így arra számítottam, hogy az elasztomerek deformációja csak inhomogén 
elektromos tér hatására következik be, és a tér inhomogenitásának mértékével lehet 
befolyásolni az alakváltozást. Ha a részecskékre ható dielektroforetikus erő hatása do-
minál, akkor a részecskék igyekeznek a Clausius–Mossotti függvénynek megfelelően, a 
nagyobb inhomogenitás irányába elmozdulni. A dielektroforetikus erő áttevődik a 
polimervázra és makroszkopikus mozgást eredményez. Tehát az elmondottak értelmé-
ben az elektródok polaritása nem játszik szerepet. A várakozással ellentétben azt ta-
pasztaltam, hogy az elektromos tér iránya alapvetően befolyásolja a töltött PDMS elasz-
tomerek deformációját. Ha a 71. ábrán bemutatott kísérletet ellentétes polaritású elekt-
ródokkal végeztem el, akkor a henger alakú elasztomer a lap alakú elektród irányába 
mozdult el (72. ábra). Következésképpen az elektromos térben tapasztalható mozgást és 
alakváltozást nem a dielektroforetikus erők okozzák.  
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 U = 0 kV U = +15 kV U = –15kV 

 
72. ábra:72. ábra:72. ábra:72. ábra: Anatáz töltőanyagot tartalmazó elasztomer deformációja inhomogén, egyenfeszültségű 

elektromos térben, váltakozó polaritású elektródok között 

 
Kísérleteim alapján megállapítottam, hogy a vizsgált elasztomerek deformációját 

a töltések okozzák, tehát a jelenségért elektroforetikus erők tehetők felelőssé. Feltételez-
tem, hogy homogén elektromos térben, más félvezető vagy vezető részecskéket tartalma-
zó elasztomereknék is deformáció fog bekövetkezni. Feltevésemet kísérletekkel igazol-
tam. A 73. ábrán anatáz, Fe3O4 (Bayferrox 318) és karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó 
elasztomerek elhajlása látható homogén egyenfeszültségű elektromos térben. 

Megállapítottam, hogy az elektromos térre érzékeny töltőanyagot (anatáz, Fe3O4 
és karbonil–vas) tartalmazó PDMS elasztomerek homogén elektromos térben gyors és 
egyértelmű elhajlást mutatnak a negatív elektród irányába (73. ábra) [78,79]. Az elhaj-
lás adott elasztomer és mérési elrendezés esetén a külső elektromos térerősségnek egy-
értelmű, monoton növekvő függvénye. Az elektromos tér hatására bekövetkező elhajlás 
tetszőlegesen reprodukálható és az elasztomerekben maradó alakváltozást nem okoz. A 
katód irányába történő elhajlás alapján arra következtettem, hogy a deformációt az 
elasztomerek pozitív töltése okozza. Feltételezésem szerint az anatáz részecskék elekt-
ronokat emittálnak, melynek eredményeként az elasztomer–henger pozitív töltésűvé 
válik, és Coulomb–erők eredményezik a makroszkopikus deformációt. Számos reakció-
ban használtak fotokatalizátorként anatáz részecskéket, melyek során UV fény hatására 
a vegyértéksávból elektronok gerjesztődnek a vezetési sávba, így (pozitív lyuk)–elektron 
párok alakulhatnak ki [80]. Hasonló jelenség mehet végbe a szintén félvezető Fe3O4 ese-
tében is, míg a karbonil–vas esetében a delokalizált elektronok kilépésével magyarázha-
tó a pozitív töltés megjelenése. 
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73. ábra:73. ábra:73. ábra:73. ábra: 10 % töltőanyagot tartalmazó PDMS elasztomerek deformációja egyenfeszültségű 

homogén elektromos térben (E=3,3 kV/cm) 

töltőanyag: 
10 w/w% anatáz 

töltőanyag: 
10 w/w% Fe3O4 

töltőanyag: 
10 w/w% karbonil–vas 
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4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.    Elektromechanikai vizsgálatok homogén egyenfeszültségű elektromos téElektromechanikai vizsgálatok homogén egyenfeszültségű elektromos téElektromechanikai vizsgálatok homogén egyenfeszültségű elektromos téElektromechanikai vizsgálatok homogén egyenfeszültségű elektromos tér-r-r-r-
benbenbenben    

 
Az elektromos térben tapasztalható deformáció alaposabb tanulmányozásához 

megfelelő mérési módszert fejlesztettem ki, melynek során anatáz, Fe3O4 (Bayferrox 318) 
és karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó, 1–2 mm átmérőjű 30 mm hosszú poli(dimetil–
sziloxán) elasztomer hengerek elhajlását mértem az elektromos térerősség függvényé-
ben. Elhajlás (u ) alatt a henger alakú elasztomer szabad végének a nyugalmi állapot 
középvonalától számított távolságát értem (74. ábra).  

74. ábra:74. ábra:74. ábra:74. ábra: Az elektromechanikai vizsgálatok során mért „elhajlás” (u ) szemléletes jelentése 

 
A henger alakú elasztomereket üvegküvettában két – egymástól 3 cm távolságra elhe-
lyezett – 6x6 cm–es réz elektród között a felső végüknél rögzítettem, és az elektródokra 
elektromos feszültséget kapcsoltam. Szigetelő közegként szilikonolajat használtam. Az 
elasztomer aktuális helyzetét számítógéphez csatlakoztatott kamerával készített digitá-
lis képeken rögzítettem. Az elasztomer szabad végének elhajlását a digitális felvételek 
feldolgozásával állapítottam meg. Próbakísérleteim alapján megállapítottam, hogy a 
homogén egyenfeszültségű elektromos tér hatására a katód irányába elhajló, különböző 
töltőanyagot tartalmazó elasztomerek elhajlásának mértéke egy adott töltőanyag–
koncentráció és térerősség esetén erősen függ az eltelt időtől. Adott töltőanyagot tartal-
mazó elasztomer esetén az elektromos feszültség felkapcsolásakor az alak egy egyensúlyi 
állapotig egyre lassabban változik. Az idő szerepének megállapításához olyan méréseket 
végeztem, melyeknek során a mérés kezdetekor 15 kV feszültséget kapcsoltam az elekt-
ródokra és az elhajlást mértem az elektromos térerősség függvényében. A mérési ered-
ményeket a 75. ábrán mutatom be. 

u



 

75. ábra:75. ábra:75. ábra:75. ábra: 

0

5

10

15

20

25

0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0

6
7
8
9

10

0

5

10

15

20

25

0

u  [mm] 

z 

u  [mm] 

u  [mm] 

u  [mm] 
töltőanyag: 10 w/w% anatá
30 mm hosszúságú anatáz, Fe3O4 és karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó
(~2 mm átmérőjű) elasztomerek elhajlása az idő függvényében. A közeg 20 mP
kozitású szilikonolaj. A jobb oldalon a diagramok féllogaritmikus változata láth

5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

0,001 0,1 10

5 10 15 20 25 30
0
1
2
3
4
5

0,001 0,1 10 1000

5 10 15 20 25 30
0

5

10

15

20

25

0,001 0,1 10 1000

t  [perc] 

t  [perc] 

töltőanyag: 10 w/w % Fe3O4 
(Bayferrox 318) 

t  [perc] 

ln t  

u  [mm] 

ln t  

u  [mm] 

töltőanyag:  
10 w/w% karbonil–vas 
ln t  
85 

 vékony 
as visz-

ató. 

1000



 

86 

A 10 w/w% anatáz, Fe3O4 illetve karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó, henger alakú 
elasztomerek E=3 kV/cm erősségű elektromos térben 5 perc alatt érik el az egyensúlyi 
alakot. A különbség az egyes töltőanyagot tartalmazó elasztomerek maximális elhajlásá-
ban tapasztalható, ami a 75. ábra alapján a karbonil–vas töltőanyagnál a legnagyobb, 
mintegy 21 mm. Az idő szerepének kiküszöbölése és a töltőanyag–koncentráció szerepé-
nek meghatározása céljából olyan méréseket végeztem, ahol a négyzet alakú réz elektró-
dokra kapcsolt feszültséget egyenlő t  időközönként 1 kV–os lépésekben növeltem 15 kV–
ig majd csökkentettem hasonló módon a feszültség nélküli állapotig. A mérési eredmé-
nyeket a 76. ábrán mutatom be. 

76. ábra:76. ábra:76. ábra:76. ábra: 10 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó PDMS elasztomer henger (hossz: 30 mm, 
átmérő: 2,4 mm) elhajlása az elektromos térerősség függvényében.  
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A 76. ábra alapján megállapítottam, hogy a különböző feszültség értékeknél az egyensú-
lyi elhajlás eléréséhez 5 perc szükséges, ennél rövidebb időközönként léptetve a feszült-
séget, a növelés illetve csökkentés során kapott elhajlás–térerősség görbe szétnyílik. 
Minden diagram mellett szerepel a féllogaritmikus változat is, melyeken jól láthatóan 
egy egyenesre esnek a mérési pontok a végkitérés eléréséig. Ezeket a méréseket 10 w/w 
% Fe3O4 és karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elasztomereknél is elvégeztem, me-
lyeknél az anatázhoz hasonló eredményekhez jutottam. Mindhárom töltőanyag esetében 
hasonló az elmozdulás–térerősség görbék lefutása, azaz 5 percnél rövidebb időközönként 
léptetve a feszültséget hiszterézis, illetve a maximális elhajlás jelentős csökkenése fi-
gyelhető meg. A léptetési idő és a maximális elhajlás összefüggését a 7. táblázatban 
adom meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. táblázat:7. táblázat:7. táblázat:7. táblázat: A feszültség léptetési idejének hatása a maximális elhajlásra. 

 

Megállapítottam, hogy a 7. táblázatban szereplő elasztomerek közül az Fe3O4 töltőanya-
got tartalmazó elasztomer a legérzékenyebb a feszültség léptetési idejére az adott mérési 
körülmények között. Mérési eredményeim alapján az idő hatásának kiküszöböléséhez a 
további méréseket 5 perces léptetési idővel végeztem el. 

Arra a fontos kérdésre kerestem a választ, hogy a töltőanyag–koncentráció ho-
gyan befolyásolja az elektromos térben bekövetkező elhajlást. A 77. ábrán az anatáz töl-
tőanyag–koncentrációjának az elhajlásra gyakorolt hatását mutatom be. Ugyanezen 
méréseket Fe3O4 és karbonil–vas töltőanyagokat tartalmazó elasztomereknél is 
elvégeztem. 

feszültségfeszültségfeszültségfeszültség––––léptetési időléptetési időléptetési időléptetési idő    

 10 perc 5 perc 1 perc 20 mp 

töltőanyag maximális elhajlás 

anatáz 10 9,5 9 7 

Fe3O4 (Bayferrox 318) 19 19 17 5 

karbonil–vas 20 20 18 14 
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77. ábra:77. ábra:77. ábra:77. ábra: 5, 10, 20, 40 w/w% anatáz töltőanyagot tartalmazó elasztomerek (hossz: 30 mm, 
átmérő:2,4 mm) elhajlása az elektromos térerősség függvényében. 

 
Látható, hogy az elhajlás mértéke az 10 w/w% anatázt tartalmazó elasztomer ese-

tében a legnagyobb, azonban nem lehet egyértelmű választ adni arra kérdésre, hogy eb-
ben a töltőanyag–koncentráció mennyire játszik közre. Az anatáz, Fe3O4 (Bayferrox 318) 
és karbonil–vas töltőanyagokat tartalmazó elasztomerek elhajlásának vizsgálata alapján 
arra következtetésre jutottam, hogy a homogén egyenfeszültségű elektromos tér hatásá-
ra bekövetkező elhajlást több tényező befolyásolja: a töltőanyag–koncentráció, a rugal-
massági modulusz, a hossz, az átmérő; ezeket nem lehet egymástól függetlenül változ-
tatni, vagyis nem lehet például a töltőanyag–koncentráció hatását a rugalmassági 
modulusztól függetlenül vizsgálni, mivel a töltőanyag mennyiségének növelésével nő a 
rugalmassági modulusz. A 8. táblázatban összefoglalom a különböző töltőanyagokat 
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tartalmazó elasztomerek elhajlásának vizsgálata és a rugalmassági moduluszok mérése 
során kapott eredményeket. 

 
8. táblázat:8. táblázat:8. táblázat:8. táblázat: Anatáz, Fe3O4 és karbonil–vas töltőanyagokat tartalmazó elasztomerek elhajlásának, 

rugalmassági moduluszának mérési eredményei. 

 
A maximális elhajlás az anatáznál a koncentráció függvényében maximumot mu-

tat, míg Fe3O4 és karbonil–vas töltőanyagok esetében csökken. A korábbi vizsgálatok 
alapján arra következtettem, hogy az elhajlást a töltőanyagból kilépő elektronok hiánya 
folytán kialakuló pozitív töltés okozza. Ezt a feltételezést erősíti az a kísérleti tapaszta-
lat, hogy ha egy jelentős (10–20 mm) egyensúlyi elhajlást mutató henger alakú elaszto-
merhez földpotenciálon lévő fémpálcát érintek, akkor csökken az elhajlás és a pozitív 
töltések mintegy „lehámozhatók” az elasztomerről. Mindhárom töltőanyag esetében meg-
figyelhető ez a jelenség. A maximális elhajlásnak a 8. táblázatban látható alakulása a 
következőképpen magyarázható. Adott geometriájú, adott töltőanyagot (anatáz, Fe3O4, 
és karbonil–vas) tartalmazó elasztomerek homogén egyenfeszültségű elektromos tér 
hatására bekövetkező elhajlását a két ellentétes hatás egymáshoz való viszonya dönti el. 
A töltőanyag–koncentráció növelésével nő a polimertérhálóba zárt részecskék száma, 
melyekből elektromos térben elektronok léphetnek ki, tehát adott térerősség mellett na-

5 10 20 40

töltőanyag

anatáz 6 9 7 4

Fe3O4 (Bayferrox 318) 23 19 19 19

karbonil-vas 25 21 14 14

töltőanyag

anatáz 12 15,3 23,7 31,7

Fe3O4 (Bayferrox 318) 7,9 15 21 27

karbonil-vas 6 7 15 22

töltőanyag

anatáz 2,4 2,4 2,3 2,3

Fe3O4 (Bayferrox 318) 2 2,1 2,1 2,1

karbonil-vas 2,3 2,3 2,2 2,1

átmérő [mm]

maximális elhajlás [mm]

rugalmassági modulusz [kPa]

töltőanyag-koncentráció [w/w%]
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lyekből elektromos térben elektronok léphetnek ki, tehát adott térerősség mellett na-
gyobb pozitív töltést hordoz a henger alakú elasztomer. Azonban a töltőanyag–
koncentráció növelésével együtt az elasztomer rugalmassági modulusza is növekszik, 
ezáltal a maximális elhajlás csökken. Az anatáz koncentrációjának növelésével azért nő, 
majd csökken a maximális elhajlás mértéke, mert a töltőanyag–koncentráció növekedé-
sét fokozatosan túlkompenzálja a rugalmassági modulusz növekedése. Az Fe3O4 és 
karbonil–vas töltőanyag esetében a rugalmassági modulusz még inkább meghatározóbbá 
válik a töltőanyag–koncentráció növekedésével szemben. 

 

4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2.    Az elektromos térrAz elektromos térrAz elektromos térrAz elektromos térre érzékeny elasztomerek elhajlásának modellezésee érzékeny elasztomerek elhajlásának modellezésee érzékeny elasztomerek elhajlásának modellezésee érzékeny elasztomerek elhajlásának modellezése    

 
A töltőanyagot tartalmazó PDMS elasztomerek homogén egyenfeszültségű elekt-

romos térben bekövetkező elhajlásának modelljéül a vízszintesen elhelyezett, egyik vé-
gén befogott és a saját súlya alatt meghajló konzolt választottam (78. ábra). 

 

 
78. ábra:78. ábra:78. ábra:78. ábra: A saját súlya alatt lehajló rúd 

 
A saját súlyának hatására lehajló rúd egységnyi dξ  hosszára µdξ  elemi terhelés hat 

( µ  a hosszegységre ható súlyerő). A forgatónyomaték egy x  szabad pontra a következő-

képpen adható meg: 
 

y

x
ξ

dξ

( )M x; y
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 ( ) ( )µ µ∫
2l

x

l - x
M = ξ - x dξ =

2
 (50) 

 
A neutrális szál egyenlete: 
 

 
2

2
m

d y M=
dx E J

 (51) 

 
Ahol mE  a Young modulusz, J  a neutrális szálra vonatkozó keresztmetszet tehetetlen-

ségi nyomatéka. A másodrendű differenciálegyenlet megoldása a következő: 

 ( )µ 4
1 2

m

y = l - x +C x +C
24E J

 (52) 

 
A kezdeti feltétetelek szerint a rúd egyik vége be van fogva, tehát 
x = 0  ⇒  y = 0  és x = 0  ⇒  y' = 0  alapján: 

 

 µ 3

1
m

lC =
6E J

 és  µ 4

2
m

lC = -
24E J

 (53) 

 
A saját tömegének hatására lehajló rúd alakjának egyenlete a következőképpen alakul: 
 

 ( )µ 2 2 3 4

m

y = 6l x - 4lx + x
24E J

 (54) 

 
és a rúd végpontjának lehajlása 
 

 µ ⋅
⋅ ⋅

4

max
m

ly =
8 E J

 (55) 

 
Ha az 55–ös egyenletben a súlyerő helyére a töltésekre ható erőt írjuk, továbbá a megfe-
lelő analóg mennyiségeket alkalmazva az elektromos térre elasztomerek végpontjának 

( maxu = y ) homogén elektromos térben bekövetkező elhajlására az ismertetett modell 

alapján a következő egyenlet írható fel: 
 

 ⋅
⋅ ⋅

4f lu =
8 G Θ

 (56) 
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ahol f  az egységnyi hosszra ható erő, l  az elasztomer hossza, G  a rugalmassági 

modulusz, Θ  geometriai faktor (értéke 
4
Π4R , R  a henger alakú elasztomer sugara). Az 

egységnyi hosszra ható erő a következőképpen írható fel: 
 
 ⋅ ⋅ ⋅2

+f = R π q E  (57) 

 
ahol +q  a töltéssűrűség, E  az elektromos térerősség. Az 56–os és 57–es egyenletek 

összevonásával a töltéssűrűség kifejezhető: 
 

 ⋅ ⋅ ⋅
2

+ 4
2 G R uq =

l E
 (58) 

 
A töltéssűrűségre kapott 58–as összefüggésben szereplő összes mennyiség mérhető, így a 
modell alapján kőzelítő becslést végeztem az elasztomerek által hordozott töltésre. A 79. 
ábrán egy a számítások eredményeként kapott tipikus töltés–térerősség összefüggést 
mutatok be. 

 
79 ábra:79 ábra:79 ábra:79 ábra: 40 w/w% karbonil–vas töltőanyagot tartalmazó elasztomer töltés–térerősség görbéje 

(G =27 kPa, R =1,05 mm, l =30 mm) 

 
Megállapítottam, hogy a különböző töltőanyagokat tartalmazó elasztomerek által hordo-
zott maximális elektromos töltés 2·10–10 C nagyságrendjébe esik. Összehasonlításképpen 
a 9. táblázatban mutatok be néhány tipikus töltést. 
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töltés [C]töltés [C]töltés [C]töltés [C]    töltéshordozótöltéshordozótöltéshordozótöltéshordozó    

10–18 ionok, elektronok 

10–15 aeroszol cseppek, nyomtatófesték 

10–12 kis kapacitású feltöltött kondenzátor 

10–6 szintetikus szőnyegen sétáló ember 

10–3 nagy kapcitású feltöltött kondenzátor 

107 az egész Föld 

 
9. táblázat:9. táblázat:9. táblázat:9. táblázat: Néhány tipikus elektromos töltéshordozó töltése 

 
Egyszerű közelítéssel élünk, ha feltételezzük, hogy az elektromos tér hatására el-

hajló elasztomer által hordozott töltés nagysága egyenesen arányos a tér erősségével. Így 
arra a következtetésre jutunk, hogy az elasztomer szabad végének elhajlása a tér erős-
ségének négyzetével arányos. Ez a közelítés a mérési eredmények alapján csak kis tér-
erősségeknél (E <1,6 kV/cm ) igaz, nagyobb térerősségeknél az elasztomer töltése telí-

tésbe tart [79].  
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4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3.    Irányított deformációIrányított deformációIrányított deformációIrányított deformáció    

 
A ferrogéllel különböző típusú komplex deformációkat lehet megvalósítani: nyúj-

tást, összehúzódást, hajlítást. Az elektromos térre érzékeny elasztomerekkel nyújtást 
illetve összehúzódást nem lehet elérni, mivel nem az alkalmazott elektromos tér inho-
mogenitása határozza meg a deformációt. A 80. ábrán látható felvételeken egymás alatt 
elhelyezett, ellentétes töltésű elektródpárok keltette elektromos térrel előidézett defor-
mációkat mutatok be. 

    
80. ábra:80. ábra:80. ábra:80. ábra: 15 w/w% anatázt tartalmazó, henger alakú elasztomer irányított deformációja 

nagyfeszültségű inhomogén DC térben (hossz: 120 mm, átmérő: 2,1 mm) 
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Azonban megfelelő elektród–elrendezés esetén bonyolultabb alakzat is létrehozható! Irá-
nyított deformáció létrehozásához a 80. ábrán látható módon egymással szemben felvált-
va ellentétes polaritású elektródpárokat helyeztem el 20 mPas viszkozitású 
szilikonolajban. A nagyfeszültség felkapcsolásakor az elasztomer néhány másodperc 
alatt felveszi az elektromos tér által rákényszerített alakot. Ha az elektródok polaritását 
hirtelen felcseréltem, a minta alakja követte a polaritásváltást. 3, 4 és 5 elektródpárral 
egyre bonyolultabb alakzatot hoztam létre. A polaritásváltást követő alakváltozás kine-
tikáját mutatom be a 81. ábrán. Az alakváltozás 300 ms alatt következik be, ami azt je-
lenti, hogy az elasztomer alakja 3,8 Hz frekvenciájú váltakozó áram követésére képes. Az 
alakváltozás sebessége természetesen erősen függ a rövidzárlat elkerülése céljából kö-
zegként használt szilikonolaj viszkozitásától. 

 

     t=0                     33                  66                 99  

     132                 165                198                 264 ms 
 

81. ábra:81. ábra:81. ábra:81. ábra: 15 w/w% anatázt tartalmazó elasztomer irányított 
deformációja során bekövetkező alakváltozás időfüggése    
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ELEKTROMOS TÉRRE ÉRZÉKENY GÉLEK ÉS ELASZTOMEREKELEKTROMOS TÉRRE ÉRZÉKENY GÉLEK ÉS ELASZTOMEREKELEKTROMOS TÉRRE ÉRZÉKENY GÉLEK ÉS ELASZTOMEREKELEKTROMOS TÉRRE ÉRZÉKENY GÉLEK ÉS ELASZTOMEREK    
 

 
Új tudományos eredmények (PhD tézispontok)Új tudományos eredmények (PhD tézispontok)Új tudományos eredmények (PhD tézispontok)Új tudományos eredmények (PhD tézispontok)    
 
1. Titán–dioxid anatáz módosulatának szilikonolaj közegű diszperziójában 

elektroreológiai, illetve magnetit és karbonil–vas részecskék szilikonolaj kö-
zegű diszperziójában magnetoreológiai hatással előidézett láncszerű aggregá-
tumokat kémiai reakcióval poli(dimetil–sziloxán) térhálóban rögzítettem. Az 
elektromos illetve a mágneses tér irányába mutató szálakból, fonalakból álló 
szerkezet a rugalmas elasztomer (szilikongumi) mechanikai és duzzadási 
anizotrópiáját eredményezi. 

 
2. Karbonil–vas részecskéket tartalmazó anizotróp elasztomerek rugalmassá-

gának elektromos térben történő vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a 
deformációs állapot az elektromos áramerősség mérésével követhető. Ezzel a 
deformációs állapot ön–monitorozása (self–monitoring of strain) valósítható 
meg. 

 
3. Anatáz, magnetit és karbonil–vas részecskék poli(dimetil–sziloxán) mátrixba 

történő beépítésével elektromos térre érzékeny elasztomereket állítottam elő. 
A különböző minőségű és mennyiségű töltőanyagot tartalmazó elasztomerek 
elektromos térben tapasztalható deformációját a töltőanyag okozza, töltő-
anyagot nem tartalmazó elasztomernél deformáció nem figyelhető meg. 

 
4. Anatáz, magnetit és karbonil–vas részecskéket tartalmazó elasztomerek ho-

mogén elektromos tér hatására bekövetkező deformációját vizsgálva megál-
lapítottam, hogy mindhárom töltőanyag esetében a külső elektromos tér ha-
tására gyors és szignifikáns deformáció, elhajlás következik be a katód irá-
nyába. 1,6 kV/cm–nél alacsonyabb térerősségnél az adott minőségű és meny-
nyiségű töltőanyagot tartalmazó, henger alakú elasztomerek elektromos tér 
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hatására bekövetkező elhajlásának mértéke arányos az alkalmazott tér erős-
ségének négyzetével. 

 
5. Anatáz, magnetit és karbonil–vas részecskéket tartalmazó elektromos térre 

érzékeny elasztomerek homogén elektromos térben történő deformációjának 
kinetikai vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az elhajlás nagymérték-
ben időfüggő folyamat, az egyensúlyi állapot mindhárom töltőanyag esetében 
5 perc alatt áll be. Ez az idő jóval hosszabb annál, mint amit a viszkózus kö-
zeg fékező ereje indokolna. 

 
6. Anatáz, magnetit és karbonil–vas részecskéket tartalmazó elasztomerek 

elektromos tér hatására bekövetkező elhajlására elméleti modellt dolgoztam 
ki. A modell felhasználásával meghatároztam az elasztomerek töltését, 
amely az elasztomerek összetételétől, méretétől és az elektromos térerősség-
től függően 10–10 C nagyságrendű. 

 
7. Titán–dioxid anatáz módosulatával töltött, elektromos térre érzékeny elasz-

tomerekkel irányított deformációt valósítottam meg. Alkalmasan megválasz-
tott elektród elrendezéssel létrehozott egyenáramú inhomogén elektromos 
térben a térre érzékeny elasztomer alakja szabályozható, ily módon összetet-
tebb, bonyolultabb alakzatokat hoztam létre. 

 
8. Elektromos térre érzékeny elasztomerek homogén és inhomogén térrel törté-

nő vizsgálatára alkalmas módszert dolgoztam ki. Széles határok között sza-
bályozható, stabilizált, kis teljesítmény igényű, nagyfeszültségű (Umax= 
20000 V) tápegységet fejlesztettem ki, melynek segítségével létrehozott 
egyenáramú homogén illetve inhomogén elektromos térben előidézett defor-
mációt kvantitatív módon meghatároztam. 
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SummarySummarySummarySummary    
 

Nowadays one of the most interesting scientific tasks is to develop so-called smart 
materials. The expression “smart material” (even called “intelligent”, “smart”, 
“responsive” and “adaptive”) is rather new as it appeared first in the beginning of the 
1980s (see references 1-6). One the meanings of the word “intelligence” is the ability to 
adapt to different situations. This is the main cause why we can speak about the 
intelligence of non-living materials. 

Development of the so-called “functional materials” was initiated by the need of new 
structural materials and rather special industrial expectations and goals. Nowadays the 
main directions of materials science is the development of materials that mimic some 
biological functions and abilities. The cause is simple: living materials are generally 
more efficient and environmentally friendly. The final goal of scientific research similar 
to that reported in these theses is to make materials, that combine some properties of 
other living or non-living materials. This way we can make things that show behaviours 
and abilities newer seen before. 

Main properties of usual structural materials (stone, metals, wood, glass, plastics) are 
high mechanical stability, rigidity and low water contents. It means that these materials 
remarkably differ from living gel-like materials (heart-muscles, eyes, nails), that are 
wet, soft and able to adapt to the changes in the environment. After that it is not 
surprising that gels form one if the main groups of smart materials [7,8]. Different 
polymer gels are used in biology and surgery (controlled drug delivery), it was possible to 
make artificial muscles (linear actuators) that move robots, and there are different 
biomimetic energy converters and separation techniques. Polymer gels are exceptional 
even among smart materials, as they can be made sensible for many different 
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environmental changes. These stimuli can be the change of pH, the concentration, or the 
composition of the swelling liquid, or even the change of the intensity of light falling on 
the gel [9-14]. Electric and magnetic field-sensitive gels are especially important, as 
changes of these stimuli can be fast and accurately regulated. 

Changes in these fields makes it possible to modify the state of equilibrium between 
the gel and its environment into the proper direction, without any physical contact. 

Recently the research group of Prof. Miklós Zrínyi (Department of Physical 
Chemistry, Technical University of Budapest) have developed a smart gel system 
responsive to magnetic fields. This is the so-called “ferrogel”, that consists of a polymer 
matrix swollen by a magnetic liquid. The “ferrogel” can be highly deformed by a 
permanent- or electromagnet, and can produce various equilibrium shapes depending on 
the geometry and strength of the field. It can bend, stretch, contract, and can be moved 
or rotated [15,16]. The change of shape is fast, great, and reproducible, and does not 
cause any permanent change in the gel. 

I have attended to this group (Group of Soft Materials) three years ago. My task was 
to prepare and investigate the electrical analogue of the “ferrogel”. It was found, that 
swollen silicone rubbers filled with colloid particles with high dielectric constant show 
the same smart properties as the ferrogel. Properties of such materials meet the 
practical industrial needs. 

During my work above the development of the proper preparation technique I have 
built a highly stabilized, low energy power supply that can output even 20000 V by using 
only three commercially accessible batteries. With the aid of this apparatus I have 
studied the behavior of the above mentioned gel systems in different electric fields. 
Based on the findings of detailed experiments I have developed a mathematical model 
for the kinetics of deformation of the gels. 

 

New scientific resultsNew scientific resultsNew scientific resultsNew scientific results    
 
1. Chain like aggregates of titan-dioxide and iron (so-called “carbonyl iron”) particles in 

silicone oil has been immobilised in chemically cross-linked poly(dimethyl-syloxane) 
gels. Aggregation was provoked by electrorheological (ER) and magnetorheological 
(MR) effects. Aggregates pointing into the direction of the outer electric or magnetic 
field caused strong mechanical and swelling anisotropy in the elastic rubber phase. 

 



 

102 

2. It was found, that deformation of the systems containing iron particles can be 
followed through measurement of the current in a weak electric field. This property 
makes it possible to produce self-monitoring elastic systems. 

 
3. Samples containing anatase (TiO2), magnetite and iron particles in poly(dimethyl-

syloxane) matrix were sensible for outer electric field. I have proven that deformation 
of these systems in electric field is caused exclusively by the filling material. In case 
of a pure gel no deformation was found in the same situation. 

 
4. All the above mentioned samples have shown strong and fast deformation that 

always pointed into the direction of the cathode. Deformation was studied at different 
field strengths with different filling materials and different concentrations. It was 
found, that below of 1,6 kV/cm field strength deformation of a cylinder shaped sample 
is proportional to the square if the field strength. 

 
5. Deformation on all samples highly depends even on time. Kinetic studies has shown 

that the equilibrium shape was reached in 5 minutes independent of the filling 
material. The logical explanation of this delay can not be purely the slowdown caused 
by the viscosity of the silicone oil matrix, as its duration is too high. 

 
6. I have developed a theoretical model for the description of deformation found in 

electric field. The model is based on the assumption that this deformation is caused 
by the charge emitted by the filling particles at high voltages. By this mathematical 
model it was possible to determine the net charge of different samples. It falls into 
the order of 10-10 C, depending on the size and composition of the gel cylinder. 

 
7. In case of samples containing anatase (TiO2) it was possible to perform directed 

deformation with specially shaped electrodes. These electro-responsive elastomers 
can show various even very sophisticated deformations, that can be controlled 
through the strength and geometry of the outer electric field. 

 
8. I have developed a general method and machinery for investigation of the above 

described smart elastomers. I have built a highly stabilized, low energy power supply 
that can output even 20000 V by using only three commercially accessible batteries. 
With different electrodes it can produce homogeneous and inhomogeneous electric 
fields with accurately regulated strengths. 
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