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1. Bevezetés
Azon molekulákat, melyek hidrofil és hidrofób részt vagy részeket egyaránt
tartalmaznak, amfipatikus vagy amfifil molekuláknak nevezzük. Ezek az anyagok, ha
oldószerbe helyezzük őket, tiszta oldat helyett a kolloid mérettartományba eső, vagyis
nanométeres, mikrométeres nagyságrendű másodlagos szerkezeteket hozhatnak létre. Ezeket a
rendszereket folyadékkristályoknak hívjuk. A folyadékkristályos rendszereken belül azokat a
rendszereket, melyek belső szerkezete alapvetően koncentráció- és hőmérsékletfüggő,
liotrópoknak nevezzük. Az önrendeződés az erősen anizotróp molekulákat (oldószer
hozzáadása nélkül is) jellegzetes, a hőmérséklettől erősen függő nanoszerkezetekké
formálhatja. A folyadékkristályos rendszerek ezen utóbbi csoportját termotróp rendszereknek
nevezzük.
Munkámban liotróp és termotróp, általánosan folyadékkristályoknak nevezett
rendszerekből felépülő, a nanométeres mérettarományba eső rétegszerkezeteket vizsgáltam.
Ezen anyagok egy részét széles körben használják a kozmetikai iparban, kocsonyás állagú
tömény oldatuk krémek alapanyagául vagy közvetett módon gyógyászati célt szolgál. Ezen
rendszerek általában, ideértve a termotróp típusokat is, az anyagtudományban betöltött
szerepükből fakadóan a tudományos érdeklődés középpontjában állnak. Ebből fakadóan
többen vizsgálták már reológiai jellemzőiket, vagyis mechanikai tulajdonságaiknak,
állékonyságuknak változását nyíróerő hatására, de ezen sajátosságok kolloidszerkezeti
alapjainak isztázása napjainkban is széleskörű kutatások tárgyát képezi.
Nanométeres kiterjedésű anyagszerkezetek vizsgálatára, azok változásainak
felderítésére jól alkalmazható a BME Fizikai Kémia Tanszékének Szerkezetkutató
Laboratóriumában működő kisszögű röntgenszórásos berendezés. A minták mechanikai
terhelés közbeni, in situ szerkezetvizsgálatára újfajta eszközt, az úgynevezett reoblokkot
terveztem és építettem. A reoblokk egy kis méretben megvalósított, egyszerű
oszcilloviszkoziméterhez hasonló szerkezet, amely a röntgenberendezés sugárútjába
helyezhető, így a nyírás okozta szerkezetváltozás folyamatosan nyomonkövethető. A reoblokk
egy módosított változatával lehetséges a minták nyíróhatás közbeni fagyasztvatöréses
vizsgálata, amellyel elektronmikroszkópos felvételt készíthetünk a kolloid rendszer
mikrométeres nagyságrendű doménszerkezetéről és annak változásairól. A reoblokk két
változatával az anyagszerkezet gyakorlatilag a teljes kolloid mérettartományban vizsgálható.
Munkám során kisszögű röntgenszórással és fagyasztvatöréssel vizsgáltam elsősorban
a nemionos tenzid - víz rendszer rétegszerkezetének nyírófeszültség hatására történő
változásait és a kapott adatokból igyekeztem a nyírásnak és a hőmérséklet változásának a
rétegszerkezetre gyakorolt befolyását felderíteni.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Kolloid rendszerek
A KOLLOID RENDSZEREK DEFINÍCIÓJA ÉS OSZTÁLYOZÁSUK [1,2,3,4]
Az anyagok szerkezetét vizsgálva az atomi, molekuláris nagyságok és a
makroszkopikus méretek között a kolloid rendszerek tartományát találjuk. Ezen rendszerek
általában több összetevőből állnak, mely komponensek atomi vagy molekuláris szinten nem
egyenletesen oszlanak el a térben, mint egy oldatban vagy gázkeverékben, hanem az azonos
fajtájú összetevők vagy azok egy hányada szupermolekuláris képződményeket,
mikrofázisokat hoz létre, melyek mérete legalább egy térirányban az 1 nm és 1 µm közötti
tartományba esik.
E szupermolekuláris vagy kolloid szerkezetek tulajdonságai sem a molekuláris, sem a
makroszkopikus törvényszerűségekkel nem írhatók le, mivel a mikrofázisok közötti
határoknál diszkontinuitás lép fel, a belső határfelületek magas számértéke és a mikrofázisok
közötti kölcsönhatások pedig alapvetően befolyásolják e rendszerek viselkedését.
A kolloid rendszerek általában két fő részből állnak: a mikrofázisból vagy mikrofázisokból, illetve az ezeknél jóval kiterjedtebb, többé-kevésbé összefüggő tartományból, a
közegből. Ha a mikrofázisok alapvetően elkülönülnek egymástól, diszperz rendszerről
beszélünk. Ellenkezőjére, a nem diszperz rendszerre példa a makromolekulák olvadéka,
amely egyben a kémiailag homogén kolloid rendszerre is példa.
A mikrofázis alakja szerint háromféle kolloid részecske különböztethető meg: izodimenziós (minden térirányban hasonló kiterjedésű, speciális esetben gömbszerű), lamelláris
(lemezes), vagy fibrilláris (szálszerű).
A kolloid részecskék között működő kölcsönhatások nagysága szerint
megkülönböztetünk kohezív, illetve nemkohezív rendszereket. Kohezív rendszereknél a
részecskék közötti vonzó kölcsönhatások energiája sokkal nagyobb a hőmozgás energiájánál,
ez a rendszer állékonyságát eredményezi, deformációjához viszonylag nagy erők szükségesek.
Termodinamikai szempontból kétféle kolloid rendszer létezik: termodinamikailag
stabil, ezeket nevezik kolloid oldatoknak, illetve termodinamikailag instabil, ezek a szolok.
Utóbbiak instabilitása a felület csökkenése, vagyis az aggregáció irányába hat.
A szolok a diszpergáló közeg szilárd, folyékony vagy gáznemű volta szerint
háromfélék lehetnek: xeroszolok, lioszolok és aeroszolok. A diszpergált részecskék
halmazállapota szerint minden csoporton belül elvileg három további lehetőséget találunk, de
a valóságban a gáz-gáz kolloid rendszer érthető okok miatt nem létezik. A szilárd, folyékony
és gáznemű halmazállapotokat rendre S, L és G betűkkel jelöljük.
Kolloid oldatok kétféleképpen keletkezhetnek: makromolekulák vagy felületaktív
anyagok oldásával. A makromolekulák többnyire lineáris szerkezetűek, melyek oldatban
részben gombolyag alakúak, a szolvatált részek pedig nagyjából kiegyenesednek. A
gombolyag alakú rész maga is saját térfogatával összemérhető mennyiségű oldószert köt meg
és gyakorlatilag egy egységet képeznek. Ezekből adódóan a kismolekulájú vegyületek
oldataihoz képest a makromolekulás oldatok kolloid sajátságokat mutatnak.
A kolloid oldatok másik fajtáját az asszociációs kolloid rendszerek alkotják. Mivel
vizsgálataink tárgya is ebbe a csoportba tartozik, keletkezésüket, típusaikat és
tulajdonságaikat az alábbiakban bővebben áttekintjük. A továbbiakban, hacsak egyéb jelzés
nincs, vizes közegű kolloid rendszerekről lesz szó.
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ASSZOCIÁCIÓS KOLLOIDOK [4,5,6,7]
Asszociációs kolloidok amfipatikus molekulák oldásával keletkezhetnek. Az
amfipatikus vegyületek leglényegesebb képviselői a tenzidek, ahol a hidrofób csoport szerves
jellegű, legtöbbször szénhidrogénlánc.
A hidrofil molekularész jellege szerint megkülönböztethetünk anionos, kationos,
amfo- és nemionos tenzideket. Anionos tenzid lehet például alkáli-karboxilát, alkil-szulfát,
kationos például alkil-ammóniumsó. Az amfotenzidek egy molekulán belül tartalmaznak
anionos és kationos funkciót. Nemionos tenzidek hidrofilitását adhatják polihidroxi- vagy
poliéter-csoportok (2.1 ábra).
SO3- Na+

anionos tenzidmolekula

NH3+ Cl-

kationos tenzidmolekula

O

OH

nemionos tenzidmolekula

Anionos, kationos és nemionos tenzidmolekulák
2.1 ábra
A kettős természet az amfipatikus molekulákat egyrészt arra készteti, hogy egymással
nem elegyedő oldószerek érintkezésekor a határfelületen helyezkedjenek el, illetve a
polaritáskülönbségük okán egyébként nem elegyedő, egymásban nem oldódó anyagok
egymásba-fogadását eltérő polaritású határfelületek képzésével lehetővé tegyék
(szolubilizáció). Másrészt pedig az amfipatikus molekulák önmaguk is különféle alakzatokba
szerveződnek adott oldószerben annak polaritása és koncentrációjuk szerint. Ezt a nem
vegyértékerőkkel való összekapcsolódást nevezzük asszociációnak.
Az amfipatikus molekulák oldásával létrejövő asszociációs kolloidokban az
asszociációt gyenge kölcsönhatások, Van der Waals- és hidrogénkötések hozzák létre. Azonos
fajta résztvevő molekulák között a folyamatot önasszociációnak nevezik. Három típusa van:
kis oligomerek keletkezése, micellaképződés és folyadékkristályok képződése (2.2 ábra).

kis oligomer

micella

folyadékkristály

Asszociációs kolloidok: kis oligomer, micella és folyadékkristály
2.2 ábra
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Kis oligomerek keletkezésekor legfeljebb néhány molekula kapcsolódik össze, az
asszociátumok nem is feltétlenül esnek a kolloid mérettatrományba és az egész rendszer
alapvető tulajdonságai nem változnak meg.
Az amfipatikus anyag (tenzid) koncentrációját az úgynevezett kritikus
micellaképződési koncentráció (cmc) fölé emelve az oldat tulajdonságai hirtelen
megváltoznak, mivel a rendszerben az amfipatikus molekulákból felépülő, különböző alakú,
kolloid méretű micellák jelennek meg. Ezek asszociációs száma (a résztvevő egységek száma)
meghatározható, továbbá a micellás rendszer monodiszperznek tekinthető. A kritikus
micellaképződési koncentráció azt a pontot jelzi, ahol a közeg (oldószer) a tenzidmolekula
monomerjére és kis oligomerjeire is telítetté válik.
A micellákat hidrátburok veszi körül, egy-egy hidrofil csoportra általában 5-10
vízmolekula jut. A kritikus micellaképződési koncentráció közelében a micellák nagyjából
izometrikusak, vagyis többé-kevésbé gömb alakúak.
A tenzidkoncentrációt tovább növelve a micellák gömb formája torzulni kezd és
tojáshoz vagy diszkoszhoz hasonló alakzat képződik (2.3 ábra). Eben az esetben az
asszociációs szám nem lesz jellemző adat és ennek következtében a micellák méreteloszlása
polidiszperz lesz.

felnyílás

hengermicella
tojás alakú micella

gömbmicella

felnyílás

rétegszerkezet
diszkosz alakú micella

A tenzidkoncentráció növelésének hatása a micellák szerkezetére
2.3 ábra
A tojásdaddá (ellipszoiddá) torzult micella további tenzid hozzáadására a
nagytengelye mentén felnyílik és hengermicellákká alakul. A hengermicellák farakás
mintájára egymáshoz képest is rendeződnek, ezért ezt a fázist hexagonális fázisnak is nevezik.
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A diszkosz alakú micella felezősíkja mentén nyílik fel és így párhuzamos
tenzidmolekula-rétegek keletkeznek. Az így keletkező egyszeres rétegek hidrofil
fejcsoportjaik közé (vizes oldat esetén) vízrétegeket építve sokszorosan egymásra épülő
rétegszerkezeteket hozhatnak létre.
A rendezettségbeli átalakulások kedvezményezett irányát a molekulaszerkezet és a
fizikai-kémiai körülmények szabják meg, sőt számos esetben a kritikus micellaképződési
koncentráció elérésekor a gömbmicellás fázis kimaradásával rögtön pálcika vagy diszkosz
alakú micellák képződnek.
Az asszociációs kolloidok termodinamikailag stabilisak, az említett alakzatok
önmaguktól jönnek létre. A tenzidmolekula micellaképzési hajlamát, vagyis a kritikus
micellaképződési koncentrációt alapvetően annak kémiai szerkezete befolyásolja amellett,
hogy a körülmények (hőmérséklet, nyomás, idegen anyag jelenléte) is szerepet játszanak.
A hosszú, telített, elágazásmentes szénhidrogénlánc a legkedvezőbb a micellaképzés
szempontjából. A micellaképzéshez mindenképpen szükséges a szénlánc egy minimális
hossza. Adott hidrofil csoportú homológ sorra felírható a kritikus micellaképződési
koncentráció és az alkillánc közötti tapasztalati összefüggés.
A poláris végcsoport elsősorban elektromos töltésének nagyságával befolyásolja a
kritikus micellaképződési koncentrációt. Azonos alkilláncok esetén a nemionosak kisebb
koncentrációnál kezdenek micellákat képezni. Az ionos tenzidek között a molekulához
kapcsolt lánc szerint nincsen nagy különbség, esetükben az ellenion minősége a meghatározó.
Összefoglalva elmondható, hogy a molekula apoláris jellegének növelése a micellaképzésre való hajlamot is növeli. A micellákat ideális esetben gömbökként ábrázolják, a
valóságban szabálytalanabb alakzatokról van szó. Egyrészt a hőmozgás (Brown-mozgás)
folytonos mozgásban tartja ezeket a térbeli képződményeket, másrészt a résztvevő
tenzidmolekulák is folytonosan cserélődnek a micellákban.
Asszociációs kolloidok nemcsak vizes, hanem apoláros oldószerekben (például alifás
vagy aromás szénhidrogénekben) is képződnek. Ekkor úgynevezett inverz micellák alakulnak
ki, melyekben az amfipatikus tenzidmolekulák poláros része mutat a micellák középpontjába
és az apoláros lánc lép kölcsönhatásba a közeggel. Az egymás felé fordult poláros csoportok
közötti vonzóerők kialakulásában víz jelenléte szerepet játszik. Másképpen mondva a
tenzidmolekulák víz jelenléte nélkül nem képeznek micellákat vagy másféle
szupermolekuláris szerkezeteket.
Az amfipatikus molekulák micellaképződési hajlama apoláros oldószerekben kisebb,
mint vizes oldatoknál. Hosszú szénláncú tenzidek szerves oldószerben sokszor egyáltalán nem
asszociálódnak, hanem oldódnak.
Az asszociációs kolloidok egyik fő csoportjáról, a nemionos tenzidekről, ahová az
általunk vizsgált egyik anyag is tartozik, a 2.3 fejezetben lesz szó.
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2.2. Reológia és szerkezetvizsgálat
2.2.1. Reológiai vizsgálatok
A REOLÓGIA FOGALMA [8,9,10]
A reológia a fluidumok, vagyis a gázok, folyadékok és folyadékszerű anyagok (pl.
szuszpenziók, emulziók, különböző kolloid rendszerek) mozgásának tudománya. A reológia a
mechanika résztudományaként az anyagok deformációjával és folyásával foglalkozik, azok
törvényszerűségeit írja le. A makroreológia a makroszkopikus jelenségekből, a mikroreológia
az anyagszerkezetből vezeti le törvényeit. Adott rendszer reológiai állapotát (deformációs
magatartását) a rendszer kémiai összetétele és fizikai állapotjelzői (főképp a nyomás és a
hőmérséklet), mechanikai előélete, valamint a pillanatnyi igénybevétel jellemzői egyaránt
meghatározzák.
A VISZKOZITÁS
A folyadékok és folyadékszerű anyagok mozgásakor tapasztaljuk a molekulák közötti
kohéziós erőkből és az egymáshoz képest elmozduló folyadékrétegek közötti molekuláris
impulzusátvitelből adódó belső súrlódást, más néven viszkozitást. A viszkozitás jelensége,
hasonlóan minden más súrlódáshoz, abba az irányba hat, hogy az érintkező folyadékrétegek
közötti sebességkülönbségek megszűnjenek.
Nyíráskor a test vagy fluidum két szomszédos rétegét egymáshoz képest elcsúsztatjuk.
Makroszkopikus és mennyiségileg vizsgálható eset, ha a 2.4 ábra szerint két párhuzamos, a
mérendő anyag által nedvesített és azt z [m] távolságban közrefogó A [m2] felületű síklapot a
párhuzamosság fenntartásával elmozdítunk. Ekkor az A lappal együtt mozog a fluidum hozzá
tapadó, legfelső rétege, míg a legalsó réteg az alsó laphoz tapadva helyben marad. Az A lap
mozgatásához szükséges F [N, kgm/s2], a fluidum belső súrlódásából származó erő és az A
felület hányadosa a σ nyírófeszültség [Pa, N/m2]. Az F erő az egyes molekula- vagy részecskerétegek egymáson való elmozdításához szükséges elemi kis erők összege a z távolságon.

F

A
v

z

z
y
sebességprofil

x
Térrész deformációja nyíráskor
2.4 ábra

Azonos elrendezésben, a csúsztatás v [m/s2] sebességének mérésével a Newton-féle
súrlódási törvényből (2.1) meghatározható a vizsgált anyag η dinamikai viszkozitása [Pas,
Ns/m2]. A sebességprofil alakja mutatja, hogy a nyírásnak kitett rendszerben impulzus
áramlik a z irányban. Az impulzusáram sűrűsége arányos az áramlási sebesség x irányú komponense z irány szerinti gardiensének -1-szeresével (a -1-es szorzó azt fejezi ki, hogy az
áramlás a gradiens irányával szemben történik, az arányossági tényező pedig a Newton féle
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törvényben szereplő dinamikai viszkozitás). A ν kinematikai viszkozitás [m2/s] a dinamikai
viszkozitás és a fluidum ρ sűrűségének [kg/m3] hányadosa (2.2).

F =ηA

ν=

dv
dz

, ill. σ = η dv/dz

(2.1)

η
ρ

(2.2)

A Newton-féle súrlódási törvény szomszédos folyadékrétegek mozgását írja le azonos
képlettel. Az egyenlet makroszkopikus érvényességéhez a fluidum lamináris (örvénymentes)
mozgása szükséges. Természetesen az elméleti, mikroszkopikus mérettartományú leíráshoz
képest a megvalósítható rétegtávolságoknál a nyírófeszültség mellett további hatások is
fellépnek, például hajlítás.
A viszkozitás értéke sok esetben változik a nyírófeszültséggel (a mozgás irányába eső,
egységnyi felületre vonatkoztatott erőhatás), illetve a sebességgradienssel (a mozgás irányára
merőleges, hosszúságegységre eső sebességváltozás).
A súrlódási törvényben szereplő dv/dz sebességgradienst rotációmentes (lamináris)
esetben γ deformációsebességnek (nyírási sebességnek) [s-1] nevezzük. Reológiai jelenségeknél a deformációsebesség a mérvadó, mivel ekkor úgynevezett tiszta nyírás történik. Ennek
felhasználásával a dinamikai viszkozitás felírható a σ nyírófeszültség és a deformációsebesség
hányadosaként (2.3).
σ
(2.3)
η= •
•

γ

NEWTONI ÉS NEMNEWTONI FOLYADÉKOK
Az anyagok szokásos alkalmazásainál a nyírási sebesség ( γ ) a 10-6-106 s-1
tartományban mozog. Ha a folyadék viszkozitása a nyírófeszültségtől vagy deformációsebességtől független, newtoni folyadéknak nevezzük. Pontosabb megközelítésben a newtoni
folyadék az alábbi követelményeknek kell megfeleljen (ellenkező esetben nemnewtoni
folyadékról van szó):
a, Csak feszültséggel létrehozott folyáskor csak a σ nyírófeszültség létezik, a két
normálfeszültség különbsége zérus.
b, A nyírási viszkozitás nem változik a nyírási feszültséggel.
c, A viszkozitás nem változik a nyírási idővel, a nyírás megszűntével a feszültség a
folyadékban pillanatszerűen nullára csökken.
d, Különböző típusú deformációk (pl. nyúlási, illetve nyírási folyás) esetén mért viszkozitások
között egyenes arányosság áll fenn.
•

A newtoni folyadékok viszkozitása a hőmérséklet növelésével exponenciálisan (az
Arrhenius-féle törvénynek megfelelő módon) csökken az η=Ae-B/T összefüggésnek megfelelően, ahol A és B anyagi állandók, míg T az abszolút hőmérséklet. Az erős hőmérsékletfüggés
miatt viszkozitásmérésnél gondos termosztálás szükséges, valamint említendő, hogy a méréskor alkalmazott nyíróerő a belső súrlódásból következőn maga is hőt fejleszt. Newtoni folyadékoknál a növekedő viszkozitással általában magának a növekvő hőmérsékletnek is nagyobb
lesz a hatása.
A folyadékok viszkozitása a nyomással exponenciális függvény szerint, de csak
nagyon kis mértékben nő. (Ezalól az egyetlen kivétel a szobahőmérséklet alatti víz, de a
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változás nagysága ott is elhanyagolható.) Közönséges körülmények között a nyomásnak a
viszkozitásra gyakorolt hatásával nem is számolnak, kivétel a nagyon nagy nyomások
tartománya.
DEFORMÁCIÓTÍPUSOK
Külső erőhatásra a reológiai rendszerek háromféle elemi választ adhatnak. Rugalmas
deformáció esetén a deformáció az erőhatással egyidőben szűnik meg, visszamaradó
alakváltozás nincs. Plasztikus (képlékeny) deformációt mutató anyagoknál az erőhatás adott
nagyságáig rugalmas viselkedést tapasztalunk, efelett maradó deformációt szenved az anyag.
Folyás esetén tetszőlegesen kis erőhatás deformációt okoz. A valóságban előforduló fluidumok mindhárom tulajdonságot mutatják, azonban sok esetben csak egy vagy két tulajdonság a
domináns.
REOLÓGIAI MODELLEK
A reológiai modellek célja, hogy a folyadékok vagy folyadékszerű anyagok imént
említett, külső erőhatásra történő háromféle reakcióját, ezek különböző kombinációit az
anyagok valós viselkedését minél jobban megközelítő módon leírja. A modellek
természetesen mindig idealizáltak.
A Hooke-test fő tulajdonsága, hogy külső erőhatásra pillanatszerű és reverzibilis
deformációt szenved és az erőhatás megszüntetésekor maga a deformáció is megszűnik.
Mechanikai leírását a Hooke-törvény adja. A tiszta Hooke-test a szilárd anyagok alapvető
modellje, szorosan véve nem is tartozik a reológia tárgykörébe.
A Pascal-test az ideális folyadékok alapmodellje, mely szerint ideális folyadékokban
mozgás közben sem lépnek fel nyírófeszültségek. Mozgásegyenletei az Euler-féle egyenletek
különböző alakjai.
A Newton-test a reális folyadékokban mozgás közben fellépő nyírófeszültségeket is
figyelembe veszi. Hidrodinamikai leírását a Navier-Stokes-féle egyenletek különböző felírásai
adják. A Navier-Stokes-egyenletekkel jellemezhető folyadékokat newtoni, míg az ezekkel
nem jellemezhetőket nem-newtoni folyadékoknak nevezzük, utóbbiak viszkoelasztikus
tulajdonsággal is bírhatnak.
A St. Venant-test adott nyírófeszültségig nem szenved változást, fölötte gyorsulva
folyik. Fentiek különböző kombinációit testesítik meg a Maxwell-, Kelvin-, Burgers-,
Bingham-, Schwedoff-, Schofield-Scott - Blair-, illetve a viszkoelasztikus testek.
A VISZKOZITÁS MÉRÉSE [8,11,12,13]
A viszkozitás mérésére négy fő módszer használatos: a kapilláris, az esősúlyos, a
rotációs és az oszcillációs viszkozimetria. A viszkozitás értékének erős hőmérsékletfüggése
miatt lényeges a mérési hőmérséklet megállapítása, illetve adott értéken tartása. A reológiai
rendszer viszkozitását számos más külső hatás is befolyásolhatja: az előzetes és pillanatnyi
mechanikai igénybevétel típusa, nagysága és időtartama, az elektromos és mágneses
térerősség és így tovább.
Abszolút viszkozitásmérés esetén a Newton-féle súrlódási törvény, illetve más
hidrodinamikai törvények felhasználásával közvetlenül a mért adatokból számítható a vizsgált
anyag viszkozitása. Ez a módszer a mérőberendezés pontos ismeretét követeli meg. Ilyen
elven lehet mérni a kapilláris, az esősúlyos és a hengeres mérőtestű rotációs
viszkoziméterekkel, mivel az ezekben az eszközökben történő folyás hidrodinamikailag jól
leírható.
Relatív viszkozitásmérésnél a vizsgált anyag viszkozitását valamely mért, a
viszkozitással egyértelmű függvénykapcsolatban levő paraméterből (pl. átfolyási idő,
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forgatónyomaték) és a mérőberendezésre jellemző adatból, a műszerállandóból számítják ki.
Relatív viszkozitásmérés bármely elven alapuló viszkoziméternél alkalmazható.
Kapilláris viszkozimetriánál adott térfogatú folyadékot adott geometriájú kapillárison
ismert nyomáskülönbség hatására, lamináris áramlást megvalósítva folyatnak keresztül és az
ehhez szükséges időt mérik. Abszolút mérés esetén a felhasznált hidrodinamikai összefüggés
a Hagen-Poiseuille-törvény.
Az esősúlyos viszkoziméterrel ismert sugarú és sűrűségű gömb süllyedési sebességét
mérik és abszolút mérés esetén a Stokes-törvény felhasználásával számítható a viszkozitás.
Rotációs viszkozimetriánál a vizsgált anyagba forgó testet merítenek és a
szögsebesség függvényében mérik a folyadék ellenállásából származó fékezőnyomatékot
(Searle-rendszer). Az így felvett sebességgradiens-nyírófeszültség függvény csak a
mérőelemek relatív mozgásától függ, az abszolút irányoktól nem: álló mérőtesttel és forgó
külső edényzettel (Couette-rendszer) a mért függvénykapcsolat az előzővel elméletileg
azonos. Rotációs viszkoziméterrel időben folyamatos mérés végezhető, így időfüggő reológiai
folyamatok vizsgálatára is alkalmas [14,15].
A mérőtest-párok általában korong, kúp vagy hengeres kialakításúak, illetve ezek
kombinációi és a mérendő anyagot befogadó edénnyel (általában) egytengelyű (koaxiális)
elrendezésűek (2.5 ábra). (Hengeres mérőtestű rotációs és oszcillációs viszkozimétereknek
léteznek nem egybeeső tengelyű (nem koaxiális) elrendezésű változatai is.)

hengeres

lap-lap

kúp-lap

kúp-kúp

Rotációs és oszcillációs viszkoziméterek szokásos mérőtest-kombinációi
2.5 ábra
A forgatás hatására ébredő ellennyomaték akár a forgatott, akár az álló testen mérhető.
A szögsebességből és a mérőrés méretéből számítható a sebességgradiens, a mért forgatónyomaték pedig egyenesen arányos a nyírófeszültséggel.
A rotációs viszkozimetria levezethető alapegyenletei csak a mért anyag lineáris és
stacioner folyása, végtelen mérőtest-méretek és tömegerők távolléte esetén lehetnének érvényesek, így abszolút méréskor ettől az idealizált esettől való eltéréseket különböző korrekciókkal kell figyelembe venni.
Az oszcillációs viszkoziméter (oszcilloviszkoziméter) elrendezését tekintve azonos a
rotációs viszkoziméterekkel, viszont itt a mérőtest (vagy az illeszkedő külső edényzet) nem
adott szögsebességű, egyenletes forgómozgást, hanem a közös tengely menti, beállítható
amplitúdójú és periódusidejű oszcillációt végez [16].
A fenti mérésekkel adott temodinamikai állapotra (nyomás, hőmérséklet) kapott
adatok kétfélék lehetnek. Newtoni folyadékok vizsgálatakor, mivel itt a viszkozitás a mechanikai körülményekkel nem változik, a végeredmény egyetlen adat, ami lehet a viszkozitás
vagy valamely, abba egyértelműen átszámítható mennyiség. Nemnewtoni folyadékok eseté-
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ben összetartozó, pl. sebességgradiens-nyírófeszültség vagy szögsebesség-viszkozitás adatpárokat kapunk, melyeket koordinátarendszerben ábrázolva kapjuk a folyásgörbét.
(Bár a mérés konkrét megvalósításakor különböző deformációsebességeknél mérjük a
fellépő nyírófeszültségeket, a folyásgörbe ábrázolásakor gyakran fordított elrendezést
alkalmazunk: a nyírófeszültség kerül az abszcissza- (x) és a deformációsebesség az ordináta(y) tengelyre.)
A ROTÁCIÓS ÉS OSZCILLÁCIÓS VISZKOZIMETRIA ELVI ALAPJAI [8,15,16]
A kisszögű röntgenszórásos berendezéshez konstruált reoblokk működése, melynek
során nyírófeszültséget hozunk létre a mintában, hasonlít a hengeres mérőtestű rotációs, illetve oszcillációs viszkoziméterekben lezajló folyamatokra, így az alábbiakban ezek működését
részletesebben áttekintjük.
Tekintsük a 2.6 ábra bal oldalán látható felülnézeti vázlatot, mely a viszkoziméter álló
és forgó hengereinek közös tengelyére merőleges metszet! Rb a belső, Rk a külső hengerpalást
sugara, h a hengerek magassága. A belső henger ω szögsebességgel forog.

ω

v

h

v

ω

Rb

Rb

Rk

Rk

Hengeres mérőtestű rotációs viszkoziméter működési vázlata
2.6 ábra
A hengerfelületek közé töltött minta mindkét henger falára tapad, így a legbelső,
hengergyűrű alakú folyadékréteg ω szögsebességgel együtt forog a belső hengerrel, míg a
legkülső, szintén hengergyűrű alakú folyadékréteg áll. Egyensúlyi helyzetben minden
folyadékréteg ugyanakkora nagyságú forgatónyomatékot ad át a következő rétegnek. Így a
hengerfelületen ható σ nyírófeszültség esetén a forgatott hengerre ható M nyomaték
(amennyiben azt a belső hengeren mérjük):
M = 2 h Rb2 π σ

2.4

A levezetés mellőzésével a viszkozitás értéke az ismert szögsebességből és a mért
forgatónyomatékból (2.5) szerint számítható.
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η=

Μ ⎛ 1 1 ⎞
⎜
⎟
4 π ω ⎝ Rb Rk ⎠

2.5

A rotációs viszkoziméterek newtoni folyadékok vizsgálatakor egyetlen adatot, a
viszkozitást adják meg, nemnewtoni folyadékok vagy folyadékszerű anyagok esetén pedig
összetartozó nyírássebesség-nyírófeszültség vagy nyírássebesség-viszkozitás adatpárokat kapunk, melyekből megszerkeszthető a vizsgált rendszer folyásgörbéje.
A rotációs mérések hitelességéhez több feltételnek kell teljesülni: a tehetetlenségi erők
minimalizálása érdekében kis rétegvastagság célszerű, a végeffektusokat ki kell zárni vagy
korrekcióba venni, el kell kerülni a hengerfalakon való csúszást és a rétegben fellépő turbulenciát, illetve melegedést.
Oszcillációs, más néven dinamikus mérésekkel a minta további tulajdonságai
mérhetők meg. Az oszcillációs viszkoziméterek a mérőtestek kialakításában a rotációs
viszkoziméterekkel analógok, de azokkal ellentétben a mérőtestek forgatása nem egyenletes
fordulatszámmal és nem egy irányba történik, hanem a mérőtest tengelyét adott frekvenciával
és amplitúdóval, szinuszfüggvény szerint oszcillálva mozgatjuk. Az elemi térrész
deformációja a 2.7 ábrán látható.

Oszcillációs nyírás vázlata
2.7 ábra
Az oszcilláiós méréseknél is érvényesek a rotációs viszkoziméternél említett feltételek,
továbbá feltételezzük, hogy a harmonikus (szinuszos) feszültség harmonikus deformációt
eredményez és a közöttük lévő fázisszög független az alkalmazott amplitúdótól.
A fázisszög két szélsőértéke: 0° Hooke-féle rugalmas és 90° Newton-féle viszkózus
anyagoknál. Reális viszkoelasztikus mintáknál a fáziskésés e két érték között van. A mérések
alapesetben kivitelezhetők állandó amplitúdóval és változó frekvenciával, illetve állandó
frekvenciával és változó amplitúdóval.
Az oszcilloviszkozimetriás mérésekből kapjuk a τ0 feszültségamplitúdót, a γ0 deformációamplitúdót, a δ fáziskésést és az ω szögsebességet, melyből származtathatóak a komplex
modulusz, a tárolási modulusz, a veszteségi modulusz és a komplex viszkozitás (2.6-2.9):
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komplex modulusz:
tárolási modulusz:
veszteségi modulusz:
komplex viszkozitás:

G* =

τ0
γ0

G ' = G * cos δ
G '' = G* sin δ

η =
*

G*

ω

2.6
2.7
2.8
2.9

REOLÓGAI JELENSÉGEK [8,9]
Nem-newtoni folyadékoknál, mivel a belső szerkezet mechanikai hatásra bekövetkező
változásai sok esetben nem pillanatszerű folyamatok, a reológiai rendszer előéletén kívül
ismerni kell a folyásgörbe felvételének időparamétereit is. A folyásgörbe menetéből a vizsgált
anyag többféle, alább tárgyalt sajátossága tűnhet ki.
Tixotróp rendszereknél (állandó hőmérséklet és nyomás mellett) állandósult mechanikai igénybevételre a viszkozitás az idő függvényében a sebességgradienstől függő, adott
értékig csökken, majd nyugalomban hagyva nőni kezd s végül visszanyeri eredeti értékét. A
tixotrópia a nyírófeszültség-sebességgradiens paraméterű folyásgörbén jelentkező hiszterézisről ismerhető fel, a felmenő ág (növekvő nyírófeszültségek) alatta található a lemenő ágnak
(csökkenő nyírófeszültségek).
Tixotrópiát általában magas koncentrációjú diszperz (kolloid) rendszerek mutatnak. A
tixotróp viselkedés arra utal, hogy mechanikai hatásra a anyag belső szerkezete megváltozik,
majd nyugalomban hagyva az eredeti szerkezet kellő idő múltán helyreáll. A tixotrópia mértéke a folyásgörbén található hiszterézishurok nagyságával arányos, minél jobban eltér a görbe
fel- és lemenő ága, annál több idő szükséges az eredeti szerkezet újbóli felépüléséhez. Szélsőséges esetben ez több napot is jelenthet.
A tixotróp viselkedést csak akkor tekinthetjük bizonyítottnak, ha az eredeti
tulajdonságok teljes mértékben helyreálltak. Vizsgálható például két, adott időkülönbséggel
felvett folyásgörbe azonossága, vagy lehet elsőként nagy deformáló hatást alkalmazni, majd
ennek fokozatos csökkentése során figyelni a belső szerkezet visszaépülésére utaló
tulajdonságok változását. Utóbbiból látható, hogy a mechanikai behatással lerombolt struktúra
nemcsak teljes nyugalom, hanem már csökkenő erőhatás esetén is újból elkezd felépülni egy
adott fokig. Ez a vizsgálat az előzőhöz képest rövidebb mérési idő alatt is eldönthetővé teszi
az anyag tixotróp vagy nem tixotróp voltát.
A reopexia a tixotrópia fordítottja: nyírófeszültség (sebességgradiens) hatására a
rendszer viszkozitása adott értékig növekszik, a terhelés megszűnte után pedig fokozatosan
csökken, végül visszanyeri kiindulási értékét.
Ha a vizsgálatok során az eredeti szerkezet teljes helyreállása hosszú nyugalmi idő
után sem tapasztalható, akkor az anyag a végleges szerkezetleépülés, a reodestrukció jelenségét mutatja.
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2.2.2. Szerkezetvizsgálat röntgenszórással [17, 18, 19]
A kolloid rendszerek szerkezetvizsgálatának egyik leghatékonyabb eszköze a kisszögű
röntgenszórás. Mint a továbbiakból ki fog tűnni, a kolloid rendszerek röntgenvizsgálata a jól
ismert, hagyományos poriffrakciós módszerek analógiája, azzal a különbséggel, hogy a szórási szög és a minta periódustávolsága közötti, általános reciprok összefüggésnek megfelelően a
kolloid mérettartományban való szerkezetmeghatározáskor az egészen kis szórási szögek tartományát vizsgáljuk. Ebből ered a kiszögű szórás (vagy a minta szigorú periodicitása esetén
kisszögű röntgendiffrakció) elnevezés is. Az alábbiakban röviden áttekintjük a módszer
elméleti és technikai hátterét.
RÖNTGENSUGARAK KELTÉSE [17, 20]
Röntgensugárzás keltésére legtöbbször izzókatódos röntgencsövet alkalmaznak. Az
izzókatódból elektronok lépnek ki, melyek az anód felé haladnak a közéjük kapcsolt nagyfeszültség hatására. Az anódba csapódó elektronok gerjesztik annak atomjait és megindul a
röntgenfotonok emissziója. A folyamat hatásfoka kicsi, 0,1 % körüli, így az elektronok 99,9
%-ának kinetikus energiája az anódot melegíti s azt hűteni kell. Az anódot antikatódnak is
nevezik. A szabad elektron- és röntgenfoton-áramlás érdekében a röntgencsövekben vákuum
van.
Szubmikroszkopikus szinten a röntgenfotonok keletkezésének oka a kellően gyorsan
mozgó elektron és egy anyag (esetünkben az anód) közötti ütközés. A kellő kinetikai energiával rendelkező elektron a gerjesztett atom valamely belső elektronhéjáról kilök egy elektront
valamely külső, nem lezárt héjra vagy az atomon kívülre. Az így keletkezett üres helyre egy
külsőbb héjról vagy az atomon kívülről átugrik egy elektron, melynek kezdeti- és végállapota
közötti energiakülönbsége hν energiájú röntgenfotonként kisugárzódik.
Amennyiben egy K- (vagy L-, M-, N- stb.) héjon található elektront gerjesztünk és
ennek helyére érkezik egy távolabbi elektron, K-sorozatú emisszióról beszélünk. Aszerint,
hogy mely távolabbi, például L-, M-, N-héjról érkezik a lyukat betöltő elektron a K-héjra,
megkülönböztetünk Kα-, Kβ-, Kγ-vonalakat, s ugyanígy léteznek az Lα-, Lβ-, Mα-, Mβ- és
a további vonalak. Az α index mindig két szomszédos héj közötti átmenetet jelez, β, γ, δ
index esetén rendre egy, két, három közbenső elektronhéj található a donor- és akceptorhéjak
között.
A gerjesztéssel keltett röntgenfotonok hullámhossza az anyagra szigorúan jellemző,
ebből fakad a karakterisztikus sugárzás elnevezés. A K-, L-, M-sorozatú sugárzás rendre
egyre hosszabb hullámhosszú (kisebb energiájú). Az elektronokkal bombázott anód a diszkrét
hullámhosszú karakterisztikus sugárzás(ok) mellett folytonos hullámhossz-spektrumú fékezési sugárzást is emittál.
A röntgensugárzás elektromos és mágneses térben nem térül el. A röntgenspektrum
hozzávetőleg 0,01 nm-től 20 nm-ig terjed, vagyis leghosszabb hullámhosszainál az ultraibolya fényhez közeli frekvenciájú. Röntgenszórásos vizsgálatokhoz gyakran a réz 0,1542 nm
(1,542 Ǻ) hullámhosszú Kα vonalát használják, a laboratóriumunkban is ilyen röntgenforrással végeztük a méréseket.
A RÖNTGENSUGÁRZÁS ÉS AZ ANYAG KÖLCSÖNHATÁSA [17, 20, 21]
Az anyagra eső röntgensugárzás részben áthatol azon, részben elnyelődik. Adott mélységben a sugárzás erőssége (I) a röntgensugárzás által addig átjárt réteg vastagságával (d)
exponenciálisan csökken: I = I0e-µd, ahol µ a gyengítési együttható és I0 az anyagba belépő
röntgennyaláb intenzitása. A µ gyengítési együttható tovább bontható a τ abszorpciós együtthatóra és a σ szórási együtthatóra.
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Fenti együtthatókon keresztül jutnak érvényre azon szabályszerűségek, hogy a röntgensugár áthatolóképessége növekvő hullámhosszal (vagyis csökkenő energiával) és a sugárzással átjárt anyag növekvő rendszámával és sűrűségével csökken. Keverékeknél vagy vegyületeknél a különböző rendszámok hatása additíve tevődik össze.
A röntgensugár el nem nyelődő hányada gyakorlatilag irányváltoztatás nélkül halad át
az anyagon, törési jelenség a szokásos mérési elrendezésekben nem észlelhető. Az abszorbeált
röntgenfotonok egy része ionizálja az anyag atomjait (fotoeffektus), másik része szekunder
röntgensugárzás keltésére fordítódik. Ez a szekunder röntgensugárzás részben karakterisztikus
sugárzás, részben pedig a beérkező röntgensugárzással egyező hullámhosszú, azaz rugalmasan szórt sugárzás, ami a szórásos módszereknél az információt hordozza az anyag szerkezetéről.
A röntgensugarak szóródását az atomok (vagy ionok) elektronburkával való kölcsönhatás okozza (a maggal elhanyagolható a kölcsönhatás). Közelebbről tekintve az egyes elektronok a primer nyaláb gyorsan változó elektromos terében kényszerrezgéseket végeznek, s
így azonos hullámhosszú szekunder sugárzást keltő, elemi elektromos oszcillátorokat alkotnak [21, 22].
Mivel a röntgensugár elektronokon szóródik, így a szóródás az atomokból, molekulákból felépülő halmazokon is bekövetkezik. (A szórás a töltött részecskéken következik be,
azonban a protonok szórása az elektronokéhoz viszonyítva elhanyagolható, mivel a szóródás a
részecskék tömege négyzetének reciprokával arányos.) Az elektronok felhője centroszimmetrikus módon veszi körbe az egyes atomok magjait (hosszú idő átlagában a p, d, f pályák is
kiátlagolódnak), valamint az egyes atomok röntgenszórása az atomokban található elektronok
számával arányos, így célszerűen az atomokat vagy molekulákat tekintik szórócentrumoknak
az egyes elektronok helyett.
Az atomokból, illetve azokból felépülő halmazok szórása attól válik jellegzetessé,
hogy az egyes atomok, molekulák a térben egymáshoz képest milyen pozíciókban állnak,
mivel ez határozza meg a rajtuk szórt röntgenhullámok interferenciáit [21,22]. Az interferált
hullámokat alkalmas detektorral (vagy fotolemezzel) felfogjuk. A detektált nyalábot praktikus
módon a beérkező primer nyaláb iránya által meghatározott 0o–tól mérjük különböző
szögeknél. Általában azt tapasztaljuk, hogy a szög függvényében detektált intenzitás (a
röntgenfotonok által leadott energia, ami a számukkal arányos) a szög függvényében változik.
Ezt a görbét hívjuk intenzitásgörbének vagy más szóval szórási görbének.
A röntgenszórásos mérések célja legtöbbször az, hogy a szórási görbék által hordozott
szerkezeti információt megfejtsük, azaz az interferencia törvényeinek felhasználásával a
szórócentrumok (atomok, molekulák) egymás közötti pozícióját meghatározzuk. Belátható,
hogy ha a szórócentrumok sokasága szabályosan (atomok egy fémrácsban, molekulák egy
szerves kristályban, stb.) helyezkedik el, akkor a szórócentrumok periodikus elhelyezkedése
folytán a detektált szórási görbe éles csúcsokat fog tartalmazni; míg az olyan minta, amiben a
szórócentrumok szabálytalan módon helyezkednek el, elkent, diffúz csúcsokat vagy csúcsokat
egyáltalán nem tartalmazó szórási görbét fog adni. A szórási görbéknek ezt a két megjelenési
formáját nevezzük diffrakciós, illetve szórási görbéknek.
A diffrakciós görbe kialakulása egy szórócentrumokból álló, szabályos rácson mutatható be (2.8 ábra). A legfelső sík pontosan olyan módon szórja a röntgennyalábot, mint az
alatta, majd az azalatt levő, és így tovább (az abszorpciótól eltekintünk), tehát az interferencia
geometriai feltételei adottak.
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Θ
1 rácssík
d

2. rácssík

Interferencia kialakulása szabályos rácson
2.8 ábra
A maximális erősítés csak azokban a (szórócentrumok által alkotott sík és a beérkező
nyaláb iránya közötti) szögekben (beesési szögek) következik be, ahol az interferálódó
hullámok útkülönbsége (∆s) a hullámhosszuk egész számú többszörösével egyezik meg, amit
a Bragg egyenlet fejez ki:
∆s = n λ = 2 d sinΘ
ahol

2.10

λ: a beeső monokromatikus röntgensugárzás hullámhossza,
d: azon párhuzamos rácssíkok távolsága, amelyek a sugarakat szórják,
Θ: a beeső sugárzásnak a síkokkal bezárt hegyesszöge,
n: 1 vagy 1-nél nagyobb egész szám, a szórás rendje.

Az n tulajdonképpen azt jelenti, hogy hányadik szomszédok között jött létre az
interferencia. Az n = 1 eset mindig a legtöbb ( egy n rétegszámú sokaságban a közvetlen
szomszédok száma a legtöbb), ez adja az egyes periódusok fő csúcsát. Az n>1 esetében a
felharmonikus, n.-ed rendű csúcsok egyenlő távolságban, egyre gyengülő amplitúdóval
jelennek meg a diffrakciós görbén.
A számításokban a 2Θ szórási szög helyett az abból képzett, úgynevezett szórási
változót (s) használják, aminek abszolút értéke (2/λ)sinθ-val egyenlő, melynek bemutatására
szolgál az Ewald-féle szerkesztés (2.9 ábra).

S
S0 =

1
λ

2Θ
2
s = S – S0

S0

Az s szórási vektor értelmezése az Ewald gömbön
2.9. ábra
A szórási változó definíciója szerint a szórt és a beérkező nyalábok irányvektorainak
különbsége a nyaláb hullámhosszára normálva. Az irodalomban kétféle szórási változóval
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találkozunk, amelyek egy konstanssal való szorzásban különböznek egymástól: az s (vagy h)
vektorok, amelynek abszolút értéke, s = |s| = (2/λ)sinθ , illetve h= |h| = 2π s.
Az s (ill. h) a mintán (síkban a kör, térben a gömb középpontja) való energiaveszteség
nélküli szórásnak megfelelően nagyságát megtartva a térben minden irányban szóródhat (erre
utal az Ewald-gömb kifejezés). Az s-et a Bragg egyenletbe beírva egy (a Bragg egyenlettel
ekvivalens) egyszerű formát nyerünk: s = n/d.
Az s = 1/d (n=1 eset) fontos összefüggés, rávilágít arra, hogy ha a mintában nagyobb
periodikus távolságok vannak (az atomi mérethez képest lényegesen nagyobb, akár 10, 100
nm nagyságrendű) akkor annak megfelelően a hozzá tartozó szórási, illetve diffrakciós
információ kisebb s értéknél, azaz s definíciójának megfelelően kisebb szórási szögeknél
jelenik meg. A szórásnak (diffrakciónak) ezt az esetét kisszögű szórásnak (diffrakciónak)
hívjuk [19, 20, 21, 22, 23].
A kolloid rendszerek nagyobb részében nem találunk semmilyen irányban szigorú
periodicitást, gondoljunk például a katalizátorokra, pórusos adszorbensekre vagy gélekre. A
mintát felépítő molekula- vagy atomhalmazok mint szóróegységek szabálytalan alakú,
nanométeres kiterjedésű alakzatok. Ezeken át síkok nem fektethetők, mint egy
kristályrácsban, mert hiányzik belőlük a hosszútávú rend. Az ilyen rendezetlen halmazoknak a
kisszögű szórását folytonos lefutású, általában lokális maximumoktól mentes görbe írja le.
Természetesen kisszögű szórás csak akkor jön létre egyáltalán, ha a szóró egységek és a
közeg, amelyben elhelyezkednek, különböző erősséggel szórják a beeső nyalábot, azaz kontraszt van közöttük. A kontraszthatás röntgensugár esetében az elektronsűrűség-különbségen
alapul, mert a röntgennyaláb az elektronokon szóródik.
A kolloid méretű részecskék atomos felépítésűek, bennük az atomi rács szabályos is
lehet. Ilyenkor egyidejűleg kisszögű szórás és nagyszögű kristálydiffrakció is észlelhető. De a
kisszögek tartományában nem észleljük az atomos szerkezetet, ezért az atomi léptékű
elektronsűrűség helyett a kolloidrészecskék átlagos elektronsűrűségeivel számolhatunk, ha a
nanoszerkezet és a kisszögű szórás közötti kapcsolatot vizsgáljuk [24, 25].
A vizsgált rendszer elektronsűrűség-eloszlása és kisszögű szórása közötti kapcsolat
bemutatása céljából tekintsünk egy egyszerű modellrendszert és számítsuk ki annak szórását.
A modell N darab gömb alakú, ρ1 (konstans) elektronsűrűségű, R sugarú részecskéből áll,
amelyek egymástól távol, egy ρ2 (konstans) átlagsűrűségű közegben rendezetlenül helyezkednek el. Ebben az esetben a részecskék pozíciója között nincs korreláció, aminek következtében az eredő szórás, a részecskék szórásának összege lesz. Az elektroneloszlásból meghatározhatjuk (annak Fourier transzformáltjával) az amplitúdót, amelynek négyzete (pontosabban
az amplitudó komplex konjugáltjának szorzata) adja az intenzitást. Ezt a számítási utat követve az alábbi összefüggésekhez jutunk [21].
Először is a részecskékre vonatkozó szórt amplitúdó a részecske és a közeg közötti
elektronsűrűség különbség Fourier-transzformáltja:
A (s ) = A e (s ) ( ρ 1 − ρ 2 )

2π π R

∫ ∫∫e
0

−2 π i s r

r 2 s in Φ

dr dΦ

dv

2.11

0 0

ahol a részecske amplitúdója polárkoordinátában van kifejezve, Ae(s) a beérkező, koherens
nyaláb amplitúdója (Ae(s)=√Ie(s), Ie(s) a beérkező nyaláb intenzitása, a gömb izotróp térformájú, szórása irányfüggetlen és ezért a szórási változó abszolút értéke, s szerepel változóként).
Izotróp részecskékről lévén szó, a polárkoordinátában felírt alakban az azimut (φ) és a
csapásszög (υ) szerinti integrálást elvégezve a 2.12 összefüggést kapjuk:
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A (s) = A

e

(s)

4

π

R

∫

(ρ1 − ρ 2)

r

(s in

π

2

s

r) / 2

π

s

dr

2.12

0

és a részecske R sugara szerinti integrálást elvégezve, két egyszerű közelítést alkalmazva,
végül a kapott kifejezést négyzetre emelve a választott modellrendszer kisszögű szórását leíró
görbe kezdeti szakaszára, az un. Guinier-tartományra az alábbi összefüggést nyerjük (2.13, a
közelítések korlátozzák a formulát a kis s értékek tartományára):
2

I(s)/ Ie(s) = N V

2

2

2

2

gömb (.ρ1 - ρ2 ) exp { (- 4 π R / 5) s }

2.13

Az összefüggésből a kisszögű szórással meghatározható, néhány lényeges szerkezeti
jellemzőt olvashatunk le: 1) a szórási görbe s=0-ra extrapolált intenzitásértéke arányos a szóró
egységek térfogatának (V) négyzetével, tehát a nullára extrapolált intenzitásból a szóró
2
részecskék térfogatának nagyságára következtethetünk, 2) log I - s ábrázolási módban (az un.
“Guinier-féle plot”-ban) negatív iránytangensű egyenest kell kapnunk, amelynek meredekségéből a szóró részecskék R sugara meghatározható. Történeti okokból a részecskeméret
jellemzését az un. Guinier-rádiusszal (RG) adjuk meg, ami a gömb alakú részecske inercia
(tehetetlenségi) sugarával egyenlő (RG = √3/5 R) (tetszőleges részecskére vonatkozóan:
2

2

RG =1/V∫r dV).
A szórási változó nagyobb értékeinél (általában a 0.1<s<1szórási változó tartományban) a kisszögű intenzitás a szórási változó negyedik hatványával fordított arányban cseng le
(a (2) összefüggés alapján, csak a közelítés a nagyobb s értékek figyelembevételével történik).
Az elméleti számítások ideális kísérleti körülményeket tételeznek fel, például a mintát
megvilágító nyalábot nagyon vékony, párhuzamos, monokromatikus sugárnak, a detektor ablaka pedig végtelenül szűknek vesszük. Valós méréseknél ezek a körülmények természetesen
nem biztosíthatók, de a beállítási paraméterek ismeretében átszámítást végezhetünk az ideális
esetre.
Réteges (lamellás) szerkezetű rendszerek, mint a folyadékkristályok, agyagásványok,
multiréteges nanoszerkezetek kisszögű szórása több rendben megjelenő éles Bragg reflexiókat
mutat. Ezt a szórási képet a Bragg-összefüggés demonstrálására szolgáló ábra felhasználásával könnyen modellezhetjük: a szórócentrumokat (molekulákból álló síkokat) egymás fölé
periodikusan, azaz egy síkrácsba rendezzük. Ilyen modell alapján az N darabból álló rétegszerkezet szórását kvalitatív megközelítésben könnyen leírhatjuk.
Ha a rétegeket a térben rögzítjük és vékony nyalábot irányítunk rá (Θ szögben), akkor
a detektor bizonyos, a Bragg-feltételnek megfelelő szögekben fog detektálni. A detektálás
legrégibb eszközét, a fotolemezt elképzelve, periodikusan elhelyezkedő pontsorozatot kapunk.
A primer nyalábhoz legközelebbi pont lesz a legerősebb (ez felel meg n=1-nek).
Ha mintánk rétegek halmazait tartalmazza, olyanokat, amelyek orientációja véletlenszerű (és minden irány egyformán gyakori), akkor a fényképezőlemez a pont helyett a pont és
a (a primer nyaláb és a fotólemez döféspontja által kijelölt) középpont (ez az s=0) közötti
távolsággal, mint rádiusszal húzott kört fog mutatni. Az n>1 esetek további halvány köröket
fognak mutatni a rádiusz „n”-szeresével. Ezt a mérési elrendezést (vagyis hogy az adott minta
porát vizsgálják) használják az un. Debye-Scherrer–féle pordiffrakciós vagy porszórásos
felvételeknél. Laboratóriumunkban lineáris detektorral dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy „a
fényképezőlemez sugara mentén detektáltunk”, de elektronikus eszközzel [29].
A csúcs magassága elvileg megadja az anyag réteges szerkezetbe szerveződött hányadát. Mivel az abszolút érték mérése, a kalibráció nehezen megoldható, a csúcsmagasságoknak
sokkal fontosabb szerepük van akkor, ha többféle rétegtávolságú rétegszerkezet van jelen a
mintában s ezek egymáshoz viszonyított arányát kell meghatározni.
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A csúcs alakja további információkat hordoz a rétegszerkezetről (2.10 ábra). Éles
csúcsot láthatunk a diffraktogramon, ha nagy az egymással párhuzamos, egymásra épülő
rétegek száma és egyben nagy a rétegek laterális (oldalirányú) kiterjedése. Ha csökken a
rétegszám vagy a rétegek laterális mérete, a csúcs szélesebb és alacsonyabb lesz.
A D átlagos doménméret (kiterjedés a rétegnormális irányában) a Scherrer-képlettel
határozható meg (2.14), ahol λ a röntgensugár hullámhossza, ∆ a csúcs félértékszélessége és
Θ a csúcsmaximumhoz tartozó szórási szög.

D=

0,88 λ
∆ cos Θ

2.14

n
(rétegszám)

d
(rétegtávolság)

L (laterális méret)

n és L
nagy érték

n és L

n éskis
/vagy
L
érték
kis érték
s [1/Ǻ]
d = 1/s

A rétegszerkezet paramétereinek hatása a csúcsok alakjára
2.10 ábra
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A KISSZÖGŰ DIFFRAKTOMÉTEREK FELÉPÍTÉSE [20, 25, 26]
A kisszögű röntgenszórásos berendezés felépítése analóg a nagyszögű DebyeScherrer-berendezéssel: sugárforrást, kollimációs rendszert, mintatartót, evakuálható sugárutat
és a sugárzás szögfüggő érzékelésére alkalmas detetktort tartalmaz (2.12 ábra).
vákuum
minta
detektor
sugár- evakuálható sugárút
forrás kollimációs rendszerrel

evakuálható sugárút

Kisszögű röntgenszórásos berendezés általános felépítése
2.12 ábra
A sugárforrás és a minta között helyezkedik el a résrendszer, amely a primer röntgensugár-nyaláb formálását végzi. Mivel a röntgensugárra nézve az anyagok törésmutatója gyakorlatilag 1, a nyalábgeometriát csak kitakarással lehet beállítani.
Kétféle sugárgeometria használatos: a pontfókuszú és a vonalfókuszú. A pontfókuszú
geometria középen furattal ellátott korongok pozícionálásával állítható be. A vonalfókuszú
(valójában keskeny téglalap keresztmetszetű) nyalábgeometria késélhez hasonló, a
tengelyekkel párhuzamosan álló és szögben is dönthető elemekkel állítható be. Ennek egy
speciális és optimális megoldását konstruálta meg Otto Kratky professzor (Graz, Ausztria),
ezért az egész kisszögű röntgenberendezést Kratky kisszögű kamerának nevezik [26,27,28].
Az izzókatódos röntgencső szerkezete, anódjának alakja eleve megszabja az előállítható röntgennyaláb geometriáját. Egy szokásos elrendezésben például a cső függőleges helyzetben üzemel, alsó részén található az izzókatód, tetején pedig az anód. Az anód vízszintes
helyzetű, hosszú spirál, aminek véglapjain pontszerű, alkotói mentén pedig vonalszerű röntgensugárzás lép ki. Ennek megfelelően a cső tetején négy, egymáshoz képest kilencven fokkal
elforgatott ablak található, melyek közül kettőn pontfókuszú, a másik kettőn pedig vonalfókuszú röntgensugárzás lép ki. Az ablakok anyaga vékony berilliumlemez, mivel ennek röntgenszórása és -abszorpciója csekély.
Mind a primer, mind a szekunder, szórt nyaláb vákuum alá helyezett térben halad,
amire a levegő nagymértékű kisszögű röntgenszórása és röntgenfoton-abszorpciója miatt van
szükség. A röntgensugárnak a vákuumtérbe való belépését speciális, kisszögű szórást nem
okozó fólia biztosítja. A röntgenforrástól a mintatartóig, illetve a mintatartótól a detektorig
való távolság általában 20-30 centiméter. A röntgensugár csak az egyes, egymáshoz képest
mozgó egységek között halad evakuálatlan térben. A kollimációs rendszer általában a primer
sugárút be- és kilépő nyílásához van erősítve.
A sugárforrás és a kollimációs résrendszer után következik a minta, pontosabban az
azt magábanfoglaló mintatartó. A minta vastagsága általában néhány tized milliméter és
néhány milliméter között változik, a nyaláb hullámhossza (energiája) szerint kell megszabni.
Az optimális mintavastagságot a d=1/µ képlettel számítjuk ki. Vastag minta esetén nagy az
önabszorpció, így a kis intenzitású szórt sugárzást nagy zaj terheli. A mintatartó nagyon sokféle lehet, sokszor egyedi építésű az adott mérési feladatnak megfelelően. A minták szerkezetének hőmérsékletfüggése esetén a mintatartót termosztálni kell.
Detektorként a nukleáris technikában szokásos γ-detektorok használhatók, például a
proporcionális vagy szcintillációs számlálók [20]. A detektorok, melyek előtt az érzékelés
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nyílásszögét, vagyis a felbontást meghatározó rés helyezkedik el, köríven mozgathatók, az elforgatás tengelye elvben a mintán halad keresztül. A valóságban a detektort (és sok esetben az
evakuált sugárutat) tartalmazó egység forgáspontja a mintatartó két oldalán található. Ebben
az elrendezésben a detektor és a minta távolsága minden szögpozícióban állandó. A detektor
emelését és megfelelő szögű, illetve magasságú pozíciókban tartását kis menetemelkedésű
(finommenetű) orsó végzi léptetőmotor segítségével [26].
A detektorok másik csoportjába tartozó helyérzékeny detektoroknak, leszámítva a
régen szokásos, nehézkes használatú fotolemezeket, két fő típusa ismert. Egyik fajtájuk a
proporcionális számlálóhoz hasonló elven működik [20,25,29] (2.13 ábra).
gázöblítés

érzékelőelektródok

röntgenfotonok
jelfeldolgozó
egység

Sokcsatornás detektor vázlata
2.13 ábra
Ezen sokcsatornás analizátor érzékelőeleme két darab háromszögletű, egymás mellé
illesztett és így együttesen téglalapot alkotó érzékelőlemez, melyek a jelfeldolgozó egységhez
csatlakoznak. A beérkező röntgenfotonok a két elektródon impulzuspárt hoznak létre, melyek
elektronikus feldolgozásával megadható becsapódásuk helye (magassági koordinátája). Ezzel
a detektorral hozzávetőleg 60 mm-es szakasz mentén, 210-212 (1024-4096) csatorna felbontással érzékelhető a szórt röntgensugárzás.
A helyérzékeny detektorok másik típusa az optikai képalkotás területéről is ismert
CCD (charge coupled device, töltéscsatolt eszköz). A CCD valójában itt is optikai, vagyis
fénysugárzást érzékel, a röngensugárzást a felületére felvitt szcintillátoranyag alakítja át fényfelvillanásokká.
Mindkét fajta helyérzékeny detektor létezik egy-, illetve kétdimenziós változatban,
utóbbi a fotolemezes detektálás modern, elektronikus megoldása. Alkalmazásuk pontfókuszú
röntgennyalábbal célszerű. Bár a sokcsatornás analizátorok felbontóképessége általában elmarad a léptetett detektoros érzékelők lehetséges felbontásától, a diffraktogramok felvételi
idejének drasztikus csökkenése miatt használatuk, például gyors szerkezeti változások vizsgálatakor, nélkülözhetetlen.
Mivel a primer röntgennyaláb intenzitása nagyságrendekkel meghaladja a szórt sugárzás erősségét, a detektor kímélésére, elvakításának elkerülésére a primer nyalábot bármelyik
fajta detektálás esetén az érzékelőegység előtt az úgynevezett nyalábfogóba ütköztetik, így az
nem érheti a detektorok aktív felületét. A kitakarást végző alkatrész nagy rendszámú és sűrűségű, következésképp nagy röntgenabszorpciójú anyagból, sokszor platinából vagy wolframból készül.
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2.2.3. Morfológiai vizsgálat fagyasztvatöréssel [30, 31, 32, 33, 34]
A képalkotás hagyományos közegét, a látható fény tartományát a nagyobb frekvenciák
irányában elhagyva az egyre csökkenő hullámhosszak a vizsgált tárgyak, minták egyre
nagyobb felbontással való megfigyelését, leképezését teszik lehetővé. Míg látható fénnyel a
nanométeres tartományról képalkotás nem lehetséges, elektronsugaras leképezéssel nagy felbontással vizsgálhatók a nanostruktúrák.
Transzmissziós elektronmikroszkóppal vékony rétegekről készíthető felvétel. A szokásos eljárás szerint a vizsgálni kívánt felületre vákuumban fém-, majd szénréteget gőzölögtetnek, az így képződött replikát a mintáról leválasztják és elektronmikroszkóppal vizsgálják.
A fagyaszvatörés képlékeny anyagokból eredményez belső szerkezetüket, nanostruktúrájukat tükröző elektronmikroszkópos replikát. A folyamat egyes lépései a 2.14. ábrán
láthatók [35]. Elsőként a néhány µl-nyi mintát a hozzávetőleg 4 mm átmérőjű, aranyból készült, alul peremmel ellátott, belül üreges mintatartó-hengerre helyezik.

1. mintafelvitel
2. fagyasztás cseppfolyós gázban
3. fagyasztvatörés

4. vákuumszublimálás
5. platina árnyékolás
6. grafit rögzítés

7. leúsztatás
8. képalkotás: TEM

TEM replika

A fagyasztvatöréses szerkezetvizsgálat folyamata
2.14 ábra
A mintatartó aranyhengerek körmös megfogószerkezettel ellátott fémtömbön helyezkednek el. A fémtömböt a mintával vagy mintákkal együtt cseppfolyós freonba, majd cseppfolyós nitrogénbe merítik. A cseppfolyós freon a nitrogénnél sokkal jobban nedvesíti a mintát,
csak nitrogént használva a minta felületén gázbuborékok képződnének és jelentősen romlana
a hőátadás.
A cseppfolyós gázokba merítés 6000-20000 °C/s hűlési sebességet okoz a minta
felületi rétegeiben és a minta tömbfázisának is szerkezetváltozás nélküli befagyását eredményezi. A mintatartók alatt elhelyezkedő, azokat részben körbefogó fémtömb is lehűl a minták21

kal együtt és hőkapacitása révén megakadályozza, hogy a minták a további műveletek során
felolvadjanak vagy jelentősebben felmelegedjenek.
A megfagyott mintát egy cseppfolyós nitrogénnel hűtött készülékbe helyezik, egy
kézzel működtethető, körpályán mozgó kés útjába. A rendkívül éles penge a fagyott mintát
néhány tizedmilliméteres vastagságnál elmetszi, pontosabban mondva eltöri.
Törések általában az anyagok mechanikailag gyengébb pontjain vagy síkjain következnek be. Ez a fagyasztvatörésre is érvényes, ahol a minta belső struktúrája, például rétegszerkezete jórészt érintetlenül marad. A törési felületek mintegy domborműként mutatják meg
az anyag belső szerkezetét.
A fagyasztvatörés után a mintát a hűtött készülék más, erre a célra kialakított részébe
helyezik át. Itt a törési felületet először vákuumszublimációval tisztítják, majd 45°-ban platina
árnyékolást, végül 90°-ban grafit rögzítést vákuumpárologtatnak a felületre. Az elkészült
replikát a mintáról leúsztatják és transzmissziós elektronmikroszkóppal vizsgálják, fényképfelvételt készítenek róla.
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2.2.4. Fázisátmenetek vizsgálata differencál pásztázó kalorimetriával [36,37]
A termikus analízis különböző válfajaiban a minta hőmérsékletét adott program szerint
változtatjuk és ennek függvényében regisztráljuk egy vagy több fizikai vagy kémiai paraméter
(a minta tömege, mérete, mechanikai, mágneses és elektromos tulajdonságai, kémiai
összetétele) változását. A napjainkban egyik legáltalánosabban alkalmazott termoanalitikai
módszerrel, a DSC-vel meghatározhatók a fázisátalakulási (vagy reakció-, szételegyedési stb.)
hőmérsékletek és az ezeket kísérő entalpiaváltozások (melyek állandó nyomáson azonosak a
reakció-, fázisátalakulási stb. hővel).
Amennyiben a minta entalpiaváltozását követjük a hőmérséklet függvényében,
differenciális pásztázó kalorimetriás mérést (differential scanning calorimetry, DSC) végzünk.
Ha a minta a felmelegítés hatására nem szenved irreverzibilis változást, bomlást, úgy a DSCdiagram mind növekvő, mind csökkenő hőmérséklet mellett is felvehető. Ilyen esetekben az
adott átalakulás DSC-csúcsa elvileg azonos nagyságú, de ellenkező előjelű lesz. Az ellenkező
előjel azt jelenti, hogy a csúcs az alapvonal fölött, illetve alatt lesz.
A DSC-méréstechnika a differenciális termoanalízisből (DTA) fejlődött ki, melynek
során a mérendő mintát és egy referenciaanyagot közös, adott program szerint fűtött térbe
helyezik és a minták hőmérsékletkülönbségét a mintákkal érintkező vagy azokba ágyazott,
szembekapcsolt termoelemekkel mérik (2.15 ábra). Ha a mintában endoterm vagy exoterm
átalakulás játszódik le, a hőmérséklet-hőmérsékletkülönbség diagramon negatív vagy pozitív
csúcsot kapunk.

minta
termoelemek

–

kemence

referencia

+

–

+

mintahőmérséklet
feszültségjel

kiegyenlítő
ellenállás

DTA feszültségjel

DTA-készülék vázlatos rajza
2.15 ábra
A DTA mérések pontossága a fűtött térben lejátszódó hőátadási folyamatok
bizonytalansága miatt általában 10-20%, míg a DTA továbbfejlesztéseként született DSC akár
1-2%-os pontosságot is biztosíthat. Ez részben a hőátadási viszonyok pontosabbá tételéből
adódik, részben pedig új alapelvek alkalmazásából. A DSC-készülékek két alapvető fajtáját, a
hőáram-DSC-t és a teljesítménykompenzációs DSC-t az alábbiakban röviden tárgyaljuk.
Mindkét módszernél gyakori, hogy méréskor a referenciaoldalon üres mintatartó van.
A kvantitatív DTA-nak is nevezett hőáram-DSC kimenő jelét szintén két
szembekapcsolt, a mintával nem érintkező termoelem szolgáltatja, viszont míg a DTA
esetében a fűtött térből a minta és a referencia felé irányuló hőátadás levegőrétegen keresztül
játszódik le, itt ez fémalkatrészek szoros illeszkedésein keresztül történik: a fűtőkemencébe
vízszintes fémkorongot építenek, amihez szorosan illeszkednek a mintát, illetve referenciát
tartalmazó tégelyek (2.16 ábra). A hőátadás folyamata jól reprodukálható, azt alapvetően a
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korong hőellenállása szabja meg. Kis mennyiségű (néhány mg) minta is elegendő a méréshez,
aminek következtében a mintán belül nincs jelentős hőmérsékletkülönbség.
minta
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–

+

+

–

mintahőmérséklet
feszültségjel

kemence

kiegyenlítő
ellenállás

hőáram-DSC feszültségjel

Hőáram-DSC-készülék vázlatos rajza
2.16 ábra
A teljesítménykompenzációs DSC felépítése alapvetően eltér a hőáram-DSC
készülékekétől. A minta- és a referenciatér el van különítve, s mindkettőben a mintatartó
tégelyek alatt egy-egy (a termoelemeknél érzékenyebb) ellenálláshőmérő és fűtőszál
helyezkedik el. A szabályozóáramkör a két fűtőfeszültséget úgy változtatja, hogy egyrészt
megvalósuljon az előírt hőmérsékletprogram, másrészt pedig kiegyenlítődjön a minta és a
referencia közötti hőmérsékletkülönbség.
A szabályozó két körből áll, az egyik a hőmérsékleti program végrehajtását vezérli a
két cella átlaghőmérséklete alapján, míg a másik kör bemenő jele a minta és a referencia
közötti hőmérsékletkülönbség, ami alapján egyik vagy másik cella fűtésével a hőmérséklet
kiegyenlítésére törekszik. A DSC jel a két eredő fűtőteljesítmény különbsége (2.17 ábra).
minta

referencia
ellenálláshőmérők

fűtőszálak

vezérlőegység
DSC teljesítményjel

Teljesítménykompenzációs DSC-készülék vázlatos rajza
2.17 ábra
A DSC-mérések eredménye egy egyenes (vízszintes vagy ferde) alapvonallal
rendelkező görbe, melyen pozitív vagy negatív csúcsok ülnek. A ferde alapvonal a referencia
és a minta fajhőinek eltérő hőmérsékletfüggéséből adódik és nincs hatása a hőeffektus
nagyságának pontos meghatározására. A csúcsok előjele a folyamat exoterm vagy endoterm
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jellegét mutatja. A görbe csúcsához tartozó hőmérsékleti érték felel meg az átalakulás
hőmérsékletének, a görbe alatti terület pedig a folyamat entalpiájának (2.18 ábra).

∆H

Tátalakulási

Entalpiaváltozással járó folyamat DSC-görbéje
2.18 ábra
A csúcs alakját és nagyságát több mérési körülmény is befolyásolja, melyek között
kompromisszumot kell találni a mérés céljainak megfelelően. Alacsony fűtési (vagy hűtési)
sebesség esetén kedvező a felbontás, viszont csökken az érzékenység. Jó felbontás szükséges
az egymáshoz közeli hőmérsékleteken jelentkező csúcsok megkülönböztetéséhez, míg a kis
entalpiaváltozással járó folyamatok vizsgálata nagyobb érzékenységet igényel.
A csúcs alakját a minta tömege és hővezetőképessége is befolyásolja. A mintatömeg
növelése egy határig növeli az érzékenységet, viszont a mintában kialakuló hőmérsékleti
inhomogenitás a csúcs kiszélesedését okozza és a vizsgált folyamat látszólag nagyobb (vagy
hűtés esetén alacsonyabb) hőmérsékleten játszódik le.
Összetett folyamatok kiértékelésére számítógépes programok állnak rendelkezésre. Az
egyes folyamatok DSC-csúcsai Gauss típusú profillal írhatók le, míg az összetett folyamatok
DSC-görbéi Gauss-csúcsok összegeként értelmezhetők. Számítógépes szeparálás esetén
annak eredményeit független módszerek eredményeivel való összevetés után lehet elfogadni.
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2.3. Nemionos tenzidek és a Synperonic A7
NEMIONOS TENZIDOLDATOK [4, 5]
Ha a tenzid hidrofil molekularésze nem disszociábilis csoportokból (például alkoholos
hidroxid, éterkötésű oxigén vagy észter) áll, nemionos tenzidekről beszélünk. Mivel a
vízoldékonysághoz kellő polaritás szükséges és az ezen csoportok vízzel való kölcsönhatása
az ionos csoportokénál gyengébb, a nemionos tenzidek több, rendszerint legalább öt poláris
csoportot tartalmaznak. Ha nagy a molekula apoláris része, a nemionos poláris csoportok
száma több tíz is lehet.
A nemionos tenzidmolekulák polaritásviszonyainak, így vizes rendszerekben való
viselkedésének leírására alkották meg hidrofil-lipofil egyensúly- (hydrophil-lipophil balance-), röviden HLB-számot [5]. A különböző csoportokhoz adott HLB-csoport-számok tartoznak, melyek összegzésével kapjuk a tenzidmolekula HLB-számát. A HLB-szám segítséget
nyújt adott célra megfelelő tenzidmolekula kiválasztásához, de szigorú fizikai értelemmel rendelkező jelzőszámnak nem tekinthető.
Azt, hogy adott tenzidmolekula adott körülmények között alkalmas-e kettősrétegek (és
a belőlük felépülő lamellás rendszerek) képzésére, tömöttségi faktora (p, packing ratio) mutatja meg. A tömöttségi faktor számértéke p=v/a∗l, ahol v a hidratált tenzidmolekula térfogata, a
a hidratált fejcsoport keresztmetszete és l a molekula hosszúsága. Ahhoz, hogy a molekula
kettősréteget képezhessen, p értékének közel 1-nek kell lennie. Kisebb p érték esetén gömb,
pálcika, gömbhéj (vezikula) alakú képződmények kialakulása várható [38]. Mind ionos, mind
nemionos tenzidek önasszociációjának elméleti jellegű, átfogó összefoglalását adja Nagarajan
és Ruckenstein [7].
A nemionos tenzidek vizes oldatban az ionos tenzidekhez hasonlóan viselkednek, de
például az általuk képzett micellák általában kevésbé szabályosak és monodiszperzek. Ez bonyolultabb szerkezetük miatt van, ami a molekula poláris részének nagyobb méretéból adódik.
A nemionos tenzidek alkotta micellák nagysága a hőmérséklet emelésével nő. Ha a
micellák nagysága optikailag is érzékelhetővé válik, az oldat megzavarosodik, opálossá válik.
Ez a hőmérséklet (valójában szűk, néhány tized fok pontossággal meghatározható tartomány)
a felhősödési pont (cloud point, tcl). Míg a micellák termodinamikailag stabilisak, a felhősödéskor keletkező, nagy kiterjedésű képződmények már instabilisak és fázisszétválás következik be.
Nemionos rendszerek fázisdiagramjainak megszerkesztésére többféle, a kolloid mérettartományú rendszerekről információt adó módszer használatos: polarizációs mikroszkópia,
kis- és nagyszögű fény-, röntgen- és neutronszórás, differenciál pásztázó kalorimetria,
valamint különféle reológiai mérések.
A lamellás rendszereket többen tanulmányozták különböző módszerekkel. Bohlin és
munkatársai a lamellás rendszert mint szénhidrogén-rétegekkel elválasztott flexibilis vizes
tenzidrétegeket tekintették [39]. Megfigyeléseik szerint a flexibilis rétegek nyíróerő hatására
konformációváltozást szenvednek. Munkájuk fontos eredménye annak kimutatása, hogy a
viszkozitás egyaránt függ a vizes rétegek vastagságától, az ezekben ható kölcsönhatásoktól és
a szénhidrogén-réteg mozgékonyságától.
Oswald és munkatársai rétegszerkezetek folyásgörbéit különböző hőmérsékleteken
tanulmányozva felismerték, hogy a lamellák hullámzásának, illetve különösen magasabb hőmérsékleteken a lamelláris szerkezet hibahely-koncentrációjának fontos befolyása van a viszkozitás értékére [40].
Több szerző a lamelláris rétegszerkezetek viszkozitásának a nyírási sebességtől való
függését a lamelláknak a nyírás irányába történő részleges beállásával magyarázza [41-43].
Külső erőhatás hiányában a domének egymáshoz képesti elrendeződését csak a közöttük ható
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kölcsönhatások határozzák meg, míg nyíráskor a külső ,,rendezőerő” is szerepet játszik. Mang
és munkatársai kisszögű röntgenszórással vizsgálták lamelláris szerkezet változását nyírás
közben és a rétegeknek a nyírás irányába történő beállását figyelték meg [44].
Penfold és munkatársai C16E6-víz rendszer szerkezetváltozását követték kisszögű neutronszórással Couette-cellában történő nyírás közben [45]. Megfigyeléseik szerint kis deformációsebességeknél a nyírás irányára merőlegesen, nagy deformációsebességeknél a nyírás irányával párhuzamosan helyezkednek el. Ezt az eredményt meglepő módon elméletileg már
előre megjósolták [43]. Köztes deformációsebességeknél a lamellák a két szélső orientáció
közötti beállást mutatják. Nyírásmentes állapotban a domének izotróp beállását állapították
meg kisszögű röntgenszórásos módszer alapján. A tenzid-víz rendszerek reológiai vizsgálatával nagyszámú munka foglalkozik, amelyek egy része in situ módon optikai vagy szerkezetvizsgálati módszereket is igénybe vesz, ugyanakkor az eredmények interpretálása reológiai
mérésekre alapozott [39,46-49].
A SYNPERONIC A7 [50-52]
Vizsgálatainknál az ICI Surfactants (Wilton, Nagy-Britannia) Synperonic A7
fantázianevű etoxilált zsíralkohol-készítményét használtuk további tisztítás vagy egyéb
fizikai, kémiai kezelés, átalakítás nélkül. A molekula képlete a 2.15 ábrán látható.

HO-(CH2-CH2-O)7-(CH2)15-17-CH3
A Synperonic A7 általános képlete
2.15 ábra
A Synperonic A7 a Synprol fantázianevű, 13, illetve 15 szénatomos, elágazás nélküli
alkilláncot tartalmazó zsíralkohol etilén-oxiddal végzett etoxilálásával készül. A Synprolban
66% a 13, illetve 34% a 15 szénatomos zsíralkohol-molekulák aránya.
Az etoxilálás során a reakciótermékek széles spektruma keletkezik. A zsíralkoholmolekulák átlagosan 7,4 etilén-oxid-molekulát vesznek fel, míg a Synprol 4,5%-a
etoxilálatlan marad, viszont a kiindulási anyag 16,5%-ához több, mint 15 etilén-oxid-egység
kapcsolódik. A végtermék Synperonic A7 szobahőmérsékleten viszkózus, alig folyó, jellegzetes mosószerillatú, opálos folyadék.
A Synperonic A7 jellemző komponensének szerkezeti képletét megvizsgálva a
hidrofób szénhidrogénlánc mellett láthatók az etoxilált molekularész oxigénatomjain a
hidrofilitásért felelős nemkötő elektronpárok (2.16 ábra).
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A Synperonic A7 szerkezeti képlete
2.16 ábra
A Synperonic A7 és a hasonló tenzidmolekulák a körülményektől, főként a koncentrációviszonyoktól és a hőmérséklettől függően különféle mezofázisokat (,,köztes fázisokat”) képeznek.
A lamellás mezofázisban az amfipatikus molekulákból felépülő kettősrétegek egymással párhuzamosan helyezkednek el, hidrofób csoportjaik egymás felé fordulnak, hidrofil fejcsoportjaik síkjai között pedig vízréteg található.
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A gélfázis megjelölés félreérthető, mert ez geometriailag vagy morfológiailag nem jelent semmiféle megkötést, hanem arra utal, hogy a rétegeket alkotó tenzidmolekulák egymáshozsimuló hidrofób szénhidrogénláncai ,,befagyott” állapotban vannak, így a rendszer mechanikailag merev. A hőmérsékletet növelve a hőmozgás a kölcsönhatásokat lazítva egy mobilisabb, de továbbra is réteges szerkezetté alakul (erre az átmenetre szokásos megjelölés a gél–
folyadékkristályos átmenet).
A Synperonic A7-víz rendszer fázisdiagramját Tadros és munkatársai szerkesztették
meg viszkozimetriai, illetve felhősödési pont-, polarizációs mikroszkópos és pásztázó
differenciál kalorimetriás- (DSC-) mérések alapján (2.17 ábra) [50].

Synperonic A7 – víz rendszer fázisdiagramja
2.17 ábra
A Synperonic A7 – víz rendszer reológiai sajátságaival Tadros és munkatársai behatóan
foglalkoztak. Németh és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a reológiai jelleggörbék és a szerkezet között korreláció figyelhető meg, nevezetesen a rendszer frekvenciafüggő viszkoelasztikus viselkedése a rendszer lamellás szerkezetére jellemző .
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2.4. Liotróp rendszerekben előforduló szerkezeti hibák
Egy valós rendszer szerkezete mindig tartalmaz hibákat. Egyrészt kémiailag 100%-os
tisztaságú anyag nem állhat rendelkezésre, másrészt a rendszer számára termodinamikailag
kedvezményezett a szerkezeti hibák felhalmozása, mivel ezáltal energetikailag stabilabb állapotba kerülhet. Ennek egyik legjellemzőbb példája a szilárd testek deformációja, ahol, szabályos kristályszerkezetet feltételezve, az elméleti és mért nyírási modulusz közötti eltérés több
nagyságrend [19, 57]. Orowan, majd Burgers munkássága nyomán a fémek (és általában a
szilárd testek) rugalmas viselkedését a különböző hibahelyek sajátságaival magyarázzák.
A hibahelyeket - dimenziószámuk szerint - négy osztályba sorolhatjuk. Nulla dimenziós hibák a ponthibák, egydimenziós hibák a vonalhibák, diszlokációk és a rétegződési hibák,
kétdimenziós hibák a felületek, szemcsehatárok, általában minden fázishatár, ami különösen
polikristályok esetében számottevő, végül háromdimenziós hibák az üregek, szennyező atomok vagy molekula-csoportok, kiválások. A hibák - fajtájuktól függően – különböző mértékű
és anizotropitású feszültségtereket indukálnak. Ezen feszültségterek a hibákat mozgatják [58].
A hibahelyek mozgása meglepő módon a szilárd testekben is jelentős és az anyag
kifáradásához vezet.
Folyadékkristályos, ezen belül a liotróp rendszerek szerkezetében is megtaláljuk ugyanazokat a típusú hibákat, mint amiket a szilárd testeknél leírtak [59, 60, 61]. Rancon és
Charvolin kisszögű röntgendiffrakciós módszerrel a C12EO6-víz rendszer szerkezeti modulációit tanulmányozta a különböző mezomorf állapotok (lamellás, köbös, hexagonális) közötti
átmenetek során [62]. A liotróp rendszerek egyik speciális lamelláris felépítésű rendszerében,
a vezikulákban a hibahelyek szintén megfigyelhetők, amelyek előfordulása a rendszer sajátságainak jelentős módosulásával jár együtt [63,64]. Összetett, termikus előéletnek nevezett
memóriaeffektushoz vezetnek. A liposzómarendszer rétegszerkezeti hibái elektronmikroszkópos felvételeken figyelhetők meg [65].
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2.5. Termotróp rendszerek
Termotrópnak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek szerkezete és ezzel együtt
tulajdonságai a hőmérséklet függvényében megváltoznak. Termotróp sajátságot általában
anizotróp molekulák mutatnak, melyek vagy az egymással való kölcsönhatás eredményeképp,
vagy már eredendően dipólusmomentummal rendelkeznek. Ebből következően ezen folyadékkristályos rendszerek elektromágneses térben orientálhatók, ami széleskörű technikai alkalmazásuk alapja.
A termotróp folyadékkristályok a hőmérséklet emelésével a rendezettebb szerkezeti
formából rendezetlenebb állapotba jutnak. A különböző állapotokat mezofázisoknak vagy
mezomorf állapotoknak nevezzük. Szmektikus mezofázisban a molekulák rétegszerkezeteket
képeznek, melyben a résztvevő molekulák egyrészt irányrendezettek, másrészt tömegközéppontjaik egy síkba esnek. Nematikus állapotban a molekulák irányrendezettsége továbbra is
fennáll, viszont tömegközéppontjaik már nem esnek egy síkba. A rendszerre jellemző, adott
hőmérséklet felett pedig az izotróp folyadékfázisba jutunk.
A folyadékkristályban kolloid méretű, mágneses tulajdonságú részecskéket, például
magnetitet diszpergálva úgynevezett ferronematikus folyadékkristályhoz jutunk (FNLC,
ferronematic liquid crystal). Feltételezések szerint a magnetitrészecskék eloszlása, aggregációja, ennek térbeli formája összefüggésben van a folyadékkristályos mátrix szerkezeti
tulajdonságaival. Vizsgálataink célja a ferronematikus folyadékkristályban található magnetitszemcsék térbeli eloszlásának vizsgálata volt a minta statikus állapotában, illetve tartós nyírás
után.
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3. A munka célkitűzése
A Synperonic A7-víz (továbbiakban: A7-víz) rendszer ipari méretekben gyártott és
széles felhasználási körben alkalmazott rendszer. A felhasználás körülményei olyan szerkezeti
tulajdonságokat követelnek meg, amelyeknek a rendszer 80 tömegszázalék körüli, tömény
állapota felel meg. Ebben a koncentrációtartományban a rendszerre a kolloidális méretben
értelmezett réteges szerkezet a jellemző.
Az A7-víz rendszer réteges szerkezete és a gyakorlati felhasználás szempontjából nagy
jelentőséggel bíró reológiai sajátságai közötti korrelációt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszékén a Dr. Pálinkás János vezette Alkalmazott
Fizikai Kémia Laboratóriumban, illetve ehhez kapcsolódva a Tanszék Szerkezetkutató
Laboratóriumában évek óta intenzíven kutatják. A Ph.D. tevékenységemnek is helyt adó
Szerkezetkutató Laboratóriumban folytak a kisszögű röntgenmérések, amelyek egyértelműen
mutatták a rendszer szerkezetének periódikus jellegét.
A röntgenszórás (a megjelenő csúcs miatt mondhatjuk: kisszögű röntgendiffrakció)
intenzitásgörbéje információtartalmában olyan szegény, hogy az akár lamellás (párhuzamos
beállású síklap-sokaságú) szerkezetként, akár, a liposzómák mintájára, centroszimmetrikus
héjszerkezetként is interpretálható. Ezen felül a szóróegységek (domének) mérete, morfológiája sem határozható meg.
Ezzel párhuzamosan a reológiai mérések azt jelezték, hogy a mintában jelentős szerkezetváltozások következnek be a különböző igénybevételek hatására. A reológiai megfigyeléseket Németh Zsolt és munkatársai - az irodalmi információk alapján – a rétegszerkezet
sajátságaiban bekövetkező változásokkal magyarázták. Ezen információk alapján született az
a felvetés, amely in situ szerkezeti és morfológiai vizsgálatok elvégzését célozta meg.
Olyan mintatartót kívántam építeni a kisszögű röntgenszórásos berendezéshez,
amelyben a minta szerkezetét nyírási igénybevétel mellett lehet tanulmányozni. Elvárás volt,
hogy a mintatartó felépítése lehetőleg közelítse meg valamilyen reológiai mérésnél használt
(rotációs vagy oszcillációs) mérőberendezését, valamint termosztálható legyen. Továbbá a
minta igénybevételi körülményeinek megváltoztatása nélkül adaptálható legyen a fagyasztvatöréses technikához.
Ilyen módon mind a nanométeres, mind a mikrométeres mérettartományban in situ,
vagyis nyírási igénybevétel közbeni szerkezeti vizsgálatokat kívántam végezni. Ezeket a
mérettartományokat feltétlenül szükséges megfigyelni, mivel a szórási képek értelmezéséhez
nélkülönözhetetlen a µm-es mérettartomány (morfológia) sajátságainak ismerete.
Az ismert és az irodalomban leírt in situ, reológiai és szórási módszerek egyidejű
elvégzését biztosító mérőfejek a reológia és a nm-es finomszerkezet közötti korrelációk számbavételét biztosítják, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a jellegzetes szórási képpel és
az ezzel összefüggő szerkezettel nem biztos, hogy a mintának a legnagyobb része rendelkezik.
In situ morfológiai információk hiányában nem láttam bizonyítottnak, hogy a finomszerkezet
(esetlegesen speciális) sajátságai és a reológiai tulajdonságok között kizárólagos kapcsolat
álljon fenn.
Fontos hangsúlyozni, hogy az építendő, a mintában nyírófeszültséget létrehozó mérőfejjel nem kívántam reológiai méréseket végezni: célom egy stabil, reprodukálható nyírási
körülményt biztosító mérőfej konstrukciója volt, melyben paraméterként elsősorban a nyírási
idő és a hőmérséklet szerepeltek. A mérőfej nyújtotta lehetőségeket elsősorban a Synperonic
A7-víz rendszeren kívántam kihasználni, mivel ezzel a rendszerrel már voltak előzetes
tapasztalataink, de az általam épített eszközök használhatóságát más, a folyadékkristályos
anyagok csoportjába tartozó rendszereken is meg kívántuk vizsgálni.
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4. Alkalmazott vizsgálati módszerek és eljárások
4.1. Mintakészítés
80 (m/m)%-os Synperonic A7-víz rendszer készítése
Zárható üvegbe 0,1%-os pontossággal bemértünk 16g, előzőleg kb. 40°C-os vízfürdőn
megolvasztott Synperonic A7-et (gyártó: ICI Surfactants, Brüsszel, Belgium), majd 4g
desztillált vizet. Az üvegbe teflonborítású mágnesmagot tettünk, majd 50 °C-os vízfürdőn 15
percig kevertettük. Ezután a mágnesmagot kivettük és az oldatot a kevertetéskor belekerült
levegőbuborékok eltávolítása érdekében 3 percig 3000-es fordulatszámon MLW típusú
laboratóriumi centrifugán ultracentrifugáltuk.
Az így elkészült A7-víz rendszer közel üvegszerűen átlátszó, mechanikailag állékony,
krém- vagy zselészerű. A mintát felhasználás előtt legalább egy hétig szobahőmérsékleten
állni hagytuk, további tárolása is szobahőmérsékleten, fénytől elzárva történt.
Ferronematikus folyadékkristály készítése
A minta a Fizikai Kémia Tanszék Lágy Anyagok Laboratóriumában készült vizes
közegben előállított, majd tenzid és toluol segítségével orgnofilizált magnetitből, melyet az
izotrop fázisú 8CB (4-ciano-4'-8-alkilbifenil) folyadékkristályhoz adtak. A minta elkészítése
után sem a magnetitrészecskék kiülepedése, sem fázisszeparáció nem volt megfigyelhető.

4.2. A reológiai vizsgálatok eszközei
A Synperonic A7-víz rendszer reológiai vizsgálatát (folyásgörbéjének felvételét) egy
számítógépvezérelt, HAAKE RS 100 típusú reométerben végeztük, 20 mm átmérőjű és 4°
kúpszögű kúp-lap mérőfejjel. A termosztálás pontossága ±0,2 C° volt. A minta
vízvesztésének elkerülésére a minta mellett szintén a mérés hőmérsékletén tartott vízzel
telítettük a gőzteret.
A minta felhelyezése, hogy annak belső szerkezetét minél kevésbé bolygassuk meg, a
következőképpen történt. A méréshez hozzávetőleg szükséges 0,2 cm3 mintamennyiséget az
alsó, sík mérőtestre helyeztük, majd a készülék ezt automatikusan felemelte a mérési
pozícióba, amikoris a síklapnak és a kúp csúcsának távolsága 0,143 mm.
Ezután 10 percig vártunk, hogy a minta felvegye a mérési hőmérsékletet, illetve
bekövetkezzen a minta feletti gőztér vízzel való telítése, majd elvégeztük a mérést.
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4.3. A röntgenvizsgálatok eszközei
4.3.1. Hagyományos eszközök
A Seifert típusú röntgengenerátor röntgencsöve két vonalfókuszú röntgennyalábot
szolgáltat, melyekhez egy elsőgenerációs és egy második generációs (kompakt) Kratkykamera csatlakozik.
A vizsgálatokhoz használt röntgencső a réz (Cu) karakterisztikus sugárzásának 1,542
Ǻ hullámhosszú Kα-vonalán sugároz. A szintén megjelenő Kβ-emissziót a sugárútba iktatott,
10 µm vastagságú nikkelfóliával szűrtük ki.
Az első generációs Kratky-kameránál a részegységek egy széles, fecskefarok-profilú
acélsínre vannak felerősítve s azon hosszirányban elmozdíthatók, így a mérés körülményei
geometriailag megváltoztathatók (4.1 ábra). A sugárutak két végükön röntgensugár-áteresztő
ablakkal ellátott, üreges acélidomok, melyek belső tere vákuumszivattyúra csatlakoztatva
evakuálható. A detektor proporcionális számláló.
vákuum
detektor
minta

forgáspont

emelőszerkezet

Első generációs Kratky-kamera
4.1 ábra
A második generációs, kompakt Kratky-kamera a sugárutakat egybeépítve tartalmazza
(4.2 ábra). Beállítása egyszerűbb és jól reprodukálható méréseket tesz lehetővé, viszont a
minta kezelése, termosztálása, esetleg egyedi mintatatrtó alkalmazása jóval nehézkesebb. Az
”in situ” körülmények biztosítása érdekében a kompakt kamerát „szétvágtuk”, annak egységes
vákuumterét megosztottuk az elsőgenerációs kamerákhoz hasonlóan. Ehhez a kamerához
MBraun gyártmányú helyérzékeny detektort használtunk.
vákuum
minta

helyérzékeny
detektor

Második generációs Kratky-kamera
4.2 ábra
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4.3.2. Saját készítésű eszközök
Munkám fő célkitűzése különféle minták mechanikai hatásra, speciálisan nyírófeszültségre bekövetkező szerkezetváltozásainak vizsgálata volt. A mérésekhez használt kisszögű
röntgenszórásos berendezéshez többféle, általában termosztálható, de csak mozdítatlan minta
vizsgálatára alkalmas mintatartó állt rendelkezésre.
Különféle minták reológiai jelenségek közbeni diffrakciós vizsgálatára eddig két módszert írtak le: vagy hagyományos reométerekben hozták létre a kívánt deformáiós körülményeket és gyors mintaáthelyezést követően végeztek szerkezetvizsgálatot, vagy pedig kvarcüvegből készült reométer-mérőtestek között nyírták a mintát és szinkrotronból származó,
nagyintenzitású röntgensugárzással vették fel a szórásképet.
Hagyományos röntgenszórásos berendezésekhez csatlakoztatható, reológiai jelenségek
vizsgálatára alkalmazható eszköz így ismereteim szerint nem állt rendelkezésre, így megterveztem és megépítettem a reoblokknak elnevezett mintatartót, mely a kisszögű röntgendiffraktor sugárútjába iktatható és több paraméterében változtatható nyírófeszültséget létesít a
mintában. Követelmény volt a termosztálhatóság, valamint az, hogy kisebb átalakítás után a
fagyasztvatöréses vizsgálatokhoz is használható legyen.
A REOBLOKK
Az elnevezés a reológiai folyamatokkal való hasonlóságra utal. Működésbeli analógiát
keresve a reoblokk egy hengeres mérőtestű oszcilloviszkoziméter egyszerű és kisméretű megvalósításának tekinthető, melynél a kitérés frekvenciája és amplitúdója beállítható. A minta
nyírása hengerfelületek helyett kisméretű síklapok között történik.
A reoblokk három fő részből áll: a mintatartóból, az elektromechanikus mozgatóegységből és az ezt vezérlő, meghajtó elektronikából. A részegységek egymáshoz kapcsolódása és a vázlatos mérési elrendezés a 4.3 ábrán látható. A mintát tartalmazó egység először
sárgarézből, majd a mintával, mintakomponensekkel való reakció lehetőségének kizárására
rozsdamentes acélból készült. A két változat mechanikailag teljes mértékben egyezik, csak
anyagukban különböznek.

mozgatóegység

vezérlő- és
meghajtóegység

röntgensugár
detektor
mintatartó

sugárforrás

A reoblokk fő egységei és a vázlatos mérési elrendezés
4.3 ábra
Előkísérletek céljára először egy egyszerű, fix amplitúdójú mozgatóegység és egy
analóg vezérlőelektronika épült, majd az eredmények láttán egy állítható amplitúdójú mozgatóegység és egy digitális vezérlőelektronika. A továbbiakban ezek felépítését, működését
részletezem.
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A MINTATARTÓ A mintatartó (4.4 és 4.5 ábra) két azonos külméretű (60x40x10 mm),
rozsdamentes acélból készült téglatestből áll, melyeket csavarok fognak össze (4xM3x20).

mozgó
ablak

álló
ablak
minta
termosztálócsatornák
U alakú teflon távtartó

A mintatartó
4.4 ábra

A mintatartó fényképe
4.5 ábra
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A mintát mindkét oldalról 0,2 mm vastagságú plexilapok határolják. Anyaguk speciális, röntgenszórást nem okozó plexiüveg (poli-metil-metakrilát, PMMA, gyártó: Röhm
GmbH., Németország). Az álló ablak egy hat csavarral rögzített kerettel van a helyére
erősítve. A minta vastagsága 1 mm, ezt az álló ablak fémtömbbe mart fészkének mélysége
szabja meg. Az ablak anyagával történő betétezéssel a rétegvastagság csökkenthető.
A mozgó ablak a két fémtömb között mozog. Annak érdekében, hogy az összecsavarozott tömbök a plexiablak mozgását ne gátolják, a felülről benyúló, mintegy 20 mm széles
plexilapot U alakú teflon (PTFE, poli-tetrafluor-etilén) távtartó veszi körbe. Vastagsága 0,05
mm-rel haladja meg a plexi mozgóablak vastagságát, így az szabadon mozoghat. A távtartó
kis viszkozitású minták esetén a minta kifolyását is meggátolja.
Mindkét tömb közepén 16x6 mm-es nyílás van a röntgennyaláb számára. A Kratkykamerán szabványos fémidom található a különböző mintatartók rögzítésére, az ehhez illeszkedő ellendarab az egyik tömb hátsó felére van felcsavarozva.
A MOZGATÓEGYSÉG A mozgatóegység (4.6 és 4.7 ábra) legfontosabb eleme két
darab, 12 V feszültségű jelfogókból kiszerelt, vasmagos szolenoidtekercs. A szolenoidok
között lágyvas lemez található, amelyhez két darab, hüvelyben vezetett menesztőrúd
csatlakozik. A menesztőrudak túlsó végén van a plexi mozgóablak befogószerkezete.
A szolenoidokra felváltva feszültséget kapcsolva azok a lágyvas lemezt felváltva
magukhoz vonzzák, így a menesztőszerkezet közbeiktatásával a mintatartóban található
plexiablak alternáló mozgást végez.
amplitúdóbeállító tárcsa
rugó
vezérlés

szolenoid mozgatható
alaplemeze

lágyvas lemez

szolenoid

menesztőrúd
befogószerkezet
csatlakoztatás a mintatartóhoz csavarokkal
mintatartó mozgó plexiablaka

Az elektromechanikus mozgatóegység
4.6 ábra
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A mozgatóegység fényképe
4.7 ábra

37

A DIGITÁLIS VEZÉRLŐELEKTRONIKA A digitális vezérlőelektronika egy kettős
időzítőáramkör, mely a számjegyesen ezredmásodperc pontossággal beállított időtartamoknak
megfelelően ad felváltva feszültséget a kimeneti pontokra, vagyis a mozgatóegység hol egyik,
hol másik elektromágnesére. Az időtartamok határa 0,001-99,999 másodperc.
A vezérlőelektronika fő egységei: hálózati tápegység, BCD kódkapcsolók, négybites
komparátorok, oszcillátor az osztólánccal, számlálóláncok, logikai egység, meghajtófokozat
(4.8 ábra).

BCD kódkapcsolók
0

0.

0

0

0

sec

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

0

0

BCD kódkapcsolók
0

0.

0

sec

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

4 bites
komparátor

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

BCD
számláló

logikai
egység

meghajtófokozat

12 V

1000:1 osztó

oszcillátor
f= 1 MHz

24 V
kimenet

230 V≈

hálózati
tápegység

elektromechanikus
mozgatóegység
szolenoidjaira

A reoblokk vezérlőegységének tömbvázlata
4.8 ábra
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A berendezésben felhasznált integrált áramkörök (a tápegységben alkalmazottakat
kivéve) 74HCT sorozatúak, vagyis 0 és 70 °C közötti működési hőmérsékletűek (74), nagy
működési sebességűek (high speed, H), CMOS struktúrájúak (C) és TTL-kompatibilisek (T).
A CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor, komplementer fém-oxid
félvezető) felépítés kis fogyasztást biztosít, ami jelen esetben az integrált áramkörök nagy
száma miatt volt előnyös (összesen közel 30 darab). Alkalmazásukkal töredékére csökkent a
tápegység terhelése és a működés közben általuk termelt hő. A CMOS-struktúrából következik a magas, több 10 MHz-es működési sebesség is, ami ebben az esetben egyébként nem volt
követelmény.
A TTL-kompatibilitás az integrált áramkörök tápfeszültségének (5 V), be- és kimeneti
feszültségszintjeinek, valamint kimeneti terhelhetőségének azonosságát jelenti a hagyományos, bipoláris technológiával készült TTL IC-khez képest. A bemenetek áramigénye a
CMOS-technológiából adódóan csekély.
A hálózati tápegység a 230 V-os hálózati váltófeszültségből háromféle stabilizált
egyenfeszültséget állít elő: 5 V-ot az integrált áramkörös egységek részére, illetve 12 V-ot és
24 V-ot a meghajtófokozat számára.
A kimenetekre felváltva kapcsolt feszültségek időtartamait BCD kódkapcsolók, más
néven peremkerekes kapcsolók állítják be (BCD: Binary Coded Decimal, binárisan kódolt
decimális). Ezeken a kapcsolókon 0-tól 9-ig állíthatók be a decimális számok. A kapcsolóknak négy kimeneti pontja van, melyeken (egy ötödik, közös ponthoz képest) megjelenik a
beállított szám négybites, kettes számrendszerbeli alakja. A legkisebb megadható idő 0,001
másodperc, a legnagyobb 99,999 másodperc, így az öt dekádnak megfelelően öt kódkerékre
lenne szükség. Mivel a két tekercsre felváltva adandó feszültség ideje külön-külön állítható be
(aszimmetrikus jelalak lehetősége), összesen tíz kódkerék szükséges.
A kódkapcsolók kimenetén dekádonként megkapjuk az időtartamok számjegyeinek
kettes számrendszer-beli alakját, mely jeleket a 74HCT85 típusú négybites komparátorok
fogadják. Ezen integrált áramkör a bemeneteire (2x4 db) vezetett digitális jeleket összehasonlítja és pillanatnyi értékeiknek megfelelően ,,kisebb”, ,,nagyobb” vagy ,,egyenlő” kimeneti
jeleket képez. Több komparátor-IC is kaszkádba köthető, így több számjegy egyidejű egyezését végül egyetlen kimeneti ponton kaphatjuk meg.
A továbbiakban azt nézzük meg, hogyan áll elő az a jel, amit a komparátor-IC összehasonlít a kódkapcsolókkal megadott, időtartamokat jelentő számértékekkel.
Az oszcillátor 1 MHz-es frekvenciájú impulzussorozatot állít elő, amit az osztólánc
1000-rel oszt. Az 1 MHz-es jelfolyamot három darab, az alábbiakban tárgyalt 74HCT192
típusú integrált áramkörrel háromszor egymás után tízzel osztjuk, így előáll egy 1 kHz-es, egy
ms periódusidejű jelsorozat. Ez az ezredmásodpercenkéni impulzus szolgál a számlálófokozatok időalapjaként.
Az 1 ms-os periódusú impulzusokat a számlálólánc fogadja. A 74HCT192 típusú
számláló-IC-k négy kimeneti pontján megjelenik a bejövő impulzusok száma kettes számrendszerben, illetve egy további kimenetükön megjelenik egy-egy impulzus, amikor túlcsordulás történik, vagyis amikor a kilencedik bejövő impulzus után újra zérusra vált a számláló.
(Ez voltaképpen nem is kettes számrendszer-beli számlálás, hanem a fent említett BCD-kódbeli: a négy kimeneti bit tizenötig való számláláshoz lenne elégséges, de mivel itt a tízes
számrendszer kettes számrendszer-beli megjelenítéséről van szó, a kilenc elérése után nullázás történik.) A túlcsordulást a következő fokozat (a következő számláló-IC) bemenetére
csatlakoztatva végül előáll az addig eltelt idő dekádonként kettes számrendszerben kifejezett
alakja, milliszekundum egységben. Ezt a jelet a komparátor-IC-k másik bemenetére vezetjük.
A logikai egység vezérli a számlálókat. Indításkor minden számláló nullázóimpulzust
kap, majd a vezérlés engedélyezi az egyik számlálólánc működését, egyidejűleg feszültséget
ad az egyik kimenetre. Amikor a számlálólánc kimenetein megjelenő számok megegyeznek a
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kódkapcsolókon beállított számokkal, az öt darab, kaszkádolt komparátor kimenetén
megjelenik egy impulzus. Ennek hatására a vezérlés nullázza az addig működő számlálót,
engedélyezi a másik számláló működését és a másik kimenetre kapcsol feszültséget. A
kódkapcsolókon beállított milliszekundum-érték elérésekor újra az első számláló és a hozzá
tartozó kimenet lesz aktív és így tovább. A logikai egység szintén egy 74HCT192 típusú
számláló és egy 74HCT04 típusú, hat invertert tartalmazó integrált áramkör köré épül fel.
A logikai egység kimenetein előáll az a feszültségjel, amely elvileg már alkalmas a
mozgatóegység elektromágneseinek vezérlésére. Mivel az integrált áramkörök kimeneteinek
mind a feszültsége, mind terhelhetősége (árama) jóval kisebb az elektromágnesek számára
szükségesnél, a megfelelő kimenőáramot meghajtófokozat biztosítja. Mivel a tekercsek
tartós üzemi feszültsége 12 V, alapesetben a meghajtófokozat 12 V-os, 1 A terhelhetőségű
feszültséget kapcsol a kimenetekre, ami bőven fedezi a szolenoidok legfeljebb néhányszáz
mA-es áramát. Arra az esetre, ha a reoblokkba töltött minta viszkozitásánál fogva akadályozná a mozgóablak kívánt mozgását, 24 V-os, 1 A terhelhetőségű feszültség is kapcsolható az
elektromágnesekre. Ha szimmetrikus jelformát alkalmazunk, a felváltva működő tekercsek
túlmelegedésével nem kell számolni, mivel ekkor a folyamatos működésre tervezett jelfogók
csak 50%-os kitöltési tényezővel üzemelnek, így átlagos terhelésük nem haladja meg a
megengedett mértéket. A vezérlőegység fényképe a 4.9 ábrán látható.

A digitális vezérlőegység felül- és elölnézeti képe
4.9 ábra
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A REOBLOKK HIDRODINAMIKAI LEÍRÁSA A reoblokkban a vizsgált anyag két, egymástól adott távolságra található plexilemez között helyezkedik el. Feltételezzük, hogy a
minta a plexilemezekhez jól tapad, ezt minden mintánál szemrevételezzéssel ellenőriztük is. A
reoblokk működtetésekor az egyik lemez alternáló mozgást végez a mozgatóegységen beállított amplitúdóval (mely alatt az ablak véghelyzetei közötti utat értjük) és a vezérlőegységen
beállított frekvenciával (pontosabban az egyedileg beállított, a most vizsgált esetekben
egyenlő periódusidőkkel). A minta alapesetben 1 mm-es vastagságát az álló ablakhoz
illesztett további plexilap (mint keret) csökkentheti.
A mozgatóegység elektromágneseinek egyikére feszültséget kapcsolva az a lágyvas
lemezt magához vonzza, így a hozzákapcsolt plexilemez is egyik véghelyzetébe mozdul. Átkapcsolva a feszültséget a másik tekercsre a mozgóablak ellentétes véghelyzetébe mozog. A
feszültség vezérlés általi ide-oda kapcsolgatásával alternáló mechanikai mozgás valósul meg.
Nagy periódusidőknél a mozgásra fordított idő elenyésző a mozgóablak valamelyik
véghelyzetben állva töltött idejéhez képest. A frekvenciát növelve a mozgóablak egyre kevesebb időt tölt álló helyzetben, végül folytonos mozgásban lesz két véghelyzete között. Ekkor a
mintát érő erőhatások nagymértékben hasonlítani fognak az oszcilloviszkoziméterekben érvényesülőkkel.
A frekvenciát még tovább növelve a vasmag és a hozzá kapcsolódó részek, a mozgástovábbító elemek és a mozgóablak tehetetlenségüknél fogva már nem tudják követni a mágneses tér változásait és a középhelyzet körül egyre kisebb kitéréseket téve végül leáll a mozgóablak mozgása.
A reoblokkban a mintára ható nyírássebesség kiszámításához két adat szükséges: a
minta vastagsága és a mozgóablak sebessége. Ezek közül a minta rétegvastagsága ismert. Az
ablak sebességének a v=út/idő képlettel való kiszámításához az út, vagyis az ablak
kitérésének amplitúdója szintén ismert.
Azt az időt, ami ezen út megtételéhez szükséges, úgy mérhetjük meg, hogy adott amplitúdó mellett addig csökkentjük a periódusidőt, amíg éppen le nem áll az ablak mozgása (4.1.
táblázat). Ekkor a periódusidő teljes egészében az ablak és a hozzá kapcsolódó részek mozgására fordítódik és a mozgási ciklus nem tartalmaz olyan holtidőt, mikor az ablak egyik vagy
másik véghelyzetében állna.

Amplitúdó [mm]
(beállított)
0,8
0,6
0,4
0,2

Periódusidő [s]
(mért)
0,04
0,03
0,02
0,01

Sebesség [mm/s]
(számított)
20
20
20
20

A reoblokk működésének határ-periódusidői és a számított ablaksebességek
4.1. táblázat
A reoblokk mozgóablakának a különböző amplitúdó-periódusidő adatpárokból
számított sebességei jó egyezést mutatnak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezen
méréskor csak átlagos periódusidőkről, illetve átlagos sebességekről beszélhetünk, miután a
két véghelyzet közötti mozgás idejét tudjuk csak megmérni az említett módon, tehát az így
számított sebességről nem állíthatjuk, hogy az egyenletes sebesség.
A méréseink során alkalmazott 0,5 és 1 mm-es rétegvastagságok esetén a
nyírássebesség=sebesség/rétegvastagság képlettel számított értékek a 4.2 táblázatban
láthatók.
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Rétegvastagság [mm]
0,5
1

Nyírássebesség[1/s]
40
20

Nyírássebesség-értékek a reoblokkban
4.2. táblázat
Amennyiben a reoblokk vezérlőáramkörén a 4.1 táblázatban látható amplitúdóértékekhez a mellettük jelzettnél hosszabb periódusértékeket állítunk be, a reoblokk mozgóablaka a mozgási periódusok között (az ablak véghelyzeteiben) bizonyos ideig állni fog.
Ekkor az egész mozgási periódusra jellemző átlagos nyírássebesség a 4.2 táblázatban
találhatónál kisebb érték lesz.
Az átlagos nyírássebesség függ az amplitúdótól, a periódusidőtől és a minta
rétegvastagságától. Értékét az általunk leggyakrabban alkalmazott esetre (amplitúdó=0,2 mm,
periódusidő=0,05+0,05=0,1 s, rétegvastagság=0,5 mm) az alábbiakban kiszámítjuk.
A teljes periódus alatt a mozgóablak az amplitúdó kétszeresét, 0,4 mm-t jár be a 0,1 sos periódusidő alatt, így az ablak átlagsebessége 0,4/0,1=4 mm/s, ebből a nyírássebesség
4/0,5=8 1/s.

REFERENCIAMINTÁK KAPILLÁRISBA TÖLTÉSE Méréseink egy részét a 4.10 ábra
szerint kvarckapillárisba töltött mintával végeztük. A mintát Pasteur-pipettával közel a
kapilláris teljes hosszában betöltöttük, a kapilláris szájába üvegcsőből húzott, beforrasztott
végű üvegdugót helyeztünk, majd a kapilláris és az üvegdugó találkozását 2 perc kötési idejű,
kétkomponensű epoxigyantával légmentesen körberagasztottuk.

kvarckapilláris

minta

epoxigyanta

üvegdugó

A minta kvarckapilárisba töltése
4.10 ábra
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4.4. A fagyasztvatörés eszközei
4.4.1. Hagyományos eszközök
A fagyasztvatöréses vizsgálatok az Országos Traumatológiai Intézetben, illetve
jogutódjában, az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben történtek egy Balzers gyármányú, BAF400D típusú fagyasztvatörő berendezésben. Az egyes mintákat a fagyasztvatörő
berendezés mintatartójára helyezve először 10 másodpercre cseppfolyós nitrogennel hűtött
cseppfolyós freonba mártottuk, majd a fagyasztvatörésig cseppfolyós nitrogénbe helyeztük.
Az így lefagyasztott mintákat a készülék lelevegőztetése után hármasával a -150 °C-ra hűtött
tárgyasztalú fagyasztvatörő berendezésbe helyeztük. Ezután a berendezésben 10-5 mbar
vákuumot létesítettünk és a készülék tárgyasztalát -100 °C-ra felfűtöttük.
A kés -100 °C-ra történő hűtése után a körpályán mozgó késsel a mintát törtük, majd
45°-ban platinaárnyékolást és 90°-ban grafitrögzítést vákuumpárologtattunk rá. A készüléket
ezután 0 °C-ra fűtöttük és lelevegőztetés után kivettük az elkészült minta-replika együtteseket.
A mintáról folyékony mosogatószer és desztillált víz 2:1 arányú elegyében úsztattuk le a
replikákat, melyeket ezután még háromszor egymás után desztillált vízzel mostunk. A
replikákról egy Tesla BS 500 típusú elektronmikroszkópban készültek fényképfelvételek.

4.4.2. Saját készítésű eszközök
REOBLOKK–FELTÉT FAGYASZTVATÖRÉSHEZ A reoblokkban a nyírásnak kitett
minta a mintatartó csavarokkal összefogott fémtömbjei között található, így működés közben
a minta egy részének más vizsgálatokhoz való kivétele egyszerű, gyors módon nem lehetséges. Mivel a vizsgált anyagoknál előfordulhat, hogy szerkezetük a nyírófeszültség megszűntével gyorsan változik (például tixotrópia esetén), fontos a minta gyors kivételezése. Ezért a
fagyasztvatöréshez külön feltét készült, amelyre a mintatartó funkcionális részt nem tartalmazó felét lecserélve a minta kivétele másodpercek alatt lehetséges (4.10 és 4.11 ábra).
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A fagyasztvatörő feltét
4.10 ábra

A fagyasztvatörő feltét
4.11 ábra
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A fagyasztvatörő feltétre a mintatartónak azt a felét cseréljük le, amelyiknek a működés szempontjából egyetlen fontos funkciója van, a mozgóablak és a teflonból készült távtartó
helyén tartása. A távtartót a feltét epoxilemezből készült és a távtartóéval megegyező alakú
alaplapjára cseréljük. Az egyező alakból következőn az alaplap a mozgóablak mozgását,
elhelyezkedését nem befolyásolja.
A mozgóablakot működés közben a mintatartó másik fémtömbjéhez kell szorítani,
egyrészt hogy a minta ki ne folyjék, másrészt hogy a minta rétegvastagsága állandó legyen.
Ezt a feladatot egy felhajtható karra erősített, rugóval leszorított görgőpár végzi. Ennek oldása
után a vékony, hajlékony plexiablak felhajtható és a minta 1-2 másodpercen belül hozzáférhetővé válik, majd az egység visszazárható.

4.4. A termikus vizsgálatok eszközei
A kalorimetriás méréseket Micro DSC III (SETARAM, Franciaország) típusú
berendezéssel végeztük, rozsdamentes mintatartóban (belső átmérő 6,4 mm, hasznos belső
magasság 19,5 mm, hasznos mintatérfogat 1 ml). A referenciaoldali mintatartó üres volt.
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5. Kísérleti eredmények
5.1 Elővizsgálatok az A7-víz rendszerrel

intensity [rel. unit]

A 80%-os Synperonic A7-víz rendszer szerkezetét először kvarckapillárisba töltött
mintán vizsgáltuk. A kvarckapillárisban történő mérések minden esetben kiindulási pontként,
illetve a referenciaállapot rögzítésére szolgálnak a röntgenszórásos mérésekkor. Ebben az
esetben a minta csak a kémiailag indifferens kvarccal érintkezik, másrészt a kapilláris légmentes lezárása hosszabb időn keresztül is megakadályozza a víztartalom esetleges elpárolgását és így a koncentráció változását, ami a szerkezet meg-változását okozhatná. A kapillárisba
töltött minták hosszabb ideig referenciaként tárolhatók. Méréseink reprodukálhatóságának
biztosítására egyébként minden mérést legalább három, független mintapreparálásból
származó mintán elvégeztünk.
Az irodalmi összefoglalóban láthattunk egy ábrát, ami a rétegszerkezet geometriai
sajátságai és a diffrakciós csúcsok közötti összefüggést mutatta be (2.2.2. fejezet, 2.10 ábra).
Ezek alapján az éles diffrakciós csúcs laterális irányban nagy kiterjedésű, a rétegnormális
irányában pedig nagyszámú rétegekből felépülő rétegszerkezet jelez. A csúcs kiszélesedését
mindkettő vagy csak az egyik irányban való méretcsökkenés is okozhatja.
A szórási vagy diffrakciós felvételek abszcisszatengelyét, szintén az irodalmi részben
említetteknek megfelelően, a szórási változó szerint skálázzuk. Ennek megfelelően a diffrakciós csúcs maximumának helye a rétegszerkezet periódustávolságának reciprokát adja. A
továbbiakban a csúcs pozíciójának és félértékszélességének követése központi szerepet játszik, ezek változását fogjuk nyomonkövetni a hőmérséklet és nyírás hatásának kitett mintákban.
A szórási görbék ordinátatengelyén feltüntetett beütésszám minden esetben relatív
érték. A feltüntetett szórásgörbék intenzitásarányai egymáshoz normáltak, tehát az alapvonaltól (a csúcsok bal és jobb oldalait összekötő egyenes vonaltól) való eltérésük az egyes minták
réteges elrendezésű térfogathányadával arányos.
Az 5.1 ábrán az A7-víz rendszer 20 °C-on, kvarckapillárisban mért kisszögű szórási
görbéje látható (a mérés előtt a mintát 1 órát termosztáltuk). A diffraktogramon két csúcsot
láthatunk, ami réteges szerkezetnek felel meg. Méréseink során az első Bragg-csúcsból
számítható jellemző, átlagos rétegtávolság 48,3 és 49,5 Ǻ értékek között változott. Ez a
méréseinkhez felhasznált, különböző időpontokban gyártott Synperonic A7-sarzsok összetételének kismértékű eltérésére utal.
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80%-os Synperonic A7-víz rendszer diffraktogramja kvarckapillárisban (20 °C)
5.1 ábra
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relativ intenzitás

Az 5.1 ábrán a kisszögű szórási görbe egészét láthatjuk. A továbbiakban bemutatásra
kerülő nyírási vizsgálatok során azt tapasztaltuk, hogy a másodrendű csúcs már kicsiny
nyírási igénybevétel vagy a hőmérséklet kismértékű emelése esetén is eltűnik Mivel a
szerkezetváltozást az elsőrendű csúcs alakjának változása mutatja, ennek detektálása és
bemutatása fontos. Miután a szórásképek egy részének felvétele léptetéses detektorral történt
(első generációs Kratky-kamera), amely esetben a mérési idő jelentősen csökkent azáltal,
hogy nem a teljes kisszögű tartományt, hanem csak az elsőrendű csúcs környezetét
detektáltuk, a továbbiakban az elsőrendű Bragg-reflexió változásait vizsgáljuk csak.
Az 5.2 ábrán láthatók az A7-víz rendszer kvarckapillárisban mért kisszögű szórási
görbéi 20, illetve 60 °C-on (a mérések előtt 1 órát termosztáltuk a mintákat a méréshez előírt
hőmérsékleten) Az ábrán kétféle típusú görbe látható. Az alsó két, aszimmetrikus csúcsokat
mutató görbe a vonalfókuszú nyalábgeometriával felvett, közvetlen mérési eredmény, a
felettük lévő másik kettő pontfókuszú nyalábra átszámolt, ideális mérési körülményeknek
megfelelő (rendkívül vékony, pontszerű) sugár szórásának felel meg. A továbbiakban már
csak a pontfókuszú geometriára átszámított görbéket mutatjuk be.
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80%-os Synperonic A7-víz rendszer vonalfókuszú (A)
és pontfókuszú (B) diffraktogramja
5.2 ábra
Fontos megjegyezni, hogy az átszámitás hibával jár (főleg a csúcsok félértékszélességét módositja kb. 10%-os hibával), de annak hatása szisztematikus, tehát az egy
mintasorozaton belül történő változások megbízhatóan követhetők.
A párban bemutatott szórási görbék közül a felső, az élesebb csúcsot mutató görbe
készült 20 oC-on , az alsó pedig a 60 oC-on. Az utóbbi lényegesen diffúzabb, ami azt jelenti,
hogy magas hőmérsékleten a rendszer drasztikusan leromlott rétegszerkezettel rendelkezik.
Tadros és munkatársai, mint azt az irodalmi részben már láttuk, széles hőmérséklettartományban behatóan vizsgálták a különböző koncentrációjú Synperonic A7-víz rendszerek
szerkezeti sajátságait és a mérési adatokból megszerkesztették a rendszer fázisdiagramját.
Szobahőmérsékleten (20-30 oC) és 55-80% közötti koncentrációtartományban a rendszer
réteges szerkezetet mutat, amit Németh és munkatársai reológiai mérésekkel vizsgáltak és a
kísérleti eredményeket csúszósíkos modellel értelmezték.
A reológiai mérések a rendszer tixotropitását mutatták, tehát a nyírófeszültség
befolyással van a réteges szerkezetre, megváltoztatja azt. Ennek két oka lehetséges: a meglévő
rétegszerkezet leépül és/vagy új struktúrák jelennek meg.
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Röntgenszórásos méréseink előtt reológiai vizsgálatokat végeztünk a 80%-os A7-víz
rendszerrel annak érdekében, hogy az általunk összeállított mintának a más laboratóriumokban előállított, ugyanilyen összetételű és azonos készítési módú (legalábbis a közölt receptúrák alapján hasonló) mintákkal való hasonlóságáról megbizonyosodjunk. A nyírási feszültségés viszkozitásértékek a nyírási sebesség csökkentése mellett nem veszik fel a kiindulási
értékeket, ami a várakozásnak megfelelően a rendszer tixotrop jellegét mutatja (5.3 ábra).
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A 80%-os Synperonic A7-víz rendszer reológiai jelleggörbéi
5.3 ábra

rel. int.

További vizsgálatainkhoz az előző fejezetben leírt reoblokkot, vagyis a röntgennyaláb
útjába iktatható, a mintában nyírófeszültséget létrehozó cellát építettünk, ami a minta szerkezetére való hatás (a fal anyagi minőségétől függő esetleges orientáló hatás) tekintetében más
körülményeket jelent vagy jelenthet, mint a kvarckapillárisok, melyben a méréseket általában
végezzük. Ezért a reoblokkba töltött rendszerről, valamint a kvarckapillárisba töltött mintáról
nyert szórási görbéket, illetve azok fontos részletét, a diffrakciós csúcsokat összehasonlítás
céljából közös diagramon tüntettük fel (5.4 ábra). A diffrakciós csúcsok alakja, félértékszélessége nagyfokú hasonlóságot mutat, így kijelenthetjük, hogy a mintatartó anyaga észrevehető módon nem befolyásolja a vizsgálni kívánt rendszer szerkezetét.
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A7-víz rendszer diffrakciós csúcsa kvarckapillárisban(a) és a reoblokkban(b)
5.4 ábra
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Miután a reoblokkban lejátszódó mechanikai folyamatok legalábbis közelítően
leírhatók, reométerben ,,utánoztuk” a mintát a reoblokkban érő nyíróhatást: a beállítható
legalacsonyabb, 1.1·10-4 1/s értékről (,,álló helyzet”) a reoblokkban a mintára ható átlagos
nyírássebesség-értékre, 4 1/s-ra növeltük a nyírássebességet, majd újra a kiindulási értékre
csökkentettük (5.5 ábra). A reológiai jelleggörbék szerint a 80%-os Synperonic A7-víz
rendszer ezen nyírási körülmények között is tixotróp, tehát az egy nyugalmi és egy
feszültségállapotot létrehozó reoblokk alkalmas a nyírási igénybevétel során kialakuló
nanoszerkezetek tanulmányozására.
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A reoblokkban lejátszódó nyírási folyamat modellezése reométerben
5.5 ábra
Mint már említettük, Tadros és munkatársai, valamint Németh és munkatársai is több
közleményükben rámutattak, hogy a 80%-os Synperonic A7-víz rendszer reológiai és termikus sajátságai összefüggnek. Ennek megfelelően a rendszert differenciál pásztázó kalorimetriás (DSC) módszerrel is vizsgáltuk, hogy a reológiai és szerkezeti sajátságok értelmezésénél a
szükséges termikus információk rendelkezésre álljanak.
Általánosságban kijelenthetjük, hogy az eredmények a Tadros és munkatársai által
közölt fázisdiagrammal összhangban vannak. A fázisdiagram (2.17 ábra) szerint 60 oC körül a
rendszer lamellás folyadékkristályos szerkezete inverz micellás izotróp folyadékká alakul. Az
általunk a 20-80 oC-os tartományban felvett DSC-görbék lefutása szerint a fázisátalakulás kb.
15 oC széles hőmérséklettartományban zajlik le, amely tartomány a mérés paramétereitől
(felfűtési sebesség, a minta mennyisége) nem függ (5.6 ábra).
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80%-os A7-víz rendszer DSC-görbéje 0,25 °C/perc felfűtési sebességnél
5.6 ábra
A felfűtési sebességet széles határok között változtattuk (1; 0,5; 0,25 és 0,02 oC/perc)
és sem a görbe alakja, sem a jellemző hőmérsékleti érték (a felfűtési periódusban a görbe
minimuma, lehűtési periódusban a görbe maximuma, amivel a fázisátmenet hőmérsékletét
jellemezzük) nem változott lényeges mértékben. A mérések jól reprodukálhatók, amint az a
0.25 oC/perc felfűtési sebességgel felvett, külön mintabetöltések után készült 3 mérés
görbéinek egyezéséből látható. A csúcsminimumok 53 +/-0,5 oC-nál vannak, a csúcsterületek
átlaga alapján a fázisátmeneti entalpia 1,00 J/g.
Az előző ábrán bemutatott görbék lehűtési periódusban felvett DSC-görbe-párjait az
5.7 ábrán láthatjuk. A csúcsmaximumok helye itt 55+/-1 oC, a fázisátmeneti entalpia pedig 1,02 J/g. A felfűtési és lehűtési periódusokban kapott eredmények összevetéséből
megállapítható, hogy az átalakulás reverzibilis abban a tekintetben, hogy az „olvadási” és
dermedési” folyamatok azonos hőmérséklettartományban következnek be és (a mérési
hibahatáron belül) azonos entalpiaváltozással járnak.

80%-os A7-víz rendszer DSC-görbéje 0,25 °C/perc lehűtési sebességnél
5.7 ábra
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5.2 Az A7-víz rendszer röntgenvizsgálata nyírás közben, állandó hőmérsékleten

rel. int.

Az álló reoblokkal (20 °C-on termosztálva) történt felvétel után a reoblokkot 0,5 mm
rétegvastagsággal, 0,2 mm amplitúdóval és 10 Hz-es frekvenciával működtetve
nyírófeszültséget létesítettünk a mintában. A reoblokkot vezérlő áramkörön szimmetrikus
jelalakot állítottunk be, így a 10 Hz-es frekvencia szimmetrikus, t1=t2=50 ms-os
periódusidőket jelent. A periódusidők egyenlő (szimmetrikus jelalakot eredményező)
beállítása az összes további mérésre is vonatkozik. Ezen a frekvencián a mintára kifejtett
hatás hasonló a viszkoziméter szinuszos jelalakjához.
A 60 perces időközökkel felvett diffraktogramok az 5.8 ábrán láthatók. Az első
generációs Kratky-kamerával közel 30 percbe telt egy felvétel elkészítése az ez esetben
vizsgált szórási változó-tartományban. Az egyes görbék mellett feltüntetett mérési idők azt a
hozzávetőleg meghatározott időt jelzik, amikor az aktuális szórási görbe csúcsmaximumának
mérése történt.
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Az A7-víz rendszer szerkezetének változása nyírás hatására 20 oC-on
5.8 ábra
Az ábrán követhető, hogy az állandó nyírófeszültség következtében a diffrakciós
csúcsok a nagyobb szórási változó-értékek irányában eltolódnak, a csúcsmaximumok
helyéből számítható rétegtávolság a kezdeti 48,3 Ǻ-ről 46,8 Ǻ-re változik a körülbelül 3
órányi nyírás során. Eközben a csúcsok félértékszélessége nem változik, tehát az átlagos
rétegszám állandó marad, továbbá a réteges felépítésű (szerkezetileg egységes) domének
mérete nem változik. A nyírás közben utolsóként felvett szórási görbe intenzitásnövekedést
mutat. Ennek két oka lehet: a mintában a réteges szerkezetek aránya megnőtt, vagy az áteső
nyaláb irányához képest a domének beállása megváltozott, a Bragg-feltételnek megfelelően
több domén rétegnormálisa került diffrakciós irányba (esetleg mindkét feltétel fennállhat).
Mindenesetre a minta hosszú ideig tartó nyírása észrevehető szerkezeti változást okozott.
Az oszcilláló nyírófeszültség megszüntetése után a görbe kiszélesedik, jelezve, hogy a
minta szerkezete rendezetlenebbé vált. Meglepő változást a nyírás leállítását követő, relatíve
hosszú várakozási idő után tapasztaltunk. A leállítás után egy órával az eredetileg egy
maximumot mutató szórási görbe két, egymást részben átfedő, az előzőeknél diffúzabb
csúcsra hasadt fel, ami a minta részleges szeparációját jelzi.
A két csúcs jelenléte azt mutatja, hogy a mintában minőségileg kétféle, egymástól
eltérő rétegtávolsággal rendelkező domén van. A két csúcsmaximumból leolvasható
rétegtávolság ~45 és ∼50 Ǻ (a mérés kezdetekor, a nyírás előtt 48,3 Ǻ-ös rétegtávolságot
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rel. Int.

mértünk). A szeparálódás relaxációját egy napig követtük, és lényeges, az eredeti (a nyírás
nélküli) nyugalmi állapotot megközelítő szerkezeti visszarendeződést nem tapasztaltunk.
A jelenség további vizsgálata érdekében a méréssorozatot további két alkalommal
megismételtük úgy, hogy öszesen három, különböző mintapreparálásokból származó mintával
végrehajtott mérés eredménye álljon rendelkezésre. Ezek közül a két legnagyobb mértékben
eltérő görbesorozat látható az 5.9 ábrán.
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Különböző mintapreparálásokból származó A7-víz-rendszerek
Bragg-csúcsainak változása nyíráskor, majd az azt követő nyugalmi helyzetben
5.9 ábra
Az 5.5 ábra legfelső két görbéje (nyírás után, egy órás relaxációt követően nyert
felvétel) aszimmetrikus csúcsprofilt mutat, ami két csúcs összegeként írható le. Az irodalom
szerint a Bragg-profil Lorentz görbével írható le, így fáziskoincidencia esetén a csúcsra
elméleti meggondolások alapján két Lorentz-görbe összegét kellene illeszteni [29]. Ezzel
szemben, ha a csúcsprofilt két Gauss-görbe összegével írjuk le, akkor azok korrelációja jobb
lesz (97.5-99.5 %), mint Lorentz-függvény esetén. A csúcsalak eltérése az ideális lorentzi
alaktól a hibaszámításban jól ismert centrális határeloszlás törvénye alapján indokolható: a
mérés során nagyszámú véletlenszerű folyamat befolyásolja a csúcs alakját (detektorzaj, a
detektor egyes mérőcsatornáinak szélessége, a nyaláb középpontjának, illetve általában
geometriájának bizonytalansága).
A csúcsprofil szeparálása Szegedi [67] MATLAB nyelven írt, a hiba szimplex
módszerrel történő minimalizálásán alapuló programjával történt. A szeparálás eredményét a
fent említett két leginkább eltérő esetre az 5.10/a,b ábrán láthatjuk.
A szeparálás két karakterisztikus rétegtávolságot ad, egy kisebbet (45.5 és 46.3 Å) és
egy nagyobbat ( 50 és 51 Å). A domének térfogati aránya a szeparált csúcsok maximumértékeivel arányos, tehát a nagyobb rétegtávolsággal rendelkező domének rendezettsége
kisebb mértékű.
Felmerült, hogy a relaxációs időszakaszban történő csúcsfelhasadást a Synperonic A7ben található etoxilált zsíralkoholok kétféle, C13-as és C15-ös szénhidrogénlánc-hosszúsága, az
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ezek szerint történő szeparáció okozza. Mivel a két szénatomos különbség a molekula egész
hosszúságához viszonyítva messze alatta maradt a tapasztalt rétegtávolság-különbségnek,
további vizsgálatokat végeztünk a jelenség tisztázására.
Ismeretes, hogy az etoxilált zsíralkoholok önszerveződése erősen koncentrációfüggő.
Mivel az általunk vizsgált A7-víz rendszerben 20% víz található, következő lépésben a
koncentrációváltozásnak a szórási görbékre gyakorolt hatását vizsgáltuk.
75, 80, illetve 85%-os Synperonic A7-víz rendszereket állítottunk elő a szokásos
módon, majd felvettük a kisszögű röntgenszórási görbéket, melyek az 5.7/c ábrán láthatóak
(▲:75%, ●:80%, ■:85%). Az ábráról leolvasható rétegtávolságok rendre 51,6 Å (75%), 48,3
Å (80%) és 46,7 Å (85%), valamint szembetűnik, hogy a magasabb A7-koncentrációjú
oldatban a többi rendszerhez képest sokkal nagyobb a réteges szerkezet aránya.
Mivel nagyfokú egyezést találtunk a 75 és 85%-os, valamint a szeparált csúcsoknak
megfelelő rétegtávolságokra, (45.5 és 46.3 Å ~ 46,7 Å, valamint 50 és 51 Å ~ 51,6 Å),
ezenkívül a csúcsmagasságok aránya is hasonló, a relaxációs szakaszben fellépő csúcsfelhasadást az A7-ben töményebb, illetve hígabb tartományok kialakulásával magyarázzuk.
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Összetett csúcsok felbontása két különálló csúcs összegére (a,b)
75, 80, 85%-os A7-víz rendszer szórási görbéi (c)
5.10 ábra
A 20 oC-oshoz hasonló vizsgálatot végeztünk a Synperonic A7-víz rendszerrel 60 oCon, azon a hőmérsékleten, amelyen a DSC-mérés alapján a rétegszerkezetnek meg kell
szűnnie. Nyírás nélküli állapotban a rendszer szórásgörbéje a várakozással ellentétben a
rétegszerkezet meglétét igazolja, amint az 5.11 ábra legalsó csúcsprofilján látható. A csúcs
ugyan diffúz, félértékszélessége többszöröse a 20 °C-on mértnek.
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A nyírás rövid idő alatt lerombolja a kevésbé rendezett réteges struktúrát, amint az az
5.11 ábra növekvő nyírási időkhöz tartozó, egyre csökkenő csúcsmagasságú szórásgörbéin
látható. A nyírófeszültség megszüntetése után a szórásképet nyugalmi helyzetben még 70
percig követve a rétegszerkezet semmilyen mértékű rekombinációja nem figyelhető meg.
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Az A7-víz rendszer szerkezetének változása nyírás hatására 60 oC-on
5.11 ábra

rétegtávolság (A)

A 20, illetve 60 oC-on végzett mérések összefoglalásaként az 5.12 ábrán a
periódustávolság változását rajzoltuk fel a nyírási idő függvényében.
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A rétegtávolság változása nyírás hatására 20 és 60oC-on
5.12 ábra
A 20 oC-on végzett nyírás kb 5%-os relatív csökkenést okoz a minta
periódustávolságában. A hőmérsékletet 60 oC-ra emelve ugyanazon nyírási igénybevétel
alkalmazása esetén nem beszélhetünk kifejezett (röntgendiffrakcióval mérhető) szabályos,
réteges kiépítettségről. A periódustávolság drasztikus mértékben csökken, ami a poláros és
apoláros régiók „összecsúszását” jelzi. A szórásgörbék, ill. azok Bragg-profiljainak a
rétegszerkezet formálódására vonatkozó információját egy kontrollparaméterrel, a csúcsok
félértékszélességének reciprokával fejeztük ki.
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A vizsgált A7-víz rendszer 20 oC-on mért állapota a legrendezettebb a vizsgálatok
során, hiszen ez az állapot mutatja a legélesebb diffrakciós csúcsot. Ehhez a
referenciaállapothoz az n=1 kontroll-paramétert rendeltük, a teljesen rendezetlen állapot félértékszélessége pedig végtelen lenne, amelyhez az n=0 kontrollparaméter tartozik. A kontrollparaméter tulajdonképpen arányos a domének átlagos méretével, tehát ennek segítségével a
röntgendiffrakcióval megfigyelhető domének nyírás hatására történő alakulását követhetjük
nyomon, amit az 5.13 ábrán mutatunk be.
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A rendezettséget reprezentáló kontrollparaméter változása nyírás hatására 20 és 60oC-on
5.13 ábra
20 °C-on a nyírás idő függvényében a Bragg-csúcs félértékszélességéből számított
relatív doménméret nem változik. Ebből természetesen nem az következik, hogy a
doménméret nyírás hatására egyáltalán nem változik, hanem csak azt jelenthetjük ki, hogy
nyírás hatására nem csökken a domének átlagos mérete olyan mértékben, ami a Bragg-profil
kiszélesedését okozná.
Ezzel szemben a 60 oC-on történő nyírás lényeges változást okoz a rendszer
doménszerkezetében, a domének mérete drasztikusan csökken, olymértékben, hogy az a
Bragg-csúcs nagymértékű kiszélesedését, illetve az ebből származtatott kontrollpraméter
erőteljes csökkenését okozza.
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5.3 Az A7-víz
hőmérsékleten

rendszer

fagyasztvatöréses

vizsgálata

nyírás

közben,

állandó

A 80%-os Synperonic A7-víz rendszeren a nyírás közben végzett
röntgenvizsgálatokkal megegyező körülmények között fagyasztvatöréses vizsgálatokat is
végeztünk a minták morfológiájának tanulmányozása érdekében.
A nyírás hatásának szemrevételezése előtt felvételeket készítettünk a reoblokkban
termosztált, nyugalmi helyzetű A7–víz rendszerről, elsőként ezeket tekintjük át. 20oC-on,
nyírás nélkül az A7-víz rendszerben nagy kiterjedésű és nagy rétegszámú, síknak tekinthető
lamelláris szerkezeteket találunk (5.14/a ábra). A replika nagy részéről származó, ilyen
típusú felvételeken a rétegszerkezetben hibahelyek nem észrevehetőek.

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer tipikus morfológiája
szabályos, nagykiterjedésű rétegekkel (20 oC)
5.14/a ábra
Ugyanakkor a minta más részein a rétegszerkezet meggyűrődik és a hibahelyek
különböző formái jelennek meg (5.14/b ábra) A rétegek helyenként kúphoz hasonlóan
kicsúcsosodnak (5.14/c,d ábra). A kúpszerű képződmények mérete változatos (magasságuk a
rétegvastagság néhányszorosától több tíz rétegvastagságig terjedhet). Sok esetben a
kiemelkedések szabályosak (forgásszimmetrikusak). A kúpok csúcsa egymáshoz közeli
helyeken is a rétegnormális mindkét irányába mutathat.

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer gyűrt rétegei (20 oC)
5.14/b ábra
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A fagyasztvatörés során eltört kúpok metszeti rajzolatából látható, hogy a kúpok a
közel sík rétegszerkezet torzulásaként alakultak ki, tehát nincs hasonlóságuk a hagymahéjszerkezetű vezikulákkal, nem különálló képződmények, hanem a rétegszerkezet lokális
alakzatai. Feltűnik a kisméretű kúpok többszörös előfordulása, bár ez a kevés számú
megfigyelés miatt természetesen nem általánosítható.Az 5.14/d ábrán a lamelláris szerkezet
erős gyűrődése mellett a kúp alakú réteges alakzatok ,,oldalmetszetei” is megfigyelhetők.

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer réteges morfológiája kúpos alakzatokkal (20 oC)
5.14/c ábra

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer morfológiája (20 oC)
5.14/d ábra
A minta más részein még mindig nagy laterális kiterjedésű, de szabálytalan, sok
helyen csavarodott és helyenként éles szögben megtört rétegszerkezetek figyelhetők meg
(5.14/e ábra). Utóbbi helyeken a hajlítási sugár mindössze néhány rétegvastagságnyi.
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1 µm

Synperonic A7-víz rendszer gyűrt rétegei (20 oC)
5.14/e ábra
A rendszerről készült nagyszámú elektronmikroszkópos felvétel áttekintése után általánosságban elmondható, hogy a rétegszerkezetek makroszkópikusan nem rendezettek egy
irányba, tehát jogos volt korábbi feltételezésünk, miszerint a Bragg-csúcs makroszkópikusan
nem orintált rétegszerkezet eredménye és röntgenszórásos felvételeink a pordiffrakciós felvételek analógiájaként tekinthetők.
2 óra nyírás után az A7-víz rendszer fagyasztvatöréses képe, ellentétben az előbbi
megfigyelésekkel és az alig változó kisszögű szórásképpel, drasztikus változást mutat
(5.15/a,b ábra). A szerkezet teljesen töredezett, az összefüggő, szabályos és sík rétegszerkezet a törési felszínen laterális irányban lényegesen kisebb méretekre terjed ki, mint a
korábbi, nyírás nélkül készített felvételeken. A felvételeken található méretvonalak alapján a
laterális irányú kiterjedés a nyugalmi helyzetben megfigyelt több µm-es értékről nyírás
hatására 1 µm alá csökken.

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 2 óra nyírás után, 20 oC-on
5.15/a ábra
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2 µm

Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 2 óra nyírás után, 20 oC-on
5.15/b ábra
A nyírás leállítása után 1 órával a minta rétegszerkezetének további leépülését
tapasztaltuk, ami megfelel a kisszögű szórással kapott eredményeknek (5.16/a,b ábra), azaz
ebben az esetben a domének átlagos méretének csökkenése olyan nagymértékű, hogy az a
Bragg-csúcs jelentős kiszélesedéséhez vezet.. A szerkezeti változások háromféle morfológiai
változásban tükröződnek: a szerkezeti egységek mérete lényegesen különböző lett (heterodiszperz jelleg erősödése), a réteges szerkezet jobban megfigyelhetővé vált, regenerálódott, és
a ,,szilánkos”, elnyújtott alakú egységek nagyobb méretű, néhány µm-es aggregátumokká
álltak össze.

1 µm
Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 2 óra nyírás és 1 óra várakozás után, 20 oC-on
5.16/a ábra
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1 µm
Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 2 óra nyírás és 1 óra várakozás után, 20 oC-on
5.16/b ábra
A kisszögű röntgenszórásos és a fagyasztvatöréses vizsgálatok összevetésével
megállapíthatjuk, hogy a 80%-os Synperonic A7-víz rendszer reológiai sajátságai, így például
a tixotrópia vagy a nyírási igénybevétel viszkozitáscsökkenést okozó hatása, döntő mértékben
a mikrométeres doménszerkezet megváltozásából, összetöredezéséből adódik és csak kismértékben a nanométeres mérettartományba eső rétegszerkezet megváltozásából.
Ezt a szerkezeti változást, melynek során az elemi rétegszerkezet tulajdonságai
lényegében nem változnak, viszont a doménszerkezet feldarabolódik, szemlélteti a 5.17 ábra.

nyírás

Rétegszerkezetű domének feldarabolódása nyírási igénybevételre
5.17 ábra
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5.4 Az A7-víz rendszer termotróp sajátságainak vizsgálata
5.4.1 Az A7-víz rendszer röntgenvizsgálata hőmérsékleti programmal

hőmérs éklet [oC]

A korábbiakban bemutatott, állandó hőmérsékleten végzett mérések után a minta
nanoszerkezetének változását egy fűtési és egy hűtési ciklust tartalmazó hőprogram folyamán
vizsgáltuk: a mintát a reoblokkba töltve 1 °C/perc fűtési sebességgel 20 oC-ról 80 oC-ra
melegítettük, majd szintén 1 °C/perc hűtési sebességgel 20 °C-ra hűtöttük (5.18 ábra).
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A hőmérsékleti program idődiagramja
5.18 ábra
Ehhez a méréshez helyérzékeny (lineáris) röntgendetektort használtunk, ami lehetővé
tette, hogy 2 perces mérési idő-ablakkal készítsünk röntgenfelvételeket. Így a szórási görbéket
a felfűtés, illetve lehűtés során 5 oC-onként vettük fel (az előző méréshez képest minden 4. és
6. perc közötti időintervallumban történt a 2 perces mérés).
Az első mérési sorozatban nem alkalmaztunk nyírást, a reoblokk ekkor csak
mintatartóként szolgált. A Bragg-csúcsok sorozata az 5.19 ábrán látható (az ábra
átláthatósága érdekében csak a 10 oC-os hőmérsékletkülönbségekhez tartozó görbéket
ábrázoltuk.)
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A7-víz rendszer szórásgörbéi hőprogram során, nyírás nélkül
5.19 ábra
20 °C-on a szokásos, nagymértékben szabályos, rendezett rétegszerkezetre utaló, éles
csúcsot figyelhetjük meg. 20 és 50 °C között a görbék hasonlítanak egymásra, a Bragg-csúcs
alakja nem változik jelentős mértékben, azonban a hőmérséklet növelésével pozíciójuk a
nagyobb szórási változó-értékek, vagyis a kisebb rétegtávolságok irányába tolódik. Ez a minta
komponenseinek egymásban való oldhatóságának növekedésére utal. 60 °C-on a szórási
görbe jelentősen kiszélesedik, 70 °C-on pedig az eddigi egy csúcs átmentileg két darab,
nagyon diffúz csúcsra hasad fel. 80 °C-on még mindig megfigyelhető a csúcs, jelezve,hogy a
réteges szerkezet maradványai még mindig jelen vannak a mintában.
Hűtéskor 80 és 50 °C között a diffúz csúcsok amplitúdója lassan növekszik, majd 40
°C-on hirtelen éles csúcs jelenik meg, jelezve a rétegszerkezet nagymértékű újraépülését. A
további hűtés a csúcs alakját már nem változtatja meg, csak pozíciója tolódik a kisebb szórási
változó-értékek felé.
A hűtéskor kapott csúcs magassága hozzávetőleg kétszerese a kiindulási csúcsénak,
vagyis a mintában a fűtési-hűtési ciklus hatására megváltozott a réteges szerkezet aránya,
illetve az még rendezettebb, szabályosabb lett. Ez nem mond ellent annak, hogy a minta
készítésekor ugyanennek a nagyfokú rendezettséget eredményező folyamatnak kellene
lejátszódnia. Mint az irodalmi részben kitértünk rá, a különböző szubmikroszkópikus
rendszerekben termodinamikailag kedvezményezett lehet a hibák keletkezése, felhalmozódása, mivel ezáltal a rendszer összenergiája csökkenhet. Tehát ebben az esetben is az eredetileg,
a minta készítésekor kialakuló rétegszerkezet idővel szabálytalanabbá alakulhat át. A
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megnövekedett csúcsmagasságot elvileg az is okozhatná, hogy a minta betöltésekor
statisztikusan elhelyezkedő rétegszerkezet-töredékek (vagyis a domének) lehűtéskor pl. a
cella plexiablakai által orientálódnak. Ez azért nem valószínű, mert egyrészt az orientációnak
a csúcsmagasság növekedéséhez éppen az ablakra merőlegesen kellene bekövetkeznie,
másrészt pedig 1 mm-es mintavastagság esetén valószínűtlen, hogy a legfeljebb néhány µm-es
mérettartományba eső felületi orientáció a kapott szórásgörbét jelentősen befolyásolhatná.
A csúcsok félértékszélességének reciprokát, hasonlóan az állandó hőmérsékletű
mérésekhez, ezesetben is a domének relatív méretére jellemző paraméterként használtuk (5.20
ábra). 45 °C-ig, eltekintve egy 35 °C-nál jelentkező lokális maximumtól, a kontrollparaméter
értéke változatlan. 50 és 65 °C között drasztikus csökkenés látható, viszont az így elért érték
már a hőmérsékletet 80 °C-ig emelve sem változik tovább.
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A kontrollparaméter változása a hőmérséklet függvényében, nyírás nélkül
5.20 ábra
A minta hűtésekor a 80 °C-os kontrollparaméter-érték egészen 50 °C-ig változatlan
marad, majd 45 °C-on visszatér kiindulási, kb. 1-es értékére, ami a további hűtés folyamán
már gyakorlatilag nem változik, eltekintve egy 35 °C-nál jelentkező, kismértékű lokális
minimumtól. A kontrollparaméter görbéjén ezáltal teljes hiszterézishurok alakul ki. A 35 °Cnál kialakuló lokális extrémumok a félértékszélesség leolvasásának hibájával magyarázhatók.
A hőprogramot nyírás közben is megismételve a csúcsalakok hőmérséklet szerinti
változása teljesen más képet mutat (5.21 ábra). A kiindulási, rendezett rétegszerkezetet
mutató csúcs alakja a hőmérséklet emelésével először nem változik, viszont a csúcsmaximum
nagyobb szórási változók irányába tolódása nagyobb mértékű, mint nyírás nélkül, a
rétegtávolság hozzávetőleg 40 Ǻ-ig csökken, mutatva a különböző polaritású regiók nagyobb
mértékű egymásba merülését.
A nyírás és a hőmérséklet együttes hatására az 50 °C-on még éles csúcs 60 °C-on
gyakorlatilag eltűnt, szemben a nyírás nélküli esettel, ahol 60 °C-on még alig épült le a
rétegszerkezet. A hőmérséklet további emelésével már nem változik a szórási görbék alakja.
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rel. int.
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A7-víz rendszer szórásgörbéi hőprogram során, nyírás alatt
5.21 ábra

kontrollparaméter [-]

A mintát nyírás közben 20 °C-ra visszahűtve a rétegszerkezet semmilyen mértékű
felépülése nem tapasztalható, sőt további 1 óra, nyírás nélküli várakozás után sem történt
észrevehető rekombináció.
A kontrollparaméter értéke 55 °C-ig 1 körül marad és 70 °C-nál eléri a minimumát,
ami további hőmérsékemelkedésre már gyakorlatilag nem változik (5.22 ábra). A nyírás
közbeni hűtés folyamán a kontrollparaméter értéke lassan tovább csökken, jelezve, hogy a
domének feldarabolódása tovább folytatódik.
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A kontrollparaméter változása a hőmérséklet függvényében, nyírás alatt
5.22 ábra
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rel. int.

A diagramon hiszterézis természetesen nem észlelhető, viszont a hűtési görbe 20 °C-os
végpontján látható rövid, függőleges szakasz jelzi, hogy 1 óra állás után a minta rendezettsége
kismértékben nőtt.
A hőmérsékleti program és a nyírás harmadik típusú kombinációja, amikor fűtés
közben nyírjuk a mintát, majd a nyírást megszüntetve visszahűtjük. Ekkor a hűtési ciklusban a
diffrakciós profilok alapján a rétegszerkezet újraépülését figyelhetjük meg (5.23 ábra).
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A7-víz rendszer szórásgörbéi hőprogram során, fűtéskor nyírással, hűtéskor nyírás nélkül
5.23 ábra
A nyírás nélküli hűtés végeredményében ugyanúgy a kiindulási görbékhez képest
körülbelül kétszeres magasságú csúcsokat eredményezett, mint amikor a mintát fűtés közben
sem nyírtuk. Az előző esetekhez hasonlóan megfigyelhető a csúcsmaximumok nagyobb,
illetve kisebb szórási változó-értékek felé tolódása fűtéskor, illetve hűtéskor.
A kontrollparaméter hőmérséklet szerinti lefutása szintén a rétegszerkezet újraépülését
mutatja (5.24 ábra). A rekombinálódás nagymértékű (a kontrollparaméter alapján 90%-os). A
hőprogram utáni 1 órás relaxáció itt is a minta rendezettségének kisméretű növekedését
okozza, amit a kontrollparaméter görbéjének utolsó, 20 °C-nál felfelé mutató szakasza jelez.
A 80 °C-os hőmérséklet, illetve a 80 °C-ról nyírás nélkül történő lehűtés közben a
minta lényegében elveszti a nyírás okozta szerkezeti előéletet és az izotróp állapotból a
folyadékkristályos fázisba való dermedés során a szabályos rétegszerkezet rekombinálódik.
Ugyanakkor a kontrollparaméter hiszterézisének hurka nem teljesen zárt (mint a nyírás nélküli
hőprogram esetében), ami továbbra is a nyírási igénybevétel okozta kismértékű előéletre utal.
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kontrollparaméter [-]
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A kontrollparaméter változása fűtéskor nyírással, hűtéskor nyírás nélkül
5.24 ábra
A hőprogrammal végrehajtott kisszögű röntgenszórásos méréssorozatokat tekintve a
következő összefoglaló megállapításokat tehetjük.
A 80%-os Synperonic A7-víz rendszer által alkotott, a nanométeres mérettartományba
eső rétegszerkezet rétegtávolsága a hőmérséklet emelésének hatására csökken, illetve
visszahűtés hatására emelkedik (5.25 ábra). Az ábrán a ,,tele” síkidomok az éles csúcsokhoz
tartozó rétegvastagságokat jelölik, míg az ,,üresek” az elmosódott csúcsokról leolvashatóakat.

A rétegtávolság változása a hőprogram során
(♦: nyírás nélkül, ■: nyírással, ▲: fűtve nyírással, hűtve nyírás nélkül)
5.25 ábra
A rétegvastagság változásának oka nagy valószínűséggel a komponensek egymásban
való oldhatóságának növekedése magasabb hőmérsékleten. Ez közelebbről az etoxilált
zsíralkohol-molekulák poláris etoxi-csoportjai és a víz egymásban való oldhatóságának
növekedését jelenti, hiszen a rétegszerkezetben egyrészt az apoláris szénhidrogén-láncok
kapcsolódnak egymáshoz, másrészt pedig a poláris etoxi-csoportok vízrétegen keresztül
kapcsolódnak a szomszédos tenzidréteg poláros oldalával. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy
a hőmérséklet emelésével a tenzidmolekulák különböző kémiai karakterű láncainak is nő az
egymásban való (kölcsönös) oldhatósága (5.26 ábra). Az ábra természetesen erősen
sematikus, mivel a tenzidmolekulák láncai nagymértékben hajlékonyak, flexibisek,
egyenesként való ábrázolásuk csak a szemléltetést szolgálja.
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A rétegtávolság változása a hőmérséklettel
5.26 ábra
A hőprogramos mérési sorozatok felfűtéskor felvett görbéit a korábban tárgyalt hosszú
idejű, 20 °C-on végzett méréssel (5.5 ábra) összehasonlítva látható, hogy a Bragg-csúcsokhoz
tartozó szórási változó növekedése, vagyis a rétegtávolság csökkenése, ami 20 °C-on csak
több óra nyírás után történik meg, magasabb hőmérsékleten egyrészt nyírás nélkül is
bekövetkezik, másrészt nyírást is alkalmazva az együttes hatás még nagyobb.
Ha összehasonlítjuk a szórási görbék sorozatait vagy az ebből származtatott
hőmérséklet-kontrollparaméter diagramokat, azt találjuk, hogy a felfűtés során a doménszerkezet leépülésének hőmérséklete az 50-60 °C közötti tartományba esik és nyírás esetén
alacsonyabb. Ez megmagyarázza azt a korábban tárgyalt méréssorozatot, amelyben azt találtuk, hogy a mintát 60 °C-on termosztálva a rétegszerkezet ugyan még nagymértékben jelen
van, de nyírás hatására rövid időn belül nagymértékű leépülése tapasztalható (5.8 és 5.10
ábrák).
Ezen megfigyelések szerint tehát a doménszerkezet átalakulása, leépülése az 50-60
°C-os hőmérséklettartományba esik és a folyamatban jelentős szerepet játszik a mintában
keltett nyírófeszültség. Ahogyan a mechanikai igénybevétel elősegíti a még létező, de már
labilis állapotba került rétegszerkezet lerombolódását, ugyanúgy hűtés közben megakadályozza annak felépülését.
Nem zárjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy a kontrollparaméterek görbéin
jelentkező hullámok, lokális extrémumok nem mérési pontatlanságok, hanem a különböző
hőmérsékletfüggő hibahelyek arányának változását tükrözik.
A minták készítésénél előfordulhat, hogy a különböző charge-okból származó
alapanyagok kémiailag kissé különböznek (említettük, hogy az etoxilálási reakció a termékek
milyen széles skáláját eredményezi), emiatt az egyes minták szerkezeti sajátságai
kismértékben különbözhetnek. Ezért a mérési eredmények bemutatásánál mindig egy adott
mintával végzett mérési sorozatot mutattunk be.
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5.4.2 A Synperonic
programmal

A7-víz-rendszer

fagyasztvatöréses

vizsgálata

hőmérsékleti

A 80%-os A7-víz rendszert a röntgenszórásos vizsgálatokkal megegyező körülmények
között vizsgáltuk fagyasztvatöréssel is, elsőként nyírást nem alkalmazva, csak a mintát a
reoblokk fagyasztvatöréshez módosított változatában felmelegítve és visszahűtve.
A minta 20 oC-on mutatott szerkezetét már az állandó hőmérsékletű mérések során
tárgyaltuk. 80 oC-on az A7-víz rendszer szerkezete töredezett, de még jól láthatóak a
rétegszerkezet kis rétegszámú és kis laterális kiterjedésű töredékei (5.27/a,b ábra).

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 80 oC-on, nyírás nélkül
5.27/a ábra

1 µm

Synperonic A7-víz rendszer morfológiája 80 oC-on, nyírás nélkül
5.27/b ábra
A 80 oC-ról 20 oC-ra lehűtött A7-víz rendszer szerkezete gyakorlatilag azonos a
tartósan 20 oC-on tárolt mintáéval (5.28/a,b ábra), a fagyasztvatöréses képeken nagy
kiterjedésű és nagy rétegszámú lamelláris szerkezet figyelhető meg. A rétegek deformáltak és
a réteghalmazok makroszkopikus irányorientáltsága nem megfigyelhető.
Itt is megjelennek a kiindulási állapotra is jellemző, a rétegek síkjából kiemelkedő, a
rétegnormális mindkét irányába mutató kúpok (ponthibák). Feltűnő helyenként csoportos
megjelenésük.
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1 µm
80 oC-ról 20 oC-ra lehűtött Synperonic A7-víz rendszer nagyméretű rétegei
a rétegekre merőleges kúpokkal
5.28/a ábra
Az 5.28/b ábrán megfigyelhető, hogy a rétegek elcsavarodnak, így a rétegsíkra
merőlegesen vagy ahhoz közeli szögben bekövetkezett törések miatt a felvételeken jól látszik
a rétegszerkezet keresztmetszete.
1 µm

80 oC-ról 20 oC-ra lehűtött Synperonic A7-víz rendszer tipikus réteges szerkezete
5.28/b ábra
A következő hőprogram során nyírást alkalmaztunk. Mivel a kiindulási, nyugalmi
állapot már ismert volt, az első mintavételt 5 percnyi, 20 oC-on történt nyírás után hajtottuk
végre (5.29/a,b ábra). A szerkezet nem mutat egységes képet, a töredezett felszínű rétegektől
a szabályos rétegszerkezetekig minden forma megtalálható. Az 5.29/a ábrán megfigyelhetők a
rétegszerkezetnek a nyírás következtében nagyon kicsire összetört maradványai. Az 5.29/b
ábrán a nagyobb laterális kiterjedésű domének rétegei csavarodva, folytonosan mennek át
egymásba.
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1 µm

20 oC-on 5 percig nyírt Synperonic A7-víz rendszer feldarabolódott rétegszerkezete
5.29/a ábra

1 µm

20 oC-on 5 percig nyírt Synperonic A7-víz rendszer csavarodott rétegei
5.29/b ábra
A 80 oC-ra nyírás közben felmelegített A7-víz rendszer fagyasztvatöréses felvételein
jól láthatóak a rétegszerkezet gyűrött, erősen hullámos töredékei (5.30/a,b ábra). Az 5.30/a
ábrán 1-10 µm nagyságú, kitört aggregátumok figyelhetők meg, míg az 5.30/b ábrán jól
láthatók a rétegszerkezet maradványai.
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2 µm
80 oC-on nyírt Synperonic A7-víz rendszer rétegszerkezetének felaprózódott maradványai
5.30/a ábra

1 µm

80 oC-on nyírt Synperonic A7-víz rendszer rétegszerkezetének meggyűrődött maradványai
5.30/b ábra
Az A7-víz rendszert nyírás közben 80 °C-ról 20 °C-ra visszahűtve a réteg- és a
doménszerkezet nem regenerálódik, a fagyasztvatöréses felvételek a 80 °C-on megfigyelthez
hasonló képet mutatnak (5.31/a,b ábra). Az 5.31/a ábrán kisméretű rétegszerkezet,,szilánkok” nagy kiterjedésű aggregátuma figyelhető meg. Az 5.31/b ábrán több helyen is
néhány µm laterális kiterjedésű rétegszerkezet-darabok láthatók.

70

2 µm

80 oC-ról 20 oC-ra nyírás közben lehűtött Synperonic A7-víz rendszer
tovább aprózódott ,,rétegszerkezet-szilánkjai”
5.31/a ábra

2 µm

80 oC-ról 20 oC-ra nyírás közben lehűtött Synperonic A7-víz rendszerben
található réteges struktúrák nagyobb darabjai
5.31/b ábra
A 80%-os Synperonic A7-víz rendszer hőprogrammal végrehajtott fagyasztvatöréses
méréssorozatait tekintve a következő összefoglaló megállapításokat tehetjük.
A nyugalmi állapotú, hosszú ideig pihentetett A7-víz rendszer felvételein nagy
rétegszámú és nagy laterális kiterjedésű, többé-kevésbé szabályos rétegszerkezeteket
láthatunk, amelyek azonban különféle szerkezeti hibákkal teheltek és kiterjedésük véges,
mivel µm-es nagyságrendbe eső, különféle rétegnormálisú, nem orientált doménekre
tagolódnak.
80 °C-on a rétegszerkezet kis kiterjedésű és kis rétegszámú maradványai figyelhetők
meg nagy számban. A mintát 20 °C-ra visszahűtve a kiindulási állapotnál jóval rendezettebb
képet láthatunk, ennek ellenére a kiindulási állapotben megfigyelt hibák itt is jelen vannak.
A mintában 20 °C-on nyírófeszültséget létesítve annak doménszerkezete rövid időn
belül összetöredezik. A röntgenszórásos vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve ennek
alapján állítható, hogy a 80%-os A7-víz rendszer reológiai sajátságait ezen a hőmérsékleten
alapvetően a doménszerkezet állapota határozza meg, nem pedig a nyírás hatására hosszú idő
alatt is csak alig változó, nm-es mérettartományú rétegszerkezet.
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A mintát nyírás közben 80 C-ra melegítve a fagyasztvatöréses felvételek teljesen
hasonló képet mutatnak a nyírás nélküli, szintén 80 °C-on készült elektronmikroszkópos
fényképekhez.
Az A7-víz rendszert nyírás közben 20 °C-ra visszahűtve a rétegszerkezet, illetve a
domének újbóli felépülése nem tapasztalható, sőt, a minta még töredezettebbé válik. Ennek
valószínű oka, hogy a hőmérséklet csökkentésével egyre szilárdabbá váló rétegszerkezettöredékek a nyírás hatására egymásnak csúszva, torlódva további kölcsönös tördelést
okoznak.
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5.4.3 A Synperonic A7-víz-rendszer pásztázó differenciál kalorimetriás vizsgálata

Az 5.2 fejezetben bemutattuk, hogy nyírási igénybevétel hatására (20 oC –on
hosszabb, magasabb hőmérsékleten rövidebb ideig tartó nyírás következtében) a kisszögű
szórási görbe Bragg-profilja két csúcs összegére volt bontható, ami Synperonic A7 –ben 80%nál dúsabb, illetve szegényebb tartományok létére utal. Bemutattuk, hogy az összetett csúcs
profilja a Synperonic A7-et 75 és 85 %-ban tartalmazó minták csúcsainak összegével egyezik
meg. A fagyasztvatörések tanúsága szerint a minta, nyírással és nyírás nélkül is, 80 oC fölé
melegítve egyaránt tartalmaz réteges szerkezetű tartományokat. Fázisszeparációt feltételező
hipotézisünk megerősítésére DSC-vizsgálatokat végeztünk a különböző koncentrációjú
mintákkal.
A 75 és 85 %-os Synperonic A7-víz rendszerek felfűtéskor, illetve lehűtéskor felvett
DSC-görbéit az 5.32 és 5.33 ábrán láthatjuk. A diagramokon a jobb összehasonlíthatóság
érdekében a 80%-os minta DSC-csúcsait is feltüntettük. Felfűtéskor a 75, 80 és 85%-os
minták jellemző fázisátmeneti hőmérsékletei rendre 67, 53 és 25 oC, míg az entalpiaváltozások 1,02; 1,00 és 0.78 J/g. Lehűtéskor ugyanezen jellemzők 70, 52 és 27 oC–ra, illetve -0,98; 1,03 és -0,95 J/g–ra változnak. Míg a felfűtési és lehűtési irányokban az egyes mintákra
jellemző hőmérsékleti értékek csak viszonylag csekély mértékben térnek el, a különböző
koncentrációjú minták fázisátalakulási hőmérsékletei drasztikus mértékben különböznek.

75, 80 és 85%-os A7-víz rendszer DSC-görbéje 0,25 °C/perc felfűtési sebességnél
5.32 ábra
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75, 80 és 85%-os A7-víz rendszer DSC-görbéje 0,25 °C/perc lehűtési sebességnél
5.33 ábra
A mérések hibahatárát a 85%-os rendszer felfűtésben mért entalpiaváltozása haladja
meg, ugyanakkor lehűtésben már az átlagos entalpiaváltozás (1 J/g) közelében van. Az
eltérést az alacsony hőmérsékleten induló csúcs alapvonal-hibájával indokoljuk.
A 75, 80 és 85%-os rendszereken végzett kalorimetrikus mérések összhangban vannak
a Synperonic A7–víz rendszer Tadros és munkatársai által közölt fázisdiagramjával: a réteges
szerkezetű és a folyadékszerkezetű fázisokat elválasztó fázishatár meredek és annak
iránytangense valóban negatív kell hogy legyen, hiszen a Synperonic A7 koncentrációjának
növelésével a fázisátmenet hőmérséklete csökken. A 80 oC–on megfigyelhető fagyasztvatöréses szerkezeti kép pedig azért mutat még részben réteges elrendeződést, mert a mintában
nyírás nélkül is inhomogenitások vannak és a lokálisan kisebb Synperonic A7-koncentrációjú
tartományok még lamellás szerkezetűek.
Bár a 75 és 85%-os rendszerek önálló vizsgálata hozzájárul a 80%-os minta sajátságainak értelmezéséhez, azt természetesen nem állíthatjuk, hogy a reális 80%-os minta sajátságai
egy ennél kisebb és ennél nagyobb koncentrációjú rendszer sajátságaiból additíve tevődnének
össze. A reális rendszerben az eltérő koncentrációjú és méretű doméneket fázishatárok
választják el egymástól, amelyek jelentékeny mértékben befolyásolhatják a rendszer energiáját. Feltételezhetjük, hogy nyírás hatására (és annak mértéke függvényében) a doménszerkezet
és a szerkezeti hibák sokasága jelentékeny módon hozzájárul a rendszer termikus sajátságainak módosulásához.
Az általunk szerkesztett nyírófejben termikus információkhoz jutni sajnos nem tudunk,
ugyanakkor annak igazolására, hogy a nyírási folyamatok és az annak következtében indukált
hibahelyek termikus hatása nagy, egy egyszerű vizsgálatot végeztünk. A 20 oC–on a szokásos
paraméterekkel 1 óráig nyírt mintát óvatosan a kaloriméter mérőcellájába töltöttünk és a
DSC-görbéket felfűtésben és lehűtésben egyaránt felvettük (5.34 és 5.35 ábrák). Az összehasonlítás megkönnyítésére a nem nyírt, szintén 80% -os minta DSC-görbéit is ábrázoltuk a
diagramon.
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20 °C-on 1 órát nyírt 80%-os A7-víz rendszer (vékony vonal)
és a nem nyírt referenciaminta (vastag vonal) DSC-görbéje
0,25 °C/perc felfűtési sebességnél
5.34 ábra

20 °C-on 1 órát nyírt 80%-os A7-víz rendszer (vékony vonal)
és a nem nyírt referenciaminta (vastag vonal) DSC-görbéje
0,25 °C/perc lehűtési sebességnél
5.35 ábra
A görbéken látható, hogy a nyírás hatása drasztikus mértékű. Felfűtéskor az átmeneti
hőmérséklet 49 oC és az entalpiaváltozás 0,62 J/g, míg a lehűtés során a fázisátalakulási
hőmérséklet 37 oC és az entalpiaváltozás -0,96 J/g. Az entalpiaváltozás tekintetében a
röntgenszórásos és fagyasztvatöréses vizsgálatokhoz hasonlóan azt tapasztaljuk, hogy a 80°Cra melegítéssel a rendszer elveszti a nyírás okozta előéletet és rekombinálódik a nyugalmi
állapotra jellemző érték.
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A nyugalmi állapotban végzett mérések 1 J/g körüli entalpiaértékének a nyírás
hatására 0,62J/g értékre való csökkenését a következők miatt a nyírással okozott mechanikai
hatással magyarázzuk. A 80%-os Synperonic A7-víz rendszer 20 °C-on kocsonyás állagú,
míg ugyanezen a hőmérsékleten a tartósan nyírt minta folyadékszerűvé válik. Az
entalpiaváltozások különbsége véleményünk szerint a nyírás során a rendszerrel közölt
mechanikai energiával egyezik meg. A DSC-mintatartóba töltött, nyírt minta a mérés során,
vagyis felmelegítés, majd újbóli lehűtés után újra megszilárdul és hasonló állagot vesz fel,
mint a nem nyírt minta.
A nyírási előélet a fázisátmenet hőmérsékletének jelentős mértékű eltolódásában
mutatkozik meg, ami véleményünk szerint a rendszer belső relaxációs folyamatainak lassulása
miatt következik be.
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5.5 Ferronematikus folyadékkristály in situ fagyasztvatöréses vizsgálata

A 4.1 pontban jellemzett ferronematikus folyadékkristály tulajdonságait
kalorimetrikus (DSC) és szerkezetvizsgáló (kisszögű röntgenszórás) módszerekkel tanulmányoztuk [68]. A vizsgálatok során arról igyekeztünk információt kapni, hogy a ferronematikus
folyadékkristály preparálásánál feltétlenül szükséges adalékok (vagyis a tenzid és a toluol,
azok közül is a relatíve nagy mennyiségben jelenlévő toluol) hatására a 8CB folyadékkristályos alaprendszer tulajdonságai hogyan változnak. A röntgenszerkezeti, illetve kalorimetrikus vizsgálatok azt mutatták, hogy a 8CB folyadékkristály szerkezete a toluol hatására
változott meg és maguknak a magnetitrészecskéknek nem volt számottevő befolyása sem a
rétegszerkezetre, sem a termikus jellemzőkre.
A ferronematikus folyadékristály preparálása során homogén termék keletkezését
tapasztaltuk, ugyanakkor a magnetitrészecskék szubmikroszkópos eloszlásáról nem volt
információnk, sőt jellemző méretük sem volt pontosan ismert, mivel a röntgenszórásos
mérések 40 Ǻ, míg a transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek 110 Ǻ körüli
részecskeméretet mutattak (feltételezhetőn a részecskék aggregációja miatt). Ezen kérdések
tisztázására, illetve a rendszer nyírás hatására bekövetkező szerkezeti változásainak
felderítésére fagyasztvatöréses vizsgálatokat végeztünk 26 °C-on, a folyadékkristály
szmektikus-A mezofázisában. A minta előkészítése, kezelése, a mintavételezés az A7-víz
rendszer fagyasztvatöréses vizsgálatánál leírtakkal azonos módon történt.
A minta nyugalmi helyzetében végzett fagyasztvatöréses felvételeken könnyen
felismerhető a szmektikus fázisra jellemző rétegszerkezet, illetve az ebből felépülő, nagy
kiterjedésű domének (5.36/a ábra). A törési felület nem sima, helyenként jól látható a
rétegszerkezetre utaló barázdáltság.

1 µm
A ferronematikus folyadékkristály nyugalmi fagyasztvatöréses felvétele
5.36/a ábra
A folyadékkristályra jellemző morfológia mellett ugyanakkor feltűnnek a mintában
magnetitszemcsékből, illetve azok aggregátumaiból álló erek, telérek (5.36/b ábra), jelezve,
hogy e részecskék a minta készítésekor, komponenseinek összekeverésekor nem teljesen
homogén módon oszlottak el.
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1 µm

A ferronematikus folyadékkristály nyugalmi fagyasztvatöréses felvétele
5.36/b ábra
Fél óra nyírás (f=10 Hz, A=0,2 mm, t=26 °C) után a rendszer morfológiája alapvetően
megváltozik (5.37/a és b ábrák). A nyírás egyrészt elősegíti a magnetitrészecskék
homogenizálását, a minta egészéből eltűnnek a nagyméretű aggregátumok, másrészt pedig a
folyadékkristály nagyméretű doménjei sokkal kisebb egységekre törnek szét.

1 µm

A ferronematikus folyadékkristály nyírás utáni fagyasztvatöréses felvétele
5.37/a ábra

1 µm

A ferronematikus folyadékkristály nyírás utáni fagyasztvatöréses felvétele
5.37/b ábra
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6. Összefoglalás
Munkámban liotróp és termotróp folyadékkristályos rendszerekben nyírófeszültség
hatására bekövetkező szerkezeti változások vizsgálatával foglalkoztam, melyek közül nagyobb hangsúlyt az etoxilált zsíralkoholok keverékének vízzel alkotott, a kolloid mérettartományba eső rétegszerkezetének tanulmányozása kapott.
A vizsgálatok megvalósításához egy reoblokknak nevezett, a kisszögű röntgenszórásos
berendezés sugárútjába iktatható, a mintában nyírófeszültséget létrehozó, termosztálható
mérőfejet építettem. A reoblokkhoz egy további részegységet készítettem, mellyel lehetővé
vált a fagyasztvatöréses felvételekhez szükséges gyors mintavétel. A két eszköz segítségével
lehetségessé vált különböző minták in situ, vagyis nyírás közbeni szerkezeti vizsgálata
gyakorlatilag a teljes kolloid mérettartományban.
20 és 60 °C-on állandó hőmérsékleten, hosszú ideig tartó nyírással vizsgáltam a 80%os, lamelláris struktúrájú Synperonic A7-víz rendszer szerkezeti változásait. A kisszögű
röntgenszórásos és a fagyasztvatöréses vizsgálatok eredményeinek összevetésével megállapítottam, hogy a 80%-os A7-víz rendszer kettős struktúrával rendelkezik: a nanométeres
mérettartományba eső rétegszerkezettel és a mikrométeres mérettartományba eső doménszerkezettel, melyek közül 20 °C-on a mintában létesített nyírófeszültség rövid távon gyakorlatilag csak a doménszerkezetet befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy az A7-víz rendszer reológiai
sajátságai, így a nyírás hatására gyorsan bekövetkező viszkozitáscsökkenés vagy a tixotrópia
nagyobbrészt a doménszerkezet átalakulásából, nem pedig a rétegszerkezet változásából
fakadnak. 60 °C-on a nyírás hatása sokkal dominánsabb, rövid távon is a rétegszerkezet leépüléséhez vezet.
Hőprogramos vizsgálatokat végeztem a Synperonic A7-víz rendszerrel, melynek során
a hőmérsékletet 20-ról 80 °C-ra emeltem, majd újra 20 °C-ra csökkentettem, mindvégig 1
°C/perc hőmérsékletgradienssel. Három esetet vizsgáltam, az elsőben nem alkalmaztam
nyírást, a másodikban igen, a harmadikban felfűtéskor igen, lehűtéskor nem. Megállapítottam,
hogy a rétegszerkezet leépülése az 50 és 60 °C közötti hőmérséklettartományba esik és a
szerkezet lerombolódását a nyírás elősegíti, így az alacsonyabb hőmérsékleten kövekezik be.
Ez alátámasztja a konstans 60 °C-on végzett vizsgálatok eredményét is.
A 80°C-os állapotok között nem található szignifikáns eltérés aszerint, hogy felfűtés
közben a mintát nyírtuk-e vagy sem, mindkét esetben a rétegszerkezet kis rétegszámú és kis
laterális kiterjedésű maradványai figyelhetők meg.
A mintát 80 °C-ról 20 °C-ra hűtve a nyírás szerepe meghatározó. Nyírás nélküli
esetben a minta visszanyeri a mérés kezdetekor mutatott, szabályos, bár hibákkal terhelt
rétegszerkezetét. Továbbá a hűtéskor lejátszódó folyamatokra csak csekély befolyással van
az, hogy felfűtéskor nyírást alkalmaztunk, tehát az ,,izotróp folyadékszerű’’ állapot elérése
után a rendszer nagymértékben elveszti a nyírási körülményekre mint előéletre utaló
emlékezőképességét. Ezzel szemben hűtés közben a mintában nyírófeszültséget létesítve a
rétegszerkezet nem épül fel, sőt további leépülése, darabolódása észlelhető.
A 80%-os minta inhomogén koncentrációeloszlásának, illetve fázisszeparációjának a
szerkezeti, morfológiai és termikus sajátságokra gyakorolt befolyását a 75 és 85%-os minták
vizsgálata alapján értelmeztem.
A ferronematikus folyadékkristályok egyik képviselőjének, a 8CB termotróp
folyadékkristályban diszpergált, kolloid méretű magnetitrészecskéknek a mátrixban való
eloszlását fagyasztvatöréssel vizsgáltam. Megállapítottam, hogy a hagyományos módon történő bekeverés során a magnetitrészecskék eloszlása nem egyenletes. A részecskék homogenizálását periodikus nyírófeszültség nagymértékben elősegíti, de ez a folyadékkristályos alapmátrix nagy laterális kiterjedésű rétegeinek feldarabolódásával jár.
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7. Tézisek

1.

Nyírófeszültség in situ körülményei között történő szerkezeti (röntgenszórásos) és

morfológiai (fagyasztvatöréses) vizsgálatok elvégzésére alkalmas mérőcellát terveztem. A
cella változtatható frekvenciával és amplitúdóval mozgó síklapok közötti nyírást tesz
lehetővé, miközben mérés végezhető. A betölthető minta vastagsága állítható. A reoblokknak
elnevezett nyírócellának kétféle változata van; az egyik transzmissziós felvételi módban
röngenszórásos, a másik pedig fagyasztvatöréses vizsgálatok elvégzését biztosítja.
2.

A Synperonic A7 – víz (80 m/m %, 20 °C) rendszer finomszerkezetéről és

morfológiájáról kisszögű röntgendiffrakcióval és fagyasztvatöréses mintaelőkészítés után
elektronmikroszkóppal nyert információk alapján megállapítottam, hogy az laterális irányban
nagy kiterjedésű, szabályos rétegrendszer. A rétegek normálisának nincs kitüntetett iránya. A
szerkezetileg egységes domének mérete heterodiszperz és µm nagyságrendű. A rendszer
hibahelyekkel erősen terhelt: a nulla-, egy-, két- és háromdimenziós hibák minden fajtája
azonosítható a kolloid mérettartományban.
3.

A reoblokkban 20 oC-on alkalmazott nyírás a minta doménszerkezetét már néhány

perc után jelentős mértékben átalakítja, a domének átlagos laterális méretét drasztikus
mértékben csökkenti. A rendszer jellemző rétegszerkezete, vagyis

a domének belső

szerkezete a nyírás hatására lényegesen nem változik. Az A7-víz rendszer tixotróp sajátságát a
doménszerkezet változásával magyarázom.
4.

A nyírást követő nyugalmi állapotban a minta szerkezete hosszú idő (több óra) után

sem alakul vissza a nyírást megelőző, kiindulási állapotba. A relaxációs folyamat a
doménméretek további csökkenését eredményezi. A mintában eltérő koncentrációjú
tartományok alakulnak ki és fázisszeparáció következik be.
5.

A lamellás szerkezetű fázisból a folyadékfázisba történő felmelegítés során

alkalmazott nyírásnak nincs lényeges szerepe a szerkezeti és morfológiai változásokban.
Ugyanakkor a lehűtés során alkalmazott nyírás megakadályozza homogén, réteges belső
szerkezettel rendelkező tartományok kialakulását.
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6.

A nyírás közben alkalmazott felmelegítés, majd az azt követő, nyírás nélküli

visszahűtés után a rekombináció nagymértékű, de nem teljes.
7.

80 °C-on, a fázisátmeneti pontnál lényegesen magasabb hőmérsékleten a réteges

szerkezet még jelenvan, amit az inhomogén koncentrációeloszlás és doménformálódás
következményének tartok.
8.

A 8CB folyadékkristályban diszpergált magnetitrészecskék eloszlása inhomogén. Az

egyedi részecskék aggregálódnak és az aggregátumok összefüggő rétegeket formálnak a
szintén réteges szerkezetű folyadékkristályos alapmátrixban. A magnetitrészecskék nyírással
homogenizálhatók,

ugyanakkor

a

nyírás

a

folyadékkristályos

rendszer

rétegeinek

feldarabolódását okozza.
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