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Kivonat

A dolgozat egy dielektromos mérőrendszert mutat be, amellyel nagy amplitúdójú külső
elektromos tér jelenlétében mérhető molekuláris és komplex folyadékok dielektromos per-
mittivitása. A berendezéssel a permittivitás mérése – statikus folyadékok mellett – nyírás
alatt álló és áramló rendszerek esetén is megvalósítható. A különböző geometriájú felü-
letek között nyírt folyadékoknál a dielektromos és a reológiai tulajdonságok egyidejűleg
vizsgálhatók.

A dielektromos mérőrendszerrel gyengén poláros molekuláris folyadékok (kloroform,
bromoform, diklórmetán) és elegyeik nemlineáris dielektromos viselkedését vizsgáltuk. A
tiszta komponensek és a különböző összetételű kloroform – bromoform és kloroform – di-
klórmetán folyadékelegyek kísérletileg meghatározott lineáris és nemlineáris dielektromos
permittivitását MSA-elmélet alapján számolt adatokkal hasonlítottuk össze, jó egyezést
találva.

A dielektromos mérési módszer újszerű alkalmazásával statikus, nyírás alatt álló, és
áramló modell elektroreológiai folyadékok elektromos tér által kiváltott szerkezetváltozá-
sát vizsgáltuk. Dinamikai mérésekkel meghatároztuk a folyamatot jellemző karakteriszti-
kus időket, valamint ezek elektromos térerősségtől, az alapfolyadék dinamikai viszkozitásá-
tól és a deformáció sebességétől való függését. A dielektromos mérések alapján jellemeztük
a mikroszerkezet és a dielektromos permittivitás kapcsolatát. A kísérleti eredményeket
az Eyring-elmélet alapján és a Clausius-Mossotti-egyenletből származtatott összefüggések
alapján értékeltük ki.



Abstract

A dielectric measuring system has been developed for the determination of the dielectric
permittivity of molecular and complex fluids in the presence of high-intensity external
electric field. The apparatus enables the measurement of the permittivity of fluids in
shear or pressure driven flow. In the case of fluids in shear flow, both the dielectric and
rheological properties of the fluid can be measured simultaneously.

The nonlinear dielectric behaviour of weakly dipolar molecular fluids (chloroform, bro-
moform, dichloromethane) and their mixtures has been investigated experimentally with
the dielectric measuring system. The experimental linear and nonlinear permittivities of
the pure liquids, the chloroform – bromoform, and chloroform – dichloromethane mix-
tures with different mole fractions were compared with MSA based theoretical values.
We found good agreement between the experimental and theoretical data.

With the novel application of the dielectric method we have studied the microstruc-
tural change of model electrorheological fluids caused by external electric field. The time
evolution of the microstructure was characterized by dynamic measurements. The depen-
dence of the characteristic times of structure formation on the electric field strength, the
viscosity of the carrier fluid, and the rate of deformation was determined. The experi-
mental data were evaluated on the basis of theoretical formulas derived from the Eyring
theory and the Clausius-Mossotti equation.



Zusammenfassung

Ein dielektrisches Messsystem zur Bestimmung der Permittivität molekularer und komple-
xer Flüssigkeiten in Gegenwart starker elektrischer Felder wurde entwickelt. Der Apparat
ermöglicht Permittivitätsmessungen sowohl an Scherströmungen als auch an Strömungen,
die durch Druckgradienten erzeugt werden. Für Scherströmungen können dielektrische und
rheologische Eigenschaften simultan gemessen werden.

Mit diesem dielektrischen Messsystem wurde das nichtlineare dielektrische Verhalten
der schwach dipolaren molekularen Flüssigkeiten Chloroform, Bromoform, und Dichlor-
methan sowie deren Mischungen experimentell untersucht. Die experimentell bestimm-
te lineare und nichtlineare Permittivität der reinen Flüssigkeiten sowie verschiedener
Chloroform-Bromoform- und Chloroform-Dichlormethan-Gemische wurden mit theoreti-
schen Werten basierend auf der MSA verglichen. Es zeigte sich eine gute Übereinstimmung
zwischen den experimentellen Daten und den theoretischen Werten.

Als eine neuartige Anwendung der dielektrischen Methode wurde die Abhängigkeit
der Mikrostruktur elektrorheologischer Flüssigkeiten von externen elektrischen Feldern
studiert. Die zeitliche Entwicklung der Mikrostruktur wurde mit Hilfe von dynamischen
Messungen charakterisiert. Die Abhängigkeit der für die Strukturbildung charakteristi-
schen Zeitskalen von der elektrischen Feldstärke, der Viskosität der Trägerflüssigkeit und
der Geschwindigkeit der Verformung wurde bestimmt. Die Auswertung der experimen-
tellen Daten erfolgte auf der Grundlage der Eyring-Theorie und der Clausius-Mossotti-
Gleichung.
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Bevezetés

A dipoláris fluidumokra vonatkozó elméleti modellek végső tesztjét – ahogy a természet-
tudományos megismerés során általában – a modell jóslatainak a kísérleti tapasztalattal
való összevetése jelenti. Gyakran viszont azzal kell szembesülnünk, hogy a vizsgált rend-
szer adott tulajdonságára nem érhető el kísérleti adat. Dipoláris folyadékok nemlineáris
dielektromos effektusának (NDE) vizsgálatakor könnyen szembetalálhatjuk magunkat ez-
zel a problémával, annak ellenére, hogy a nemlineáris dielektromos (ND) méréstechnika
lassan egy évszázados múltra tekint vissza. Ennek egyik oka a felmerülő számos technikai
nehézség, valamint, hogy (ellentétben a széles körben elterjedt lineáris dielektromos mód-
szerekkel) mind a mai napig nem létezik kereskedelmi forgalomban kapható, ND mérésekre
alkalmas készülék.

Speciális dipoláris fluidumok az ún. elektroreológiai (ER) folyadékok, amelyeknél a
kétkomponensű rendszerben a külső elektromos tér szerkezeti változást indukál. Ezeknek
az „intelligens” anyagoknak a gyakorlati alkalmazhatóságához az elmúlt évtizedekben
nagy reményeket fűztek. Széles körű elterjedésük azonban még mindig várat magára,
aminek a hátterében a megfelelő ER folyadékok hiánya áll. A gyakorlati felhasználás során
felmerülő követelményeknek megfelelő ER folyadékok kifejlesztését nagyban elősegítik a
folyadék szerkezetének és az ER mechanizmus leírására felállított elméleti modellek. Azt
hihetnénk, hogy egy ilyen viszonylag jelentős technikai előnyökkel kecsegtető és régóta
ismert jelenség, széles körben alkalmazható, ellentmondásmentes mikroszkopikus modellje
már ismert. Azonban egy ilyen modell felállítása még mindig várat magára.

A dolgozat alapjául szolgáló kísérleti kutatómunka elsődleges célja egy olyan nemlineá-
ris dielektromos méréstechnikán alapuló rendszer kifejlesztése volt, amely a hagyományos-
nak tekinthető ND mérések mellett alkalmas mechanikailag deformált komplex folyadékok
dielektromos tulajdonságainak vizsgálatára is. A mérőrendszer fejlesztését részben az mo-
tiválta, hogy az ezzel végzett kísérletek eredményei felhasználhatóak a dipoláris fluidumok
mikroszkopikus modelljeinek teszteléséhez. Egyrészt molekuláris folyadékok nemlineáris
dielektromos effektusát kívántuk tanulmányozni, másrészt a dielektromos mérőrendszer
újszerű alkalmazásával az ER folyadékok, mint komplex fluidumok szerkezetének vizsgá-
latát tűztük ki célul. A dolgozat a dielektromos mérőrendszert, a molekuláris és az ER
folyadékokon végzett kísérleteket és azok eredményeit mutatja be az alábbiak szerint.

Az első fejezet a dolgozat témájához kapcsolódó irodalom áttekintését tartalmazza,
amely a dielektrikumok elektromos tulajdonságainak, ezek kísérleti vizsgálatára alkalmas
módszerek és az elektroreológiai folyadékok témakörét érinti. A második fejezetben kerül
tárgyalásra a dielektromos mérőrendszer, bemutatva annak egyes részegységeit. A harma-
dik fejezet foglalkozik a molekuláris folyadékok és biner elegyeik nemlineáris dielektromos
effektusának vizsgálatával, továbbá részletezi a kísérleti eredmények MSA-elmélet alap-
ján történt kiértékelését. A negyedik fejezet a dielektromos mérőrendszer újszerű, ER
folyadékok szerkezetváltozásának vizsgálatára irányuló alkalmazását mutatja be. Foglal-
kozunk az elektromos tér indukálta szerkezeti átalakulás időbeli lefolyásának dinamikai
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jellemzésével, valamint a folyadék dielektromos tulajdonságai és a mikroszerkezet közötti
kapcsolat vizsgálatával. A kísérleti eredményeket statikus, nyírás alatt álló, és áramló
elektroreológiai folyadékok esetére is bemutatjuk. A dolgozatot végül a tézisszerű össze-
foglalás, függelék, és az irodalomjegyzék zárja.
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1. fejezet

Irodalmi áttekintés

1.1. Dielektrikumok elektromos tulajdonságai

1.1.1. Polarizáció statikus elektromos térben
Az elektromos térrel szemben tanúsított viselkedése alapján az anyagot vezetőkre és szi-
getelőkre (dielektrikumok) oszthatjuk. A vezetőkben lévő szabad töltések az elektromos
tér hatására szabadon mozoghatnak. A molekulák halmazából álló dielektrikumokban
ezzel szemben a töltések atomokban, molekulákban kötve vannak, kis mértékben elmoz-
dulhatnak, de nem képesek szabadon mozogni. Egy dielektrikumot E0 időben állandó,
külső elektromos térbe helyezve a benne lévő töltések eltolódnak, szétválnak. Ennek ere-
dőjeként a dielektrikum makroszkopikusan polarizálódik. A dielektrikum polarizációját a
térfogategységre eső dipólusmomentum átlagával definiált vektormennyiségként adhatjuk
meg:

P = 〈M〉
V

. (1.1)

Az M teljes dipólusmomentum a dielektrikum V térfogatában lévő N számú molekula m
dipólusmomentumának az összege: M = ∑N

i=1 mi. Izotrop dielektrikum és gyenge elekt-
romos tér esetén a polarizáció arányos a dielektrikum belsejében uralkodó E elektromos
térrel [1]:

P = ε0χeE , (1.2)

ahol a χe arányossági tényezőt a dielektrikum elektromos szuszceptibilitásának nevezzük, ε0
pedig a vákuum permittivitása. Amennyiben az (1.2) összefüggés fennáll, akkor lineáris
dielektrikumról beszélünk. Fontos megemlíteni, hogy az (1.2) egyenletben szereplő E
elektromos tér nem egyezik meg a dielektrikumra kívülről ható E0 térrel. A dielektrikum
belsejében uralkodó E teret gyakran Maxwell térnek hívják.

Definiáljuk az elektromos eltolás vektorát a

D = ε0E + P (1.3)

egyenlettel. Ekkor az (1.2) összefüggés behelyettesítésével és rendezés után írhatjuk, hogy

D = ε0(1 + χe)E = ε0εrE , (1.4)

ahol az εr = 1 + χe mennyiséget a dielektrikum relatív dielektromos permittivitásának
nevezzük [2]. Hagyományosan a dielektromos állandó megnevezés is használatos az εr
mennyiségre, de mivel függhet a hőmérséklettől, sűrűségtől, elektromos térerősségtől (ld.
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1.1. DIELEKTRIKUMOK ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI

1.1.2. fejezet), stb., ezért célszerűbb a relatív dielektromos permittivitás megnevezés
használata.

A polarizáció több mikroszkopikus folyamat eredményeként áll elő. Az elektromos tér
hatására egy molekula atomjain belül a negatív töltésű elektronfelhő eltolódik a pozitív
töltésű atommaghoz képest. Ez miatt a negatív és a pozitív töltések súlypontjai szétvál-
nak, és így indukált dipólusmomentum jön létre. Ezt a folyamatot elektronpolarizációnak
nevezzük. A molekulát alkotó atomok egymáshoz viszonyított távolsága is megváltozhat
az elektromos tér hatására. Az így kialakult polarizációt atompolarizációnak hívjuk. Az
indukált dipólusmomentum létrejöttével járó elektron-, és atompolarizációt együttesen
eltolódási polarizációnak is szokás nevezni. A permanens dipólusmomentummal rendel-
kező poláros molekulákra az elektromos tér forgatónyomatékot fejt ki, vagyis igyekszik
a hőmozgás miatt véletlenszerű orientációjú molekulákat dipólusmomentumukkal a tér
irányába rendezni. Ez a jelenség az orientációs, vagy más néven irányítási polarizáció. A
teljes polarizáció tehát az eltolódási és az irányítási polarizációból adódik:

P = ε0(εr − 1)E = Pe + Pi . (1.5)

Az (1.1) definíció alapján az eltolódási polarizáció Pe = ρm, ahol az adott térfogatban
lévő molekulák számát a ρ = N/V számsűrűség adja meg. Egy molekula eltolódási
polarizáció miatt indukált dipólusmomentuma arányos a molekulára ható helyi elektromos
térrel: m = αEb, ahol α a molekuláris polarizálhatóságnak nevezett mennyiség. A fentiek
alapján az eltolódási polarizáció a

Pe = ραEb (1.6)
összefüggéssel számolható.

Poláros molekuláknál az irányítási polarizáció figyelembevételéhez az eredő dipólusmo-
mentum átlagértékét kell meghatározni. Egy m permanens dipólus potenciális energiája

U = −mEi cos θ , (1.7)

ahol θ a dipólus iránya és az irányító hatást kifejtő Ei elektromos tér által bezárt szög.
Feltételezzük, hogy a dipólusok energia szerinti eloszlására érvényes a Boltzmann eloszlás.
Az eredő dipólusmomentum átlaga:

〈m〉 = m〈cos θ〉 . (1.8)

A 〈cos θ〉 értékét az ún. Langevin-függvény adja meg:

〈cos θ〉 = L(x) = coth x− 1
x
, (1.9)

ahol x = mEi/(kBT ). A kB a Boltzmann-állandót, T pedig a hőmérsékletet jelöli. Ha fel-
tesszük, hogy a dipólus potenciális energiája kicsi a kBT termikus energiához képest, azaz
mEi/(kBT ) � 1, akkor a Langevin-függvényt a sorfejtésének első tagjával közelíthetjük
(1.1. ábra). Ezt az (1.8) egyenletbe helyettesítve a dipólusmomentum átlagára az

〈m〉 = m2

3kBT
Ei (1.10)

összefüggést kapjuk, ami alapján a polarizáció definíciója szerint az irányítási polarizáció:

Pi = ρ
m2

3kBT
Ei . (1.11)
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1.1. ábra. A Langevin-függvény és sorfejtésének első tagja (x/3).

Az (1.11) és (1.6) egyenleteket az (1.5) összefüggésbe helyettesítve a teljes polarizációra
felírhatjuk, hogy

ε0(εr − 1)E = ραEb + ρ
m2

3kBT
Ei . (1.12)

A dielektrikumok fenomenológiai elméletének fő problémája a molekulára ható helyi
elektromos térerősség (Eb és Ei) meghatározása a külső tér függvényében. Ez a kisnyo-
mású gázok esetén kívül (ahol a molekulák olyan távol vannak, hogy a köztük fellépő
elektromos kölcsönhatás elhanyagolható) nem egyezik meg a külső térrel. A belső elekt-
romos tér a legegyszerűbb esetben a molekulákhoz képest nagy, egyenletesen polarizált
gömb belsejében ható térrel közelíthető (Lorentz-féle belső tér):

Eb = E + P
3ε0

= εr + 2
3 E . (1.13)

Tekintsünk egy apoláros dielektrikumot, ahol a teljes polarizációt az eltolódási polarizá-
ció adja, és feltételezzük, hogy a belső tér megegyezik az (1.13) egyenlettel megadottal.
Ekkor (1.13)-t az (1.12) egyenletbe helyettesítve, átalakítások után összefüggést kapunk
a dielektrikum makroszkopikus tulajdonsága (relatív dielektromos permittivitás) és a mo-
lekuláris jellemzők (α) között:

εr − 1
εr + 2 = ρ

3ε0
α , (1.14)

amit Clausius-Mossotti-egyenletnek nevezünk [3]. Ha az irányítási polarizációt is figye-
lembe vesszük, vagyis poláros molekulákból álló dielektrikumról van szó, és feltételezzük,
hogy a permanens dipólusokra ható irányító tér megegyezik a belső elektromos térrel
(Eb = Ei) akkor az

εr − 1
εr + 2 = ρ

3ε0

(
α + m2

3kBT

)
(1.15)

Debye-egyenlethez jutunk [4]. Ez az összefüggés nagynyomású gázokra, apoláros folyadé-
kokra, és poláros anyagok apoláros oldószerrel alkotott híg oldataira alkalmazható, ahol
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1.1. DIELEKTRIKUMOK ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI

a molekulák közötti kölcsönhatás kicsi, így az Eb = Ei feltétel teljesül.
Poláros folyadékokban a molekulák egymáshoz közel helyezkednek el, így a dipólusok

polarizálják a környezetükben lévő molekulákat. Ennek következtében poláros folyadékok
esetén már nem élhetünk az Eb = Ei feltételezéssel. A dipólusok kölcsönös polarizációja
az ún. üreg-, és reaktív tér bevezetésével vehető figyelembe. A szomszédos környezetet εr
permittivitású kontinuumként kezelve, a molekula helyére képzelt üreg közepén lévő di-
pólus a környezet polarizációjával a reaktív térnek nevezett elektromos teret hozza létre.
A reaktív tér iránya megegyezik a dipólus irányával – azaz nincs irányító hatása – viszont
polarizálhatja a dipólust. Üregtér alatt az üreg belsejében a külső elektromos tér következ-
tében kialakuló elektromos teret értjük. A reaktív és az üregtér ismeretében kiszámolható
a belső és az irányító tér, amiket felhasználva az (1.12) egyenlet alapján Onsager az alábbi
összefüggést vezette le poláros folyadékok dielektromos permittivitására:

(εr − n2)(2εr + n2)
εr(n2 + 2)2 = m2ρ

9ε0kBT
, (1.16)

ahol n az ún. belső törésmutató. Az (1.16) összefüggést Onsager-egyenletnek, a jobb olda-
lán álló mennyiséget pedig dipóluserősség függvénynek nevezik [3]. Az Onsager-egyenlet
gyengén poláros folyadékokra jól alkalmazható. Erősen poláros folyadékokban – ahol a
molekulák asszociátumokat képezhetnek – viszont nem érvényes, mivel a molekulák kör-
nyezetét csak kiátlagolva, makroszkopikus kontinuumként kezeli. Kirkwood és Fröhlich
dolgozták ki a relatív permittivitás statisztikus mechanikán alapuló elméletét, amely a
dipólusok közötti kölcsönhatást is statisztikus módszerekkel veszi figyelembe.

1.1.2. Polarizáció nemlineáris dielektrikumokban
Amennyiben a dielektrikum belsejében ható elektromos tér elegendően nagy, akkor a
polarizáció és az elektromos tér közötti (1.5) lineáris összefüggés már nem áll fenn, hanem
nemlineáris tagok is megjelennek. Ez azt jelenti, hogy a relatív dielektromos permittivitás
függ az elektromos térerősségtől:

εr = ε1 + ε3E
2 + ε5E

4 + . . . . (1.17)

A másodfokúnál nagyobb rendű tagok együtthatója általában olyan kicsi, hogy az nem
jelent kísérletileg mérhető járulékot, ezért a legtöbb dielektrikum esetén elegendő a má-
sodfokú tag figyelembevétele (a kivételek közé tartoznak egyes makromolekulákból álló
folyadékok, ahol a negyedrendű tag is jelentős járulékot jelent). A másodfokú tag együtt-
hatója

ε3 = lim
E→0

εr − ε1
E2 = lim

E→0

∆εE
E2 , (1.18)

amit nemlineáris dielektromos permittivitásnak hívunk (a szakirodalomban Piekara-állandó
néven is találkozhatunk vele). Gyenge elektromos térnél a dielektrikum relatív permittivi-
tását az (1.17) egyenletben szereplő ε1 lineáris dielektromos permittivitás határozza meg.
Ha az (1.17) egyenletet a polarizáció (1.5) definíciójába helyettesítjük, akkor a lineáris
permittivitást az

ε1 = 1 + 1
ε0

(
∂P

∂E

)
E=0

, (1.19)

míg a nemlineáris permittivitást az

ε3 = 1
3!ε0

(
∂3P

∂E3

)
E=0

(1.20)
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összefüggés adja meg.
A relatív permittivitás elektromos térerősségtől való függését nemlineáris dielektromos

effektusnak (NDE) is nevezik, ami több molekuláris hatás következménye [5]. Poláros
molekulákból álló dielektrikumot erős elektromos térbe helyezve az orientációs polarizáció
szaturációja következik be. Ezt a jelenséget normális telítési, vagy Langevin effektusnak
hívják. Nagy térerősség esetén a Langevin-függvény már nem helyettesíthető sorfejtésének
első tagjával, hanem a második, negatív tagot is figyelembe kell venni. Ez miatt a normális
telítési effektus negatív járulékot ad az ε3 nemlineáris dielektromos permittivitáshoz.

Pozitív előjelű permittivitás változás tapasztalható egyes erősen poláros folyadékoknál,
amit anomális telítési-, vagy kémiai effektusnak nevezünk. A jelenség hátterében a külön-
böző permanens dipólusmomentummal rendelkező molekulák inter-, és intramolekuláris
kémiai egyensúlyának (pl. asszociációs, konformációs, tautomer) elektromos térerősségtől
való függése áll. Elektromos térben ugyanis a kémiai egyensúly a nagyobb dipólusmomen-
tummal rendelkező molekulák képződése felé tolódik el.

A normális és az anomális telítési effektus (1.2. ábra) csak poláros molekulákból álló
dielektrikumnál jelentkezik. Nemlineáris dielektromos effektus azonban apoláros mole-
kuláknál is tapasztalható. Amennyiben a molekula polarizálhatósága anizotrop, akkor
az elektromos tér a nagyobb polarizálhatóságnak megfelelő irányú orientáló hatást fejt
ki a molekulára. Ez a permittivitás pozitív előjelű változását okozza. Nagy tereknél a
molekulák hiperpolarizálhatósága is járulékot ad az indukált dipólusmomentumhoz, ami
szintén a permittivitás (pozitív vagy negatív előjelű) változását jelenti.

E

anomális telítési effektus

Δε > 0

normális telítési effektus

P

Δε < 0

1.2. ábra. A polarizáció és az elektromos térerősség kapcsolata poláros dielektrikumok
normális-, és anomális telítési effektusa esetén sematikusan ábrázolva.

A nemlineáris dielektrikumok fenomenologikus elmélete [6, 7] abból a feltételezésből
indul ki, hogy a lineáris dielektrikumokra bevezetett üreg-, és reaktív térre megadott össze-
függések érvényesek. Az irányítási polarizáció kifejezésénél viszont a Langevin-függvény
sorfejtésének második tagját is figyelembe veszik. Ekkor nagy térerősség esetén a teljes
polarizáció (1.12) egyenlete a következőképpen módosul:

P = ραEb + ρ

(
m2

3kBT
− m4E2

i
45(kBT )3

)
Ei . (1.21)
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Az Onsager közelítést felhasználva a nemlineáris permittivitásra azt kapjuk, hogy

ε3 = − m4ρ

45ε0(kBT )3
ε4r (n2 + 2)4

(2ε2r + n4)(2εr + n2)2 . (1.22)

Ezzel az összefüggéssel csak a negatív előjelű normális telítési effektus írható le. A die-
lektrikumot kontinuumként kezelő fenomenologikus elméleteken túl a nemlineáris permit-
tivitás mikroszkopikus és statisztikus mechanikai modelljeit is kidolgozták [8, 9].

A nemlineáris permittivitás MSA-elmélete

Fluidumok statisztikus mechanikájában alkalmazott módszerek egyike, amikor a párkor-
relációs függvényeket és a termodinamikai tulajdonságokat integrálegyenletek megoldásai
alapján származtatják. A számos integrálegyenlet közé tartozik az MSA (mean spheri-
cal approximation) egyenlet, amelynek megoldásához a részecskék közötti kölcsönhatás
modelljét is rögzíteni kell. Az MSA előnye, hogy jó pár modellpotenciálra analitiku-
san megoldható. Dipoláris merevgömbi rendszerre Wertheim [10] oldotta meg az MSA
integrálegyenletet, amellyel összefüggést adott meg a fluidum lineáris permittivitására.
Szalai és munkatársai [11] az elméletet továbbfejlesztve dipoláris fluidumok nemlineáris
permittivitására összefüggést vezettek le az MSA-elmélet keretében. A dipoláris fluidum
elektromos tértől függő polarizációjára a

P = mρL
(
mE

kBT
+ 3P 1− q(−ξ(y))

mρ

)
(1.23)

analitikus megoldást kapták, ahol L(x) a Langevin-függvény,

q(x) = (1 + 2x)2

(1− x)4 (1.24)

pedig a merevgömbi fluidum redukált inverz kompresszibilitási függvénye. Az MSA-
elméletből származó ξ paramétert a

3y = q(2ξ)− q(−ξ) (1.25)

egyenlet definiálja, ahol y a már említett dipóluserősség függvény:

y = m2ρ

9ε0kBT
. (1.26)

Az MSA-elmélet keretében a lineáris permittivitást az

ε1 = 1 + 3y
q(−ξ) = 1 + m2ρ

3ε0kBT
1

q(−ξ) (1.27)

összefüggés adja meg. A nemlineáris dielektromos permittivitás meghatározásához az
(1.23) egyenlettel felírt polarizáció belső elektromos tér szerinti harmadik deriváltját kell
kiszámolni. A derivált ismeretében azt az (1.20) összefüggésbe helyettesítve a nemlineáris
permittivitásra azt kapjuk, hogy:

ε3 = − m4ρ

45ε0(kBT )3
1

q4(−ξ(y)) . (1.28)

Az MSA-elmélet szerinti lineáris és nemlineáris permittivitást Monte Carlo szimulációs
eredményekkel összehasonlítva kis dipólusmomentumok esetén jó egyezés tapasztalható
[11].
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Elegyek nemlineáris dielektromos permittivitása az MSA-elmélet keretében

Az elméletet Nagy és munkatársai [12] többkomponensű dipoláris merevgömbi fluidumok-
ra is kiterjesztették. Azzal a feltételezéssel élve, hogy a különböző dipólusmomentummal
rendelkező részecskék átmérője azonos, a c számú komponensből álló rendszerre a redukált
dipóluserősség függvény

ŷ = ρ

9ε0kBT

c∑
i=1

xim
2
i =

c∑
i=1

xiŷi , (1.29)

ahol xi = Ni/N az i. komponens móltörtje, mi pedig a dipólusmomentuma. Az elegy-
re vonatkozó mennyiségeket ˆ jelöli. Ekkor az egykomponensű rendszerhez hasonlóan a
polarizáció elektromos tér szerinti deriváltjainak meghatározásával az elegy lineáris per-
mittivitása az

ε1 = 1 + ρ

3ε0kBTq
(
−ξ̂
) c∑
i=1

xim
2
i (1.30)

összefüggés alapján [12, 13], a nemlineáris permittivitása pedig az

ε3 = − ρ

45ε0(kBT )3q4
(
−ξ̂
) c∑
i=1

xim
4
i (1.31)

egyenlet szerint számolható.

1.1.3. Polarizáció időben változó elektromos térben
A külső elektromos térbe helyezett dielektrikumban a polarizáció nem pillanatszerűen jön
létre, hanem egy bizonyos idő szükséges az egyensúlyi állapot eléréséhez. Ugyanígy, ha
megszüntetjük a külső elektromos teret a polarizáció csak bizonyos idő eltelte után szűnik
meg. Ezt a jelenséget dielektromos relaxációnak nevezzük. Amennyiben a kialakuló
polarizációt a rendszer elektromos térre, mint külső behatásra adott válaszának tekintjük,
akkor a dielektrikum viselkedését a lineáris válasz elmélet speciális eseteként írhatjuk
le. Ha kis amplitúdójú, E(t)(ω) = E0e

−iωt szerint időben ω = 2πf körfrekvenciával
periodikusan változó elektromos tér hat egy lineáris dielektrikumra, akkor

P(t)(ω) = ε0(ε∗(ω)− 1)E(t)(ω) (1.32)

időben periodikusan váltakozó polarizáció jön létre. Az ε∗(ω) mennyiséget a dielektrikum
komplex dielektromos függvényének nevezzük. Ez azt jelenti, hogy ha a külső elektromos
tér időben periodikusan váltakozik, akkor a dielektrikum permittivitását az elektromos tér
körfrekvenciájától függő komplex számként kezeljük. A komplex permittivitást felírhatjuk
ε′(ω) valós és ε′′(ω) képzetes részre bontva is:

ε∗(ω) = ε′(ω)− iε′′(ω) , (1.33)

ahol i az imaginárius egység. A legegyszerűbb esetben a polarizáció változása arányos az
aktuális értékével, vagyis egy tD karakterisztikus idővel jellemezhető exponenciális függ-
vény szerint változik. Ekkor a komplex dielektromos függvényt az

ε∗(ω) = ε∞ + εs − ε∞
1 + iωtD

(1.34)

összefüggéssel adhatjuk meg. Az εs mennyiség a permittivitás valós részének kisfrek-
venciás, ε∞ pedig a nagyfrekvenciás határértéke. Az (1.34) egyenletet a dielektromos
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relaxáció Debye-egyenletének hívják [14]. A gyakorlatban előforduló dielektrikumokra
a Debye-egyenlet csak ritkán alkalmazható, ezért bevezetésre került a tapasztalati úton
általánosított alakja, az ún. Havriliak-Negami egyenlet [15]:

ε∗(ω) = ε∞ + εs − ε∞
(1 + (iωtD)α)β , (1.35)

ahol 0 ≤ α ≤ 1 és 0 ≤ β ≤ 1 empirikus paraméterek.
A Debye-egyenlettel megadott komplex dielektromos függvény sematikus térbeli áb-

rázolását a valós és a képzetes síkon vett vetületeivel együtt az 1.3. ábra mutatja be. A
komplex dielektromos permittivitást a frekvencia függvényében ábrázolva ún. dielektro-
mos spektrumhoz jutunk. A komplex permittivitás valós és képzetes részét külön-külön is
ábrázolhatjuk a frekvencia függvényében, ekkor az előbbit diszperziós spektrumnak (ε′ vs.
ω), míg az utóbbit abszorpciós spektrumnak (ε′′ vs. ω) hívjuk. Ideális Debye relaxáció ese-
tén a diszperziós görbének egy adott ún. karakterisztikus frekvenciánál inflexiós pontja,
az abszorpciós görbének pedig maximuma van. A karakterisztikus frekvencia reciproka
megadja a folyamatot jellemző karakterisztikus időt: tD = 1/ω. A dielektromos relaxáció
jellemzésére a karakterisztikus frekvencián (illetve időn) kívül a komplex permittivitás
valós részének statikus és nagyfrekvenciás határértékeinek különbségét (∆ε = εs − ε∞)
használjuk, amit a relaxáció intenzitásának nevezünk.

ε

ε

log ω

1.3. ábra. A Debye-egyenletnek megfelelő komplex dielektromos függvény térben ábrázolva, a
képzetes és a valós síkokra vett vetületekkel együtt.

A polarizációt okozó mikroszkopikus folyamatok eltérő időskálán mennek végbe. Az
irányítási-, atom-, és elektronpolarizáció közül a permanens dipólusmomentummal ren-
delkező molekulákra ható irányítási polarizáció a leglassabb. A külső elektromos tér frek-
venciájának növelésével a permanens dipólusok már nem képesek követni a tér változását,
vagyis a dielektrikum polarizációjának orientációs komponense eltűnik. Folyadékokban az
irányítási polarizáció karakterisztikus ideje 10−10 - 10−11 s körül van, az ennek megfelelő
karakterisztikus frekvenciájú elektromos tér a mikrohullámú elektromágneses sugárzás-
ra (f ∼ 1010 Hz) jellemző. Az atom- és elektronpolarizáció nagyságrendekkel gyorsabb
folyamat, mint a dipólusok orientációja. Az atompolarizációnak megfelelő dielektromos
relaxáció az infravörös sugárzás tartományában (f ∼ 1013 Hz) jelentkezik, míg az elekt-
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1.1. DIELEKTRIKUMOK ELEKTROMOS TULAJDONSÁGAI

f (Hz)

ε''
atompolarizáció

ε'

103 106 109 1012 1015

elektronpolarizáció

irányítási polarizáció

VIS-UVIRRF

1.4. ábra. A dielektromos spektrum vázlata 103 Hz-től, egészen az UV tartományig, feltüntetve
az eltérő karakterisztikus frekvenciával jellemezhető polarizációs folyamatokat.

ronok eltolódása egészen az ultraibolya (f ∼ 1015 Hz) frekvenciákig követni tudja az
elektromos tér változását (1.4. ábra).

A dielektromos spektrumban a dipólusok okozta relaxációkon kívül egyéb folyamatok
hatása is jelentkezhet. Ezek közül az egyik leggyakrabban előforduló jelenség az elektro-
mos vezetés, amelyet a dielektrikumban lévő szabad töltéshordozók (pl. ionok) vándorlása
okoz. Az ideális elektromos vezetés kis frekvenciákon jelentkezik a dielektromos spekt-
rum képzetes részében, kettős logaritmikus ábrázolásban egy -1 meredekségű egyenesként
(1.5a ábra).

a)

log 

lo
g

 ε
''

ε
'

relaxáció

b)

log 

lo
g

 ε
''

ε
'

relaxáció

vezetési járulék

elektródpolarizáció

m = -1

vezetési járulék
m = -1

m > -1

1.5. ábra. Az egyenáramú vezetés (a) valamint az elektródpolarizáció (b) járuléka a dielektro-
mos spektrum ε′ valós (folytonos vonal) és ε′′ képzetes (szaggatott vonal) részében.

Heterogén dielektrikumoknál, vagy ha egy homogén dielektrikum egy eltérő fázissal
érintkezik, akkor a fázishatárokon a szabad töltéshordozók felhalmozódhatnak, ami elekt-
romos kettősréteg kialakulásához vezet. Ez a töltésszétválás járulékos polarizációt okoz,
ami a molekuláris dipólusok relaxációjánál akár több nagyságrenddel nagyobb dielektro-
mos relaxációként jelenik meg a dielektromos spektrumban. A homogén dielektrikum és
egy elektromosan vezető fázis (pl. fém elektród) határán kialakuló ún. elektródpolarizáció
hatása kis frekvenciákon a dielektromos spektrum valós és képzetes részében is megjelenik
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1.2. DIELEKTROMOS MÉRÉSTECHNIKA

(1.5b ábra). Kettős logaritmikus ábrázolású képzetes spektrumban az elektródpolarizáció
-1-nél kisebb meredekségű egyenesként jelentkezik.

Különböző permittivitású és elektromos vezetésű fázisokból álló heterogén dielektri-
kumban (pl. szuszpenzió) a belső mezoszkopikus méretű fázishatárokon fellépő polarizá-
ciót Maxwell-Wagner, vagy határfelületi polarizációnak nevezzük [16]. Ez a dielektromos
spektrumban kis- és közepes frekvenciákon okoz relaxációt.

1.2. Dielektromos méréstechnika
Dielektrikumok elektromos tulajdonságai kísérletileg az elektromos térrel (elektromágne-
ses sugárzással) való kölcsönhatás alapján vizsgálhatóak. A dielektromos tulajdonságok
jellemzésére a különböző extenzív és intenzív mennyiségek közül a legtöbb esetben a komp-
lex dielektromos függvény használatos. A dielektromos méréstechnikában széles körben
alkalmazott, hagyományos kísérleti módszerek csak lineáris viselkedésű dielektrikumok
vizsgálatára alkalmasak, azaz amikor a komplex permittivitás nem függ az elektromos
térerősségtől. A nemlineáris dielektromos tulajdonságok felderítése speciális technikákat
igényel, ami miatt ezek (a lineáris módszerekhez képest) csak szűkebb körben terjedtek
el.

1.2.1. Lineáris dielektromos méréstechnika
A lineáris permittivitás meghatározására léteznek elektrosztatikus (pl. Coulomb tör-
vény szerinti erőmérésen alapuló) eljárások is, ezek azonban mára elvesztették gyakorlati
jelentőségüket. Az elterjedt lineáris dielektromos módszerek általában kis amplitúdó-
jú és szinuszosan váltakozó elektromos teret alkalmaznak. Szinuszos külső tér esetén
a dielektrikum polarizációja szintén szinuszosan változik, az elektromos térhez képest
azonban fáziskésésben van. A gerjesztő tér f frekvenciájától függően megkülönböztet-
hetünk kisfrekvenciás (f < 107 Hz) tartományban (low frequency, LF), valamint ennél
nagyobb, nagyfrekvenciás tartományban (egészen 1012 Hz-ig) használható eljárásokat. A
10−6 − 1012 Hz tartományban alkalmazott dielektromos módszereket összefoglaló néven
dielektromos spektroszkópiának (broadband dielectric spectroscopy, BDS) nevezzük [16].
Ez mellett időtartományú módszerek is használatosak (time-domain dielectric spectros-
copy, TDS). A lineáris dielektromos permittivitás mérésére számos gyártó kínál kereske-
delemben kapható készülékeket, széles frekvencia- és hőmérséklet tartományban működő
komplett mérőrendszereket.

Kisfrekvenciás tartomány

A 10−6 − 107 Hz közötti LF tartományban az impedancia (kapacitás) mérésére visszave-
zetett módszerek használatosak a lineáris permittivitás meghatározására. A vizsgálandó
minta általában egy kapacitív elemként (pl. párhuzamos lemezkondenzátor) kapcsolt
mintatartóba kerül, amelynek az impedanciáját a minta dielektromos tulajdonságai ha-
tározzák meg. A mintatartó, mint áramköri elem Z∗ komplex impedanciáját az átfolyó
áram és a rajta eső feszültség komplex amplitúdójának mérésével lehet meghatározni. Az
ismeretlen impedancián átfolyó áram a vele sorosan kapcsolt, pontosan ismert értékű el-
lenálláson eső feszültséggé konvertálható. A Fourier korrelációs analizátorok a két mért
feszültség analízise alapján határozzák meg a komplex impedanciát. Ezt az eljárást főleg
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1.2. DIELEKTROMOS MÉRÉSTECHNIKA

abban az esetben alkalmazzák ha a dielektromos permittivitást mérni kívánjuk néhány
tíz Hz-nél kisebb frekvencián is.

Az impedancia analízisen alapuló módszereknél gyakran a Wheatstone-féle hídkap-
csoláshoz hasonló impedanciamérő hidakat használnak [17]. Az alapelvet tekintve a ki-
egyenlített hídkapcsolásnál (ha nem folyik áram a nulla indikátoron) az ismeretlen Z∗

impedancia a híd ismert elemeinek impedanciája alapján számolható. A gyakorlatban
számtalan különböző felépítésű, automatikusan kiegyenlített impedanciamérő híddal ta-
lálkozhatunk.

A vizsgált dielektrikum ε∗(ω) komplex relatív permittivitása a mintával töltött (C∗(ω))
és a vákuumot (gyakorlatban levegőt) tartalmazó kondenzátor C0 kapacitásának hánya-
dosaként adható meg. A mintát tartalmazó kondenzátor Z∗ komplex impedanciájának
ismeretében a relatív permittivitásra felírhatjuk, hogy

ε∗(ω) = C∗(ω)
C0

= 1
iωZ∗(ω)C0

. (1.36)

A mintatartó kondenzátor a legtöbb esetben egy párhuzamosan kapcsolt ideális Cp kon-
denzátorból és Rp ellenállásból álló áramkörrel helyettesítő (1.6. ábra).

A

d Cp Rp

1.6. ábra. Párhuzamos lemezkondenzátor mintatartó és a helyettesítő kapcsolása.

A komplex permittivitás (1.36) egyenletét kifejezhetjük a helyettesítő kapcsolás ele-
meinek Cp és Rp értékeivel is:

ε∗(ω) = Cp

C0
− i 1

ωRpC0
. (1.37)

A C0 = (ε0A)/d egyenlet felhasználásával (ahol A az elektródok felülete, d a köztük lévő
távolság, ε0 pedig a vákuum permittivitása) a komplex permittivitás valós része az alábbi
összefüggés alapján számolható:

ε′r = Cpd

Aε0
, (1.38)

a képzetes rész pedig az
ε′′r = d

RpωAε0
(1.39)

összefüggéssel adható meg.
A gyakorlatban a mintatartó szórt kapacitásából, valamint a mintatartó és a mérő-

műszer közötti kábelek, csatlakozók szórt impedanciájából (főleg a 105 Hz-nél nagyobb
frekvenciákon) eredő hiba jelentős lehet. Ezek kiküszöbölésére számos módszer alkalmaz-
ható.
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1.2. DIELEKTROMOS MÉRÉSTECHNIKA

Nagyfrekvenciás tartomány

Az LF tartományú impedanciaanalízisen alapuló módszerek alkalmazhatósági tartománya
speciális mintatartók és hullámvezetők használatával egészen a ∼ 109 Hz frekvenciákig
kitolható. Precíziós hullámvezetőkre azért van szükség, mert az LF tartomány felett
a cella és a mérőberendezés közötti összeköttetés, valamint a mintatartó impedanciája
összemérhető nagyságú.

A 107 Hz-nél nagyobb frekvenciatartományban a permittivitás mérése az elektro-
mágneses hullámjelenségek (reflexió és/vagy transzmisszió) vizsgálatával valósítható meg.
Legszélesebb körben a hálózatanalízisre épülő eljárások használatosak, amelyek felső frek-
venciahatára elérheti a 1012 Hz-et. A hálózatanalizátorok a gerjesztő jel, valamint a min-
táról visszaverődött és a mintán áthaladt jel amplitúdó és fázisviszonyai alapján az ún.
szórási (scattering), vagy röviden S-paramétereknek nevezett mennyiségeket határozzák
meg. Az S-paraméterek alapján kiszámolható a minta komplex dielektromos permittivi-
tása.

A nagyfrekvenciás tartományban a minta és a mérőberendezés között az elektromág-
neses sugárzás hullámvezetőkben, vagy szabad térben terjedhet. A hullámterjedés szem-
pontjából változatos kialakítású mintatartókkal találkozhatunk. Ezek közé tartoznak a
koaxiális szondák, amelyek a vizsgálandó anyaggal, mint dielektrikummal lezárt végű hul-
lámvezetők. A koaxiális szondákkal a minta reflexiós S-paramétere mérhető. A módszer
akkor ad megbízható eredményt, ha a minta mérete jóval nagyobb, mint a szonda átmé-
rője. Amennyiben egy zárt, négyszög keresztmetszetű, vagy koaxiális hullámvezető egy
adott szakaszát a mintával helyettesítjük, akkor a reflexiós és az átviteli S-paramétert is
meg lehet mérni.

A szabadtéri terjedést alkalmazó módszerek egyike, amikor a minta két antenna kö-
zött van elhelyezve. A módszer hátránya, hogy a rendszer kalibrációja problémás lehet.
Az üregrezonátoros eljárások azon alapulnak, hogy a rezonátor frekvenciája és jósági té-
nyezője megváltozik ha egy dielektrikumot helyezünk a belsejébe. A változás alapján
a dielektrikum komplex permittivitása kiszámolható. Az eljárás nagy hátránya, hogy a
permittivitás csak egy, vagy néhány frekvencián határozható meg.

A 1010 és 1012 Hz közötti frekvenciatartományban kvázioptikai módszerek (interfe-
rométerek) is használhatóak a permittivitás mérésére, amelyek átmenetet képeznek az
optikai módszerek (infravörös spektroszkópia) felé.

1.2.2. Nemlineáris dielektromos méréstechnika
A nemlineáris permittivitás mérése a lineáris permittivitás meghatározásához hasonlóan
a dielektrikum és az elektromos tér kölcsönhatásán alapul. Egy nemlineáris dielektrikum-
ban a polarizáció azonban nem csak fáziseltolódással követi a szinuszos elektromos teret,
hanem magasabb rendű felharmonikusok is megjelennek. A nemlineáris permittivitás
meghatározható a felharmonikusok analízisével [18]. Ez viszont kis amplitúdójú gerjesztő
tér esetén méréstechnikailag viszonylag nehezen oldható meg, mivel a felharmonikusok
amplitúdója rendkívül kicsi. Ez miatt a kis amplitúdójú teret használó módszerek kevés-
be terjedtek el a nemlineáris dielektromos (ND) méréstechnikában. Gyakoribbak azok az
eljárások, ahol a gerjesztő elektromos tér amplitúdója a 106 − 107 V/m nagyságrendbe
esik. A következő fejezetekben ezek közül ismertetjük a legfontosabbakat [19].

A nagy amplitúdójú teret alkalmazó nemlineáris méréstechnikában számos technikai
nehézséggel kell számolni. A nemlineáris permittivitás (ε3) értéke kicsi, jellemzően 10−19

és 10−17 m2/V2 közötti. Ez azt jelenti, hogy 107 V/m nagyságú elektromos tér mellett
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közelítőleg ∆εE = 10−5−10−3 nagyságú permittivitás változást kell kísérletileg detektálni,
mindezt 1-100 ms alatt. Hosszabb idő esetén a minta elektromos vezetésétől függően a
dielektrikum melegedhet (Joule-hő), ami szintén a permittivitás megváltozását okozza, így
meghamisíthatja a mérési eredményt (részletesebben ld. később). A térerősség növelésével
a detektálandó permittivitás változás is nő, azonban az alkalmazható térerősségnek a
dielektrikum átütési szilárdsága korlátot szab. A legelső kezdetleges technikák közel egy
évszázaddal ezelőtt jelentek meg, kereskedelmi forgalomban azonban mind a mai napig
nem érhető el ND mérésekre alkalmas berendezés.

Az ND mérési módszerek általában az LF tartományban (< 107 Hz) működnek, ezért
mintatartóként a lineáris technikáknál is használatos síkkondenzátor terjedt el. Az elekt-
ródok közti távolság csökkentésével a nagy amplitúdójú elektromos tér létrehozásához
szükséges feszültség csökkenthető, ami méréstechnikai szempontból kedvező. Azonban a
gyakorlatban használható minimális elektródtávolság ∼10 µm körül alakul. Ennél kisebb
távolságnál felületi jelenségek és megnövekedett elektromos vezetés miatt zavaró hatások
lépnek fel. A mérések pontossága szempontjából a cella felépítése kritikus. Az elektródok
között a nagy térerősség következtében viszonylag nagy Coulomb-erő léphet fel, ami nem
megfelelő konstrukció esetén deformálhatja a mintatartót, mérési hibát okozva. Speciális
dielektromos cellákkal a nemlineáris permittivitás széles hőmérséklet- és nyomástarto-
mányban vizsgálható.

Single-field módszerek

A nemlineáris mérési technikák egyik típusa a nagy amplitúdójú, szinuszos gerjesztőjelet
használó módszerek, amelyeket „egyteres” (single-field) eljárásoknak is hívnak (1.7. ábra).
A nagyfeszültségű jelgenerátor által előállított jel a mintával való kölcsönhatás következ-
tében torzul, magasabb rendű felharmonikusok jelennek meg. A válasz jel amplitúdó
és fázisviszonyai alapján meghatározható a nemlineáris permittivitás. Ez lényegében a
lineáris permittivitás mérésénél is alkalmazott impedanciaméréshez hasonló módszer.

Nagyfeszültség

jelgenerátor
Analizátor

minta

1.7. ábra. Egyteres ND módszer elvi blokkdiagramja.

A nagyfeszültségű impedanciamérés a hagyományos eljárásokhoz hasonlóan a minta-
tartón eső feszültség és a rajta átfolyó áram mérésével oldható meg. Az impedanciaana-
lizátorral előállított gerjesztő jel nagyfeszültségű erősítés után kerül a cellára. A min-
tatartón eső feszültséget gyengítés után az impedanciaanalizátor méri. A cellán átfolyó
áram egy ellenálláson eső feszültségként ugyancsak az impedanciaanalizátorral mérhető
(1.8. ábra). Mivel az impedanciamérő berendezésre nem juthat nagyfeszültség, ezért a
készülék bemenetét megfelelő védelemmel kell ellátni. Ez korábban technikai problémát
jelentett, manapság azonban az elektronikai eszközök fejlődésének köszönhetően könnyeb-
ben megoldható [20]. Az egyteres technikák előnye, hogy a gerjesztő jel frekvenciája
könnyen változtatható viszonylag széles tartományban. A jellemző frekvenciatartomány
a 10−1 Hz-től a 106 Hz-ig terjed. Ezekkel a módszerekkel a komplex nemlineáris per-
mittivitás valós és képzetes részét is meg lehet mérni, valamint a permittivitás időbeli
változásának követésére is alkalmasak.
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1.8. ábra. Nagyfeszültségű impedanciamérés vázlata [20].

Dual-field módszerek

Azokat az eljárásokat ahol a nagy amplitúdójú elektromos tér mellett egy kis amplitúdóval
szinuszosan váltakozó, ún. mérőteret is használnak „kétteres” (dual-field) módszereknek
hívjuk [21]. A nagy amplitúdójú (DC impulzus vagy szinuszos AC) elektromos tér in-
dukálta permittivitás változás a mintatartó cella kapacitásának változását vonja maga
után. A permittivitás mérése ezáltal visszavezethető kapacitásmérésre, ami a szinuszos
mérőtérrel valósítható meg (1.9. ábra).

Nagyfeszültség

jelgenerátor
Kapacitás

mérése
minta

v

1.9. ábra. Kétteres ND berendezés elvi sémája.

A kapacitás mérésére gyakori eljárás a nemlineáris technikáknál, hogy a mérendő ka-
pacitív elemet egy (általában LC) oszcillátor frekvenciameghatározó tagjaként kapcsolják.
Ebben az esetben a mérőteret az oszcillátor szolgáltatja, aminek a rezonanciafrekvenciá-
ja a kapacitás értékétől függ. Végeredményben tehát a nemlineáris permittivitás mérése
frekvenciamérés alapján végezhető el.

A nagy frekvenciastabilitású oszcillátor alap követelmény a kétteres ND technikák-
nál. A mérni kívánt 10−5 nagyságú permittivitás változás azt jelenti, hogy az oszcillátor
frekvenciaváltozása a ppm tartományba esik. A gyakorlatban néhányszor 106 Hz rezo-
nanciafrekvencia mellett a mérendő változás csupán néhány Hz, ezért a nagy stabilitású
oszcillátor alkalmazása elengedhetetlen. Mivel a permittivitás meghatározásához elegen-
dő a frekvenciaváltozás ismerete, továbbá a mérések jellemző időtartama néhány ms-tól
néhány tíz s-ig terjed, elsősorban az oszcillátor rövidtávú stabilitása az elvárt követelmény.
A különböző rendszerek változatos felépítésű oszcillátorokat alkalmaznak, aktív elemeik
lehetnek elektroncső vagy félvezető alapú eszközök [22]. Az oszcillátor aktív elemét a
nagy amplitúdójú elektromos tértől el kell választani, ami a dielektromos cellával sorba
kapcsolt blokkoló kondenzátorral oldható meg. Ahhoz, hogy az oszcillátor meghatározó

16



1.2. DIELEKTROMOS MÉRÉSTECHNIKA

1.10. ábra. FM jel demodulációján alapuló ND mérőrendszer felépítése [23].

kapacitív eleme a dielektromos cella legyen, a blokkoló kondenzátor kapacitásának jóval
nagyobbnak kell lennie cella kapacitásánál.

A korai kétteres ND berendezésekben a frekvencia mérése az ún. heterodin módszerrel
történt. Ennek lényege, hogy ha az oszcillátor jelét egy másik, hangolható referencia-
oszcillátor jelével keverjük össze, akkor a keverő kimenetén a két frekvencia összege és
különbsége jelenik meg. Az összegfrekvenciájú komponens kiszűrése és erősítés után osz-
cilloszkópon megfigyelhető, hogy a referenciaoszcillátor frekvenciája mikor egyezik meg a
mérőoszcillátoréval. A frekvenciamérést a nagy amplitúdójú tér bekapcsolása előtt és után
végrehajtva meghatározható a frekvenciaváltozás, ami arányos a permittivitás változásá-
val. A módszer időigényessége miatt rövid nagyfeszültségű impulzusok alkalmazására nem
volt lehetőség. A heterodin elvet használó berendezések továbbfejlesztett változatainál a
frekvenciamodulált (FM) jel demodulációjával lehetővé vált a gyorsabb frekvenciamérés
[23, 24]. Az 1.10. ábrán egy ilyen ND berendezés blokkvázlata látható.

Az FM jel demodulációjára több eljárás használható, pl. egy félrehangolt rezgőkörrel
amplitúdómodulált jellé átalakítva, majd azt demodulálva a frekvenciával arányos DC jel
állítható elő. Az FM jel demodulációja diszkriminátor használatával is megvalósítható.

Az oszcillátor frekvenciájának közvetlen mérésére a frekvenciaszámláló készülékek is
megoldást nyújtanak. Ezeknek a készülékeknek az előnye, hogy alkalmazásukkal nincs
szükség referenciaoszcillátorra és heterodin keverőre. A frekvenciaszámláló berendezések
a váltakozó jel adott időre eső periódusait számolják meg. A pontosságuk a számlálás
idejének növelésével javul. Az ND méréseknél, viszont rövid idő alatt kell mérni a frek-
venciát, ezért főleg olyan számlálók használatosak, amelyek a váltakozó jel adott számú
periódusának időtartamát mérik egy nagy pontosságú belső időalap segítségével [22, 25].

A gyors és nagy pontosságú frekvenciamérésre az ún. frekvenciamoduláció analizá-
torok (modulation domain analyzer, MDA) is alkalmasak. Ezek lényegében frekvencia-
számláló készülékek, és képesek több százszor megmérni egy 107 Hz-es jel frekvenciáját egy
változtatható hosszúságú (minimálisan néhány ms-os) időablak alatt. Az ilyen megoldáso-
kat használó ND berendezések nagy időfelbontással, folyamatosan képesek a nemlineáris
permittivitást mérni. A permittivitás elektromos tér kikapcsolását követő időbeli változá-
sának meghatározásával az időtartományban végzett vizsgálatok is lehetővé váltak. Egy
FM analizátorral megvalósított frekvenciamérést használó ND rendszer blokkvázlatát az
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1.11. ábra. FM analizátorral megvalósított frekvenciamérést használó ND készülék [21].

1.11. ábra mutatja be. A mérőoszcillátort használó kétteres módszerek hátránya, hogy
általában csak egy vagy néhány, adott mérési frekvencián működnek, ami ráadásul csak
nehézkesen (pl. az oszcillátor elemeinek cseréjével) állítható.

Az eddigiekben ismertetett kétteres ND rendszerek a nagy amplitúdójú teret egy nagy-
feszültségű DC impulzus formájában állították elő. Azonban léteznek olyan módszerek is,
ahol a szinuszos mérőtérre egy nagy amplitúdójú, alacsony frekvenciájú (<100 Hz), AC
elektromos teret szuperponálnak. A nagyfeszültségű AC teret egy külső generátor hozza
létre, a mérőteret pedig egy hangolható frekvenciájú RF jelgenerátor állítja elő, vagyis a
mintatartó kondenzátor független a mérőteret létrehozó oszcillátortól (1.12. ábra).

voltmér
HF

voltmér
AC

Demodulátor

generátor
HF

Számláló

minta

generátor
HV,LF

rendszer
Regisztráló

Jelgenerátor

1.12. ábra. Nagy amplitúdójú AC teres ND berendezés blokkvázlata [21].

A folyamatosan gerjesztett dielektrikumot tartalmazó mintatartó egy rezgőkörbe van
kapcsolva, aminek a rezonanciaviszonyait a mérőtér frekvenciájának változtatásával lehet
meghatározni. A nemlineáris dielektromos permittivitás a demoduláció után kapott jel
feldolgozásával határozható meg [26]. A módszer előnye, hogy a komplex nemlineáris
permittivitás valós és képzetes része is mérhető.
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Zavaró hatások

Az ND méréseknél zavaró hatásokkal kell számolni, amelyek egy része a vizsgált anyag
tulajdonságaiból, míg mások műszeres effektusokból erednek. A zavaró hatások miatt az
ND mérések általában nagy hibával (jellemzően ∼10%) terheltek, a korai technikáknál
azonban nem volt ritka az akár 50%-os hiba sem. A vizsgált anyag dielektromos per-
mittivitása nem csak az elektromos térerősségtől, hanem a hőmérséklettől és a sűrűségtől
is függ. Ez utóbbi az elektrostrikció következtében jelentkező térfogatváltozással kap-
csolatos, és a legtöbb esetben elhanyagolható nagyságú permittivitás változást jelent. A
hőmérséklet változásából eredő ∆εT permittivitás változás viszont akár akkora mértékű is
lehet, hogy elfedi a mérni kívánt ∆εE nemlineáris dielektromos effektust. Az elektromos
tér hatása alatt álló minta hőmérséklete egyrészt az ún. elektrokalorikus effektus miatt,
másrészt pedig a Joule-hő következtében változhat, amelyek közül az utóbbi a megha-
tározó. A Joule-hő alatt a cellára kapcsolt nagy amplitúdójú elektromos tér hatására a
mintán átfolyó áram hőhatását értjük. Egy t ideig tartó, E amplitúdójú impulzus

∆T = E2tκ

Cρm
(1.40)

nagyságú hőmérsékletváltozást okoz [24], ahol κ a minta fajlagos elektromos vezetése, C
a hőkapacitása, ρm pedig a sűrűsége. Adott impulzus esetén tehát a melegedés okozta
permittivitás változás – melynek előjele mindig negatív – a minta fajlagos elektromos
vezetésétől függ. Ez miatt a nagy pontosságú ND mérések kivitelezéséhez fontos a vizsgált
anyag megfelelő tisztasága. Elsősorban a víz és az ionos szennyezőanyagok mennyiségét
kell minimalizálni.

A melegedés okozta ∆εT elkülönítésére a korai ND berendezések a lassú frekvencia-
mérés miatt nem voltak képesek. Ezért ezekkel a módszerekkel csak kis fajlagos vezeté-
sű dielektrikumok (pl. szén-tetraklorid, dietil-éter) nemlineáris permittivitását lehetett
megmérni, azt is viszonylag jelentős hibával. Azokkal a módszerekkel, amelyek a nagy-
feszültségű impulzus ideje alatt többször képesek frekvenciamérést végezni rekonstruál-
ható a dielektromos permittivitás változása az impulzus ideje alatt. Ennek ismeretében
a melegedés okozta ∆εT permittivitás változás elkülöníthető a nemlineáris dielektromos
effektustól. Ha elegendően rövid (kb. ≤10 ms) nagyfeszültségű impulzusokat alkalma-
zunk, akkor ez alatt a mintát a környezetétől adiabatikusan elválasztottnak tekinthetjük.
Amennyiben ez a feltétel fennáll, akkor egy normális telítési effektusú (∆εE<0) anyag
permittivitása az 1.13. ábrán látható módon változik a négyszög alakú impulzus ideje
alatt. A nemlineáris dielektromos effektus okozta ∆εE változás szinte azonnal jelentkezik,
míg a melegedés hatására a permittivitás lineárisan csökken. A ∆εE értékét megkapjuk,
ha a permittivitás változást az impulzus bekapcsolásának időpontjára extrapoláljuk. Az
első ND módszer, amellyel lehetővé vált a melegedés okozta hatás elkülönítése Małecki
nevéhez fűződik [27].

Az oszcillátort használó ND módszereknél a rendszer mintatartón kívüli elemeinek
kapacitásváltozása hamis detektált jelként jelentkezhet. Ezeknél a berendezéseknél a ki-
küszöbölendő műszeres zavaró hatások közül ez az egyik legfontosabb. A leggyakoribb
hibaforrás rendszerint a cellával sorosan kapcsolt blokkolókondenzátor, a nem kielégítő
impedanciaillesztés az oszcillátor és az impulzusgenerátor között, valamint a nem megfe-
lelő cellakonstrukció.
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1.13. ábra. A ti idejű négyszögimpulzus indukálta nemlineáris dielektromos effektus (∆εE) és
a hőmérséklet okozta permittivitás változás (∆εT) sematikusan ábrázolva.

A nemlineáris permittivitás és a mért jel kapcsolata

A minta nemlineáris permittivitása és az ND berendezés által végeredményben regisztrált
elektronikus jel közötti kapcsolat meghatározására (kalibráció) több módszer használha-
tó. Azoknál az ND rendszereknél, amelyek a mintatartó cella kapacitásváltozását mérik,
egy pontosan ismert értékű kapacitásváltozást (∆Ccal) létrehozó taggal megvalósítható
a kalibráció. A cellával párhuzamosan kapcsolt kalibráló elem ∆Ccal értékének a min-
tatartó kapacitásváltozásával megegyező nagyságrendbe kell esnie. Ez technikai kihívást
jelent, hiszen a minta permittivitás változása a legtöbb esetben igen kicsi, így ∼ 10−15 F
nagyságú kalibráló jelre van szükség. Ekkora változás reprodukálhatóan létrehozható egy
mágnesesen működtetett Reed kapcsolóra épülő kalibráló egységgel [23].

A végeredményben frekvenciajelet regisztráló ND technikák esetében a nemlineáris
permittivitás és a mért frekvenciaváltozás közötti összefüggés számolással is meghatá-
rozható. Ehhez a dielektromos cella üres és szórt kapacitását kell ismernünk, ami két
különböző permittivitású anyag felhasználásával megmérhető.

Az ND méréstechnika alkalmazása

A nemlineáris dielektromos méréstechnika – annak ellenére, hogy a mai napig nem kap-
ható kereskedelmi forgalomban ND spektrométer – számos területen alkalmazható. A
legkorábbi ND mérésektől [28] kezdve széles körben használnak nemlineáris dielektromos
méréstechnikát poláros és apoláros folyadékokban, valamint makromolekulákat tartalma-
zó oldatokban lezajló inter- és intramolekuláris reakciók tanulmányozására. A nemlineáris
effektus nagy mértékben érzékeny a molekuláris dipólusmomentum megváltozásával járó
reakciókra, mint pl. asszociáció [29], tautomer átalakulások, konformációs egyensúlyok
[30]. Ezáltal hasznos módszernek bizonyult a molekulaszerkezet és a folyadékok szer-
kezetének felderítésére. Az NDE relaxációjának vizsgálatával a reakciók kinetikájáról,
valamint a molekuláris reorientáció dinamikájáról [31] nyerhetünk információt. Folyadé-
kok, folyadékelegyek kritikus viselkedése előrejelezhető a kritikus ponttól viszonylag távol
végzett NDE mérésekkel a nemlineáris permittivitás divergenciája alapján [32, 33, 34].
Továbbá a kritikus hőmérséklet elektromos térerősségtől való függése is tanulmányozható
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[35]. A korai ND berendezések esetén korlátozó tényező volt a minták elektromos vezető-
képessége, azonban a modern ND technikákkal a nagyobb vezetésű [36], vagy akár a vizes
oldatok, biológiai minták vizsgálata is lehetővé vált. Az ND méréstechnika alkalmas fo-
lyadékkristályok fázisátalakulásainak [37], valamint ferroelektromos anyagok vizsgálatára
is [38].

1.3. Reológiai alapfogalmak
Az alábbiakban, néhány a dolgozatban használt alapvető reológiai fogalom kerül összefog-
lalásra. A testekre ható külső erő következtében kialakuló deformáció lehet irreverzibilis
és reverzibilis. Ha az erő megszűnése után a test nem nyeri vissza az alakját, akkor a
deformáció irreverzibilis, ilyenkor folyásról beszélünk. Elasztikus viselkedésnek hívjuk azt
az esetet, ha a test nem szenved maradandó alakváltozást, azaz a deformáció reverzibilis.

álló felület

mozgó felület F
y

v

x

d

u

dv

dy
γ =

u

d
γ=

1.14. ábra. Síklapok között kialakuló nyírási folyás.

Ha két párhuzamos síklap közé helyezett folyadékot az egyik lap párhuzamos elmoz-
dításával deformáljuk, akkor nyírási folyás jön létre (1.14. ábra). A lap v sebességgel
történő mozgatásához F erő szükséges, amit nyíróerőnek hívunk. Az egységnyi felületre
eső nyíróerővel definiáljuk a τ nyírófeszültséget. A nyírási deformációt a γ = u/d relatív
elmozdulás jellemezi, aminek az idő szerinti γ̇ = dγ/dt deriváltját a nyírási deformáció
sebességének, vagy röviden nyírási sebességnek nevezünk. A nyírási sebességet a folya-
dékban párhuzamosan elmozduló rétegek közötti sebességgradienssel is ki lehet fejezni,
vagyis γ̇ = dv/dy. A nyírófeszültség és a nyírási sebesség között a τ = η/γ̇ arányosság áll
fenn, ahol az η arányossági tényezőt hívjuk a folyadék belső súrlódását jellemző dinamikai
viszkozitásnak.

Ideálisan viszkózus, vagy más néven newtoni folyadék esetén a nyírófeszültség és a
nyírási sebesség között lineáris kapcsolat áll fenn, vagyis η állandó. Az ideálisan plasztikus,
ún. Bingham testek egy adott τ0 nyírófeszültség alatt szilárd anyagként, felette pedig
newtoni folyadékként viselkednek. A τ0 nyírófeszültséget folyáshatárnak nevezzük.

Abban az esetben, ha a nyírófeszültség és a nyírási sebesség között nem áll fenn a
lineáris kapcsolat, a folyadék nem-newtoni tulajdonságokat mutat. Az ilyen anyagok visz-
kozitása nem állandó, hanem látszólagos viszkozitás, mely adott nyírófeszültség értékhez
tartozik. Pszeudoplasztikus viselkedésről beszélünk, ha a rendszer látszólagos viszkozitása
csökken a nyírási sebesség növekedésével. Az ellenkező esetet – azaz ha a viszkozitás nö-
vekszik a nyírási sebességgel – dilatáns viselkedésnek hívjuk (1.15. ábra). A nem-newtoni
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1.15. ábra. A nyírófeszültség és a deformáció sebessége közötti összefüggés különböző viselke-
désű anyagok esetén.

folyadékok látszólagos viszkozitása időfüggést is mutathat állandó nyírási sebesség mel-
lett. Azt a jelenséget, amikor állandó nyírási sebesség hatása alatt az idő előrehaladtával
csökken a folyadék látszólagos viszkozitása tixotrópiának nevezzük. Ha a látszólagos visz-
kozitás növekszik, akkor pedig reopexiáról beszélünk. A nem-newtoni folyadékok reológiai
tulajdonságainak egzakt jellemzésére a folyás (τ − γ̇) és viszkozitás (η − τ) görbék szol-
gálnak.

Folyás nem csak nyíróerő, hanem álló felületek között nyomáskülönbség hatására is lét-
rejöhet. Lamináris áramlás esetén a folyadékrétegek párhuzamosan mozdulnak el, ilyenkor
a folyadék sebessége a felületek között parabolikus profil szerint változik. A folyadék sebes-
ségét az átlagos áramlási sebességgel is jellemezhetjük, ami alatt az áramlási csatornában
haladó folyadék térfogatáramának és a csatorna keresztmetszetének hányadosát értjük. A
lamináris és a turbulens áramlás közötti átmenetet a Reynolds-szám alapján lehet meg-
becsülni. Egy D hidraulikai átmérőjű zárt csatornában v átlagos sebességgel áramló, η
viszkozitású folyadékra a dimenzió nélküli mennyiséget az Re = (ρmvD)/η összefüggés
definiálja, ahol ρm a folyadék sűrűsége. A hidraulikai átmérő kör keresztmetszetű cső-
nél megegyezik a cső átmérőjével, gyűrű alakú áramlásnál a külső és a belső átmérők
különbségével. Egy a× b téglalap keresztmetszetű csatorna esetén D = 2ab/(a+ b).

1.4. Elektroreológiai folyadékok

1.4.1. Az elektroreológiai effektus
Sok esetben tapasztalták, hogy egyes anyagok transzporttulajdonságai (pl. viszkozitás,
hővezetés) megváltoznak, ha külső elektromos térbe helyezzük azokat. Ilyen jelenség pl.
az egykomponensű poláros folyadékok viszkozitásának növekedése külső elektromos tér
hatására, amit viszkoelektromos effektusnak nevezünk. A viszkozitásnövekedés mértéke
általában alig éri el a kétszeres értéket.

Külső elektromos térben egyes szuszpenziók viszkozitása akár több nagyságrenddel
is növekedhet. A viszkozitásváltozás hátterében a szuszpenzió reverzibilis szerkezeti át-
alakulása áll. Kísérleti tapasztalat, hogy a diszpergált részecskék az elektromos térrel
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a) E = 0 MV/m E = 4,0 MV/mb)

1.16. ábra. Egy tipikus ER folyadék az elektromos tér bekapcsolása előtt (a) és után (b).
A folyadék szilikonolajban diszpergált 9-13 µm átmérőjű üreges üveggömbökből készült, E =
4,0 MV/m.

párhuzamos szálakba, láncokba, vastagabb oszlopokba szerveződnek (1.16. ábra). Ezt a
szerkezeti változás okozta viszkozitásváltozást elektroreológiai (ER) effektusnak nevezzük
[39].

Az elektroreológiai hatásra (főleg a régebbi szakirodalomban) mint elektroviszkózus
effektus is szoktak hivatkozni. Az elnevezés azonban félrevezető lehet, mivel általában az
elektrolitoldatok tiszta oldószerhez viszonyított viszkozitásnövekedését (külső elektromos
tér jelenléte nélkül is) szokták elektroviszkózus effektusnak nevezni. Ennek a jelenségnek
az oka az ionokat körülvevő ionatmoszféra hatására vezethető vissza. Az elektroviszkózus
effektus töltéssel rendelkező szilárd részecskék szuszpenzióinál is jelentkezik [40]. Az ER
effektus azonban megkülönböztetendő mind a viszkoelektromos, mind az elektroviszkózus
effektustól, mivel ez utóbbiak esetén a viszkozitásváltozás általában alig kétszeres, az
elektroreológiai effektus viszont több nagyságrendű változást is jelenthet.

A viszkozitásnövekedéssel járó elektroreológiai jelenséget pozitív ER effektusnak is
szokták nevezni. Léteznek olyan ER szuszpenziók amiknek a viszkozitása elektromos tér
hatására csökken. Ezt negatív ER effektusnak szokás hívni [41]. A viszkozitás csökkenése
a szuszpenziót alkotó fázisok elkülönülésével magyarázható. Az ilyen rendszerekben a
diszpergált fázis töltéssel rendelkezik, vagyis elektromos térben a részecskék az elektródok
irányába vándorolnak (elektroforézis), és nem alakul ki láncos szerkezet. Az elektródok
közötti térben a részecskék koncentrációja csökken, amivel együtt a rendszer látszólagos
viszkozitása is csökken.

Néhány ER folyadéknál a viszkozitás változás mértéke növelhető UV fénnyel történő
besugárzással, a jelenség az ún. fotoelektroreológiai (foto-ER) effektus. A foto-ER effektus
hátterében az áll, hogy a diszpergált fázisban (pl. TiO2) a megvilágítás hatására keletkező
töltéshordozók megváltoztatják a részecskék elektromos tulajdonságait [42].

Az elektroreológiai effektusnak természetesen létezik a mágneses megfelelője is: a mag-
netoreológiai (MR) effektus [43]. Ha ferromágneses részecskéket tartalmazó szuszpenziót
külső mágneses térbe helyezünk, akkor a részecskék ugyancsak láncokba, oszlopokba ren-
deződnek, ami a látszólagos viszkozitást növeli.

Az elektromagnetoreológiai (EMR) hatás az egyidejűleg alkalmazott elektromos és
mágneses térrel kiváltott viszkozitásnövekedést jelenti. Az EMR folyadékoknál a disz-
pergált fázis speciális kompozit részecskékből áll (ld. 1.4.4. fejezet). Az elektromos és a
mágneses tér hatása egymást erősíti [44].
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1.4.2. ER mechanizmusok
Az elektroreológiai effektus magyarázatára számos modell és mechanizmus született [45,
46, 47]. A reológiai tulajdonságokat leíró fenomenologikus modellek mellett, a fizikai
mechanizmusok a mikroszkopikus anyagi jellemzők és a makroszkopikus tulajdonságok
között próbálnak kapcsolatot teremteni. Az ER effektus leginkább elfogadott leírása a
polarizációs modell, ami az ER folyadékok sok kísérleti tulajdonságát képes megmagya-
rázni. Emellett viszont egyes ER rendszerek tulajdonságainak leírásához egyéb modelleket
is figyelembe kell venni. Ezek közül néhány – a polarizációs modellel együtt – az alábbi-
akban kerül összefoglalásra. A számos különböző modell alapján is látható, hogy az ER
mechanizmus és az ER folyadékok szerkezetének teljes körű leírása manapság is kihívást
jelent.

A polarizációs modell

Az ER effektus első kísérleti vizsgálata [48] során nyilvánvalóvá vált, hogy a szálas szerke-
zet kialakításában a részecskék elektromos tér által kiváltott polarizációja alapvető szere-
pet játszik. A diszpergált fázis polarizációja általános esetben lehet eltolódási-, irányítási-,
vagy határfelületi polarizáció. Ha feltételezzük, hogy a gömb alakú részecskéknek nincs
töltésük, akkor a láncos szerkezet kialakulását az indukált dipólusmomentummal rendel-
kező részecskék közötti dipólus-dipólus kölcsönhatás alapján írhatjuk le.

Az indukált dipólusmomentum iránya megegyezik a külső elektromos tér irányával.
Nagysága függ a közeg és a részecskék dielektromos permittivitásától, valamint arányos a
részecskék térfogatával, azaz nagyságrendekkel nagyobb mint a molekuláris folyadékoknál
előforduló dipólusmomentumok. A dipólusok közötti kölcsönhatás aszimmetriája miatt a
diszpergált részecskék olyan pozícióban igyekeznek elhelyezkedni, hogy az egyik részecske
indukált pozitív töltése egy másik részecske negatív töltése közelébe („head to tail” kon-
figuráció) kerüljön. A szóba jöhető elhelyezkedések közül energetikailag ez a konfiguráció
a legkedvezőbb (1.17. ábra) [49].
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1.17. ábra. Két dipólusmomentummal rendelkező, gömb alakú részecske közötti potenciális
energia a részecskék átmérőjével redukált távolság függvényében, különböző konfigurációk ese-
tén.

Az elmozduló részecskék először párokba, majd szálakba, oszlopokba rendeződnek, ki-
alakítva a kísérletileg megfigyelt szerkezetet. A láncok irányultsága megegyezik az elekt-
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romos tér irányával. A polarizációs modell szerint a viszkozitásnövekedés oka az, hogy
a nyírásnak kitett folyadékban a nyíróerőknek le kell győzniük a részecskék között ha-
tó elektrosztatikus erőt. Munkát kell befektetni, hogy a kialakult láncokat deformáljuk,
vagy elszakítsuk, ez pedig a nyírófeszültség, ezen keresztül pedig a látszólagos viszkozitás
növekedésében nyilvánul meg. A polarizációs modell szerint a folyás létrejöttéhez szük-
séges nyírófeszültség (folyáshatár) az elektromos térerősség négyzetével arányos [47], ami
általában összhangban van a kísérleti adatokkal.

Az indukált dipólusmomentumok kialakulásának ideje a legtöbb esetben elhanyagolha-
tó a részecskék láncokba szerveződéséhez szükséges időhöz képest, ezért az ER folyadékok
válaszidejét ez utóbbi szabja meg. A folyamat reverzibilis: az elektromos tér megszűné-
sével a részecskék indukált dipólusmomentuma is megszűnik, ezzel együtt a látszólagos
viszkozitás visszaáll az eredeti értékre.

Az idealizált, elhanyagolásokkal élő polarizációs modell az ER folyadékok néhány meg-
figyelt tulajdonságát nem tudja leírni. Ezért olyan, bonyolultabb polarizációs modellek is
születtek, amelyek nem pontszerű dipólusokkal számolnak, figyelembe veszik a szomszé-
dos dipólus hatását (magasabb rendű multipólusok), valamint több polarizált részecske
közötti kölcsönhatást is kezelni tudnak.

Az elektromos vezetés modell

Egyes ER folyadékoknál nagy elektromos térerősségnél a τ0 folyáshatár és a térerősség
között nem a polarizációs modell alapján várt négyzetes összefüggés (τ0 ∼ E2) tapasztal-
ható, hanem a folyáshatár En szerint változik, ahol n < 2. Néhány esetben n értéke 1
körüli.

Az idealizált polarizációs modellnél feltételeztük, hogy mindkét fázis elektromos veze-
tőképessége nulla. Az ER folyadékok legnagyobb részénél azonban az alapfolyadék és/vagy
a diszpergált közeg elektromos vezetése számottevő. A nem elhanyagolható vezetőké-
pesség oka, hogy az ER szuszpenzióban a folyadék/szilárd fázishatáron szabad töltések
vannak jelen. Külső elektromos térben ezek a töltések úgy helyezkednek el a részecskék
felszínén, hogy az elektromos terük csökkenti a részecske belsejében uralkodó elektromos
teret [50]. Ebben az esetben tehát a részecskék polarizációját döntő mértékben a két fázis
vezetőképessége határozza meg, és nem a fázisok relatív permittivitása [51].

Kis elektromos tereknél a folyadék fázis vezetése nem függ a tér nagyságától, viszont
nagy elektromos térerősségnél a vezetés nő a térerősség növelésével. Ennek a nemlineáris
vezetésnek a következtében a részecskék között a helyi térerősség; ezáltal a részecskéket
összetartó elektrosztatikus vonzás (ezzel együtt a folyáshatár) sem E2-tel, hanem kettőnél
kisebb hatvány szerint változik. A kísérleti megfigyelések értelmezéséhez az elektromos
vezetés figyelembevételével kiegészített polarizációs modell az ER folyadékok szélesebb
körében használható eredményesen.

A víz/felületaktív anyag híd modell

A víztartalmú ER folyadékok vizsgálata során egyértelmű volt, hogy az ER effektus nagy-
sága függ a szuszpenzió víztartalmától. Ebből a kísérleti tapasztalatból született az ER
effektus vízhíd modellje. A részecskék jelenlétében a helyi elektromos tér nagysága külön-
bözik a külső tértől, mégpedig úgy, hogy a helyi elektromos térerősség a részecskék közötti
résben a legnagyobb. Energetikailag kedvező, ha a részecskék felületén lévő víz (nagy re-
latív permittivitása miatt) a részecskék közötti résbe gyűlik össze. A modell szerint az így
kialakuló vízhíd tartja össze a részecskéket. Az elektromos tér kikapcsolásakor a vízhíd
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megszűnésével a részecskéket összetartó erő is megszűnik. A vízmentes ER folyadékokban
lejátszódó láncképződést a vízhíd modell természetesen nem tudja leírni, vagyis nem lehet
az ER effektus általános magyarázata. Továbbá arról sem ad számot a mechanizmus,
hogy milyen hosszútávú kölcsönhatás következtében alakul ki a láncos szerkezet (a vízhíd
csak közeli részecskék között jöhet létre).

Az ER effektus nagyságának víztartalomtól való függését tehát az egyszerű vízhíd
modell alapján nem tudjuk teljes mértékben leírni. A részecskék felületén jelenlévő víz
szerepét a dielektromos tulajdonságokat, és ezen keresztül a részecskék polarizálhatósá-
gát befolyásoló hatásával kell figyelembe venni a polarizációs modell keretében. A modell
továbbfejlesztett változatai a vízhíd hatását az elektrosztatikus kölcsönhatás melletti já-
rulékként kezelik.

A felületaktív anyagoknak a vízhez hasonló szerepük van az ER folyadékokban. A
viszkozitásnövekedés mértéke maximumot mutat a detergens koncentrációjának függvé-
nyében. Alacsony koncentrációban az ER effektus nagyságát növelik („aktiválják” a fo-
lyadékot), egy kritikus koncentráción túl viszont csökken a viszkozitásváltozás nagysága.
A felületaktív anyagot kis koncentrációban tartalmazó folyadékban a folyáshatár E2-tel
arányos (a polarizációs modellel összhangban), a kritikus koncentráción túl viszont E-vel,
ami egyedül a polarizációs modellel nem magyarázható.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

E E

1.18. ábra. Üveggömbök között kialakuló felületaktív anyag híd növekvő detergenskoncentrá-
ciók (a, b, c) és növekvő elektromos térerősség (d, e, f) esetén [52].

A felületaktív anyagok kettős szerepét a vízhíd modellhez hasonló mechanizmussal le-
het leírni [52, 53]. Kis koncentrációban a részecskékhez tapadó felületaktív anyag növeli
a részecske polarizálhatóságát, ezáltal a polarizációs modellel összhangban az ER effek-
tus mértéke is nő (ebben a koncentrációtartományban a folyáshatár E2-el arányos). Nagy
detergenskoncentráció esetén a részecskék között (a vízhíd mechanizmushoz hasonló okok-
ból) felületaktív anyagból álló hidak jönnek létre, amelyek kísérletileg modellrendszerben
is megfigyelhetőek (1.18. ábra).

Mivel a detergens elektromos vezetése nagyobb, mint a folyadékfázisé, a részecskék
közötti térben a hidak miatt az elektromos vezetés nő. Ennek következményeként a ré-
szecskék között a helyi elektromos tér nagysága csökken, ami azt jelenti, hogy gyengül
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a részecskéket összetartó elektrosztatikus vonzás. A gyengébb láncok pedig kisebb visz-
kozitásnövekedést jelentenek. A detergens híd modell a kísérleti eredmények kvantitatív
leírására is alkalmas felületaktív anyagot tartalmazó ER folyadékoknál [53].

Az elektromos kettősréteg modell

Ha a vizet tartalmazó ER folyadékokban a diszpergált részecskék töltéssel rendelkeznek,
akkor a felületükön elektromos kettősréteg alakul ki. A külső elektromos tér hatására
a kettősréteg torzul (polarizálódik), és a szomszédos részecskéket körülvevő kettősréte-
gek kölcsönhatnak egymással. A modell szerint a viszkozitásnövekedés oka a részecskék
között megnövekedett elektromos taszítás, ami a torzult kettősrétegek kölcsönhatásából
fakad. A modellt nem fejlesztették kvalitatív elméletté, hiszen egyértelmű hibája, hogy a
vízmentes ER folyadékokat (ahol nem alakul ki kettősréteg) nem képes leírni. Az elektro-
mos kettősréteg torzulása valójában polarizáció, ezért ez a modell az előzőekben tárgyalt
polarizációs mechanizmus speciális esetének is tekinthető.

Az elektródok közötti áramlás modell

Híg ER folyadékoknál megfigyelték, hogy a diszpergált részecskék állandó elektromos tér
mellett pattogó mozgást végeznek az elektródok között. A töltött részecskék az egyik
elektród felé haladva (elektroforézis), azzal ütközve ellentétes töltésre tesznek szert, így
az ellenkező elektród felé kezdenek el mozogni. Ez azt eredményezi, hogy az elektródok
között körkörös konvekciós áramlás alakul ki [54]. Az ER effektus magyarázataként felve-
tődött, hogy a viszkozitásnövekedést ez az elektródok közötti áramlás okozza. Nagyobb
koncentrációjú folyadékoknál, vagy váltakozó elektromos tér hatására azonban nem figyel-
hető meg a körkörös áramlás kialakulása, viszkozitásnövekedést viszont ezek a rendszerek
is mutatnak. A modell önmagában tehát nem magyarázza az ER effektus kialakulását,
viszont egyes ER rendszereknél az elektroforézis jelensége nem hanyagolható el.

Az óriás ER effektus

A polarizációs modell alapján végzett becslések szerint az ER folyadékok maximális folyás-
határa 10 kPa körül alakul. A felszínükön poláros molekulákkal bevont ER részecskékből
készült folyadékokkal viszont ennél jóval nagyobb folyáshatár (100-200 kPa) is elérhető
[55]. Ezeket a folyadékokat a hagyományos ER folyadékoktól megkülönböztetve GER (gi-
ant electrorheological) [56], vagy PM-ER (polar-molecule dominated electrorheological)
folyadékoknak hívják [55]. A GER folyadékoknál a folyáshatár a külső elektromos tér li-
neáris függvénye (τ0 ∼ E). A folyadékok különleges tulajdonságaira a poláros molekulák
hatásának figyelembevételével kiegészített polarizációs mechanizmus ad magyarázatot.

Külső elektromos tér nélkül a poláros molekulák a részecskék felszínén úgy helyez-
kednek el, hogy dipólusmomentumaik véletlenszerű irányba mutatnak. Az elektromos
tér bekapcsolásakor láncokba szerveződött részecskék közötti térben a poláros moleku-
lák dipólusmomentumaikkal az elektromos tér irányába fordulnak (1.19. ábra). Kétféle
kölcsönhatást kell figyelembe venni: a molekulák között fellépő dipólus-dipólus kölcsön-
hatást, valamint a részecske polarizációs töltése és a molekuláris dipólus közötti kölcsön-
hatást. A kvantitatív modell részleteiből kiderül, hogy a különösen nagy ER effektus
kialakulásában az utóbbi a meghatározó tényező [55, 57, 58].
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1.19. ábra. A GER mechanizmus alapja: a részecskék felszínén kötött poláros molekulák
elektromos tér nélkül véletlenszerűen orientálódnak (a), míg az elektromos tér hatására a tér
irányába fordulnak (b) [55].

1.4.3. ER folyadékok szerkezetét meghatározó folyamatok
Külső elektromos tér nélkül az ER szuszpenziók mikroszerkezetét főleg a van der Waals
erők és a sztérikus kölcsönhatás határozza meg [59, 60]. Kisméretű (pl. néhány tíz nm
átmérőjű) részecskéket tartalmazó ER szuszpenziókban a részecskék a Brown-mozgásból
adódóan véletlenszerű bolyongást végeznek [47]. Külső elektromos tér jelenlétében a po-
larizációs modell alapján a folyadék szerkezetének kialakításában a legfontosabb tényező
az indukált dipólusok között ható elektrosztatikus kölcsönhatás. Kisméretű részecskék
esetén az elektrosztatikus kölcsönhatás miatti láncképződést a részecskék Brown-mozgása
gátolja, azaz egyfajta diffúziógátolt szerkezeti átalakulásról beszélhetünk. Ha a folyadé-
kot deformáljuk, akkor a szerkezet kialakításában a viszkózus erő is részt vesz. A legtöbb
aktivált ER folyadék mikroszerkezetét tehát az elektrosztatikus kölcsönhatás, a diffúzió,
és a viszkózus erő összjátéka szabja meg. Ezeken kívül víz és/vagy felületaktív anyagok
jelenlétében az adhéziós erő (felületi feszültség) is befolyásoló tényező lehet.

Az elektrosztatikus kölcsönhatás

Az idealizált polarizációs modell alapján meghatározhatjuk két indukált dipólusmomen-
tummal rendelkező részecske közötti elektrosztatikus kölcsönhatás energiáját. Tekintsünk
a sugarú εp relatív dielektromos permittivitású, töltéssel nem rendelkező gömböket, ame-
lyek εf relatív permittivitású folyadékban (εp > εf ) vannak diszpergálva. Feltételezzük,
hogy mindkét fázis elektromos vezetőképessége nulla. A gömböknek egy külső homogén
E elektromos tér bekapcsolásakor

m = 4πβεfε0a3E (1.41)

dipólusmomentuma indukálódik, ahol β = (εp− εf)/(εp + 2εf), ε0 pedig a vákuum permit-
tivitása. A dipólusmomentum és a térerősség vektora azonos irányúak, az (1.41) egyen-
letben és a továbbiakban is csak a vektorok nagyságát jelöljük.
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Ha feltételezzük, hogy a dipólusok pontszerűek, valamint elhanyagoljuk az indukált
dipólus elektromos terének a szomszédos dipólusra ható polarizáló hatását, akkor az r12
távolságra lévő dipólusok közötti kölcsönhatás energiája az

U(r12, θ) = m2

4πεfε0
1− 3 cos2 θ

r3
12

(1.42)

egyenlet alapján adható meg, ahol θ a dipólusok középpontját összekötő vektor és az
elektromos térerősség vektora által bezárt szög (1.20. ábra). A kölcsönhatás energiájának
minimuma van ha a gömbök összeérnek (a köztük lévő távolság r12 = 2a), és párhuzamos
dipólusmomentumaikkal „head to tail” pozícióban helyezkednek el (θ = 0). Ekkor a
kölcsönhatási energiára felírhatjuk, hogy:

|Umin| = πεfε0a
3β2E2 . (1.43)

r12

m

εp

εf

m

Eεp<

θ

a

1.20. ábra. Az εf permittivitású dielektrikumban lévő εp permittivitású gömböknek az E
elektromos tér bekapcsolásakor m dipólusmomentumuk indukálódik.

A viszkózus folyás

Ha az ER folyadékot deformációnak tesszük ki, akkor az áramló folyadék fázis a belső
súrlódás miatt erőt fejt ki a diszpergált részecskékre. A legtöbb ER rendszer esetében az
áramlás lamináris (Re � 1). Ebben az esetben egy magányos, gömb alakú részecskére
ható erő a Stokes-törvény értelmében arányos a közeg v sebességével:

F = 6πηav , (1.44)

ahol a részecske sugara, η pedig a közeg dinamikai viszkozitása.

A diffúzió

Az elektrosztatikus kölcsönhatással és a viszkózus folyással verseng a részecskék állandó-
an jelenlévő diffúziója, amit a folyadék molekuláinak véletlenszerű hőmozgása okoz. A
folyadékmolekulák és a részecske közötti ütközések a részecske véletlen bolyongását ered-
ményezik. Ennek a véletlenszerű mozgásnak (Brown-mozgás) a következménye a részecske
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diffúziója. Egy η dinamikai viszkozitású közegbe lévő, a sugarú, gömb alakú részecske dif-
fúziós állandóját a Stokes-Einstein-törvény szerint adhatjuk meg:

D = kBT

6πηa , (1.45)

ahol kB a Boltzmann-állandó, T pedig a hőmérséklet.

Relatív viszonyok és a karakterisztikus idők

Az ER folyadékok szerkezetének jellemzéséhez sok esetben hasznos a szerkezet kialakí-
tásában részt vevő hatások egymáshoz viszonyított relatív viszonyainak ismerete. Az
elektrosztatikus kölcsönhatás, a diffúzió, és a viszkózus erő egymáshoz viszonyított relatív
jelentőségének jellemzésére dimenzió nélküli mennyiségeket vezethetünk be. A szerkezeti
átalakulás dinamikájának vizsgálatához ismernünk kell, hogy ezek a hatások milyen idő-
skálán mennek végbe. Azt, hogy az adott hatás következtében a rendszer mennyi idő
alatt éri el az új egyensúlyi állapotát karakterisztikus időkkel jellemezhetjük (1.21. ábra).

diffúzió

E

elektrosztatikus kölcsönhatás

viszkózus folyás

td

tp

tv

1.21. ábra. Az elektrosztatikus kölcsönhatást, a részecskék diffúzióját, és a viszkózus folyást a
megfelelő karakterisztikus időkkel jellemezhetjük.

A dipólus–dipólus kölcsönhatási energia minimumának a kBT termikus energiához
való viszonyát a λ paraméterrel adhatjuk meg, amit a két energia hányadosaként de-
finiálunk: λ = |Umin|

kBT
. Mivel a dipólusok közti elektrosztatikus kölcsönhatási energiát

különböző elhanyagolások mellett határozzák meg, λ definíciójára több képlet is található
az irodalomban [61, 47]. Baxter-Drayton és Brady [62] nem pontszerű dipólusok esetén a
λ paramétert a

λ = 12πεfε0a3β2E2

kBT
(1.46)
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egyenlettel definiálták.
Amennyiben λ értéke kicsi (λ� 1), a Brown-mozgás miatti diffúzió megakadályozza

a láncok létrejöttét, a részecskék eloszlása véletlenszerű. Nagyobb λ esetén viszont a
részecskék közötti elektrosztatikus vonzás a domináns kölcsönhatás, azaz a részecskék
láncos szerkezetet alakítanak ki. Adott ER folyadék esetén λ-ra nézve tehát létezik egy
kritikus λk érték, amely felett megindul a szerkezeti átalakulás. Ez akkor következik be
ha az elektromos térerősség meghaladja a λk-hoz tartozó kritikus Ek értéket.

Az elektrosztatikus kölcsönhatás karakterisztikus idejét az Eyring-elmélet alapján be-
csülhetjük meg. Egy folyadék fázisban az aggregálódott részecskék diffúziója a kölcsönös
potenciálvölgyből

tp = a2

Dλ
eλ (1.47)

időskálán játszódik le, ahol D a diffúziós állandó a Stokes-Einstein-törvény értelmében.
Ha feltesszük, hogy λ < 1, az exponenciális függvényt a sorfejtésének elsőrendű tagjával
közelíthetjük. Ekkor a karakterisztikus időre felírhatjuk, hogy

tp ≈
η

2εfε0β2E2 . (1.48)

A tp időt egyben a részecskék párképződési idejének is tekinthetjük. A diffúzió td és a
viszkózus folyás tv karakterisztikus ideje rendre a

td = a2

D
= 6πηa3

kBT
, (1.49)

tv = 1
γ̇

(1.50)

egyenletek alapján számolható, ahol γ̇ a nyírási sebesség.
A megfelelő karakterisztikus idők alapján definiálhatjuk a viszkózus folyás és a pola-

rizációs kölcsönhatás relatív viszonyát:

Mn = tp
tv

= ηγ̇

2εfε0β2E2 . (1.51)

Az Mn dimenzió nélküli mennyiséget Mason-számnak nevezzük [62]. A beláncosodott
folyadékot – ahol az elektrosztatikus kölcsönhatás dominál – egyre nagyobb nyírási se-
bességgel deformálva (Mn→ 1) az egyensúlyi mikroszerkezet torzul. Ha Mn� 1 akkor
teljes mértékben a viszkózus folyás dominál, és a folyadék úgy viselkedik, mint elektromos
tér nélkül.

A viszkózus folyás és a termikus energia viszonyára is fel lehet írni egy a Mason-
számhoz hasonló paramétert, amit Péclet-számnak szokás nevezni:

Pe = td
tv

= 6πηγ̇
kBT

. (1.52)

A három dimenzió nélküli paraméter nem független egymástól, hanem a λ = Pe/Mn
összefüggés áll fenn közöttük.

A fentiekben említett viszonyszámokat a hozzájuk tartozó karakterisztikus időkkel
együtt az 1.1. táblázat foglalja össze. Meg kell jegyeznünk, hogy a megadott összefüg-
gések szigorúan csak jelentős egyszerűsítések mellett érvényesek. A kísérleti eredmények
kiértékelésénél és értelmezésénél azonban ezek a különböző közelítésekkel származtatott
összefüggések is hasznosnak bizonyulnak.

31



1.4. ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK

1.1. táblázat. Az ER folyadékok szerkezetének kialakításában szerepet játszó hatások relatív
viszonyait jellemző dimenzió nélküli paraméterek és a karakterisztikus idők.

paraméter karakterisztikus idő
polarizációs / termikus λ = 12πεfε0a3β2E2

kBT
tp = η

2εfε0β2E2

viszkózus / polarizációs Mn = ηγ̇
2εf ε0β2E2 tv = 1

γ̇

viszkózus / termikus Pe = 6πηγ̇
kBT

td = 6πηa3

kBT

1.4.4. Az ER folyadékok típusai és összetevői
Az ER folyadékokon alapuló eszközök fejlesztésének a legnagyobb akadálya a megfele-
lő tulajdonságú ER folyadék hiánya. Ahhoz, hogy egy ER folyadék alkalmas legyen a
gyakorlati felhasználásra több követelménynek kell megfelelnie [45]. A legfontosabb ter-
mészetesen, hogy külső elektromos tér hatására nagy mértékben növekedjen a látszólagos
viszkozitása. Az aktivált folyadék folyáshatára lehetőleg legyen minél nagyobb (>5 kPa),
statikus és váltakozó elektromos térnél egyaránt. Előnyös tulajdonság ha az alap visz-
kozitás kicsi. Elengedhetetlen a rövid (∼ 10−3 s) válaszidő, hiszen az ER folyadékok
nyújtotta egyik legnagyobb előny a szinte pillanatszerű működtetés lehetősége. Egyes
speciális területeken azonban még 10−3 s-nál is rövidebb válaszidő szükséges. Az ER be-
rendezés hatékony működéséhez fontos, hogy az ER folyadék elektromos vezetése kicsi
legyen. Egyrészt ez csökkenti az eszköz aktiválásához szükséges elektromos teljesítményt,
valamint a folyadék Joule-hő okozta melegedése is minimalizálható. A folyadéknak szé-
les hőmérséklet-tartományban (akár -30 ◦C-tól egészen 120 ◦C) kell megfelelő nagyságú
ER effektust mutatnia. A szilárd részecskéket tartalmazó ER szuszpenzióknál meg kell
akadályozni a kiülepedést, vagy legalábbis csökkenteni kell a mértékét. A folyadék alkotó-
elemeinek a folyamatos üzemi körülmények mellett fizikailag és kémiailag is stabilnak kell
lennie. Nem kritikus követelmény, de előnyös ha az ER folyadékok nem mérgező, olcsó
anyagokból állíthatóak elő. Az ER folyadékok összetevői a következőek: az alap folyadék,
a diszpergált komponens, és egyes esetekben különböző adalékanyagok.

Az alap folyadék

Alap folyadékként leggyakrabban szigetelő (kis fajlagos elektromos vezetésű) olajokat al-
kalmaznak. A legelterjedtebben használt anyagok a szilikonolaj, valamint ásványi és növé-
nyi olajok. A diszpergált részecskék kiülepedése csökkenthető, vagy megakadályozható ha
az alap folyadék és a diszpergált fázis sűrűsége közel van egymáshoz. Ezért nagy sűrűségű
(>1,2 g/cm3) fluorozott vagy fenilezett szilikonolaj származékok is gyakran előfordulnak,
mint ER alapfolyadék. A szigetelő olajok ideális ER alapanyagok, hiszen átütési szilárd-
ságuk nagy, magas forrásponttal rendelkeznek (az ER eszköz üzemi hőmérsékletén kevéssé
párolognak), viszkozitásuk pedig viszonylag alacsony. Kémiailag inertek, így nem lépnek
reakcióba az ER folyadék egyéb komponenseivel. Hidrofób tulajdonságuk révén pedig
vizet csak minimális mértékben vesznek fel.

A diszpergált fázis

ER folyadékok diszpergált fázisaként rendkívül változatos anyagok használatosak [46]. A
szilárd halmazállapotú anyagok mellett folyadékok is előfordulnak, mint diszpergált fázis.
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A szilárd anyagok között szerves és szervetlen vegyületekkel egyaránt találkozhatunk. A
gyakorlatban alkalmazott ER folyadékokban a szilárd diszpergált fázis részecskéinek jel-
lemző átmérője a 0,1 - 100 µm mérettartományba esik. Ha ennél kisebb, nanoméretű
(∼10-20 nm) részecskéket tartalmaz az ER folyadék – ahol a hőmozgás nem elhanyagol-
ható – ún. „brownian” folyadékokról beszélünk. Ezek főleg, mint modell ER folyadékok
jutnak szerephez.

A szervetlen vegyületek közül a legjelentősebbek a különböző oxidok, mint pl. SiO2,
Al2O3, TiO2, Fe3O4, stb. A nem oxid típusú szervetlen vegyületeken (Al-szilikátok (ezen
belül zeolitok), AlN, BN, B4C, stb.) alapuló folyadékok kiemelkedő mértékű viszkozitás-
növekedést mutatnak. A szilikát típusú anyagoknál az ER effektus nagyságát a szilikát
rácsban lévő fémionok mobilitása befolyásolja. Hátrányuk, hogy a hordozó folyadékhoz
képest nagy a sűrűségük, ezért az ilyen anyagokat tartalmazó ER rendszereknél problé-
ma lehet az ülepedés. A szervetlen anyagú szemcsék nagy keménységüknél fogva abrazív
hatásúak, vagyis károsíthatják a folyadékot tartalmazó berendezést.

Egyre nagyobb figyelmet kapnak a szerves anyagú és a polimer alapú ER részecskék,
különösen az elektromosan vezető polimerek és kompozitjaik [63]. Felhasználásukkal víz-
mentes ER folyadékok állíthatóak elő. A szerves ER anyagok egyik típusa a konjugált
π kötéseket tartalmazó vezető polimerek. A polimerlánc egyszerű oxidációjával, vagy re-
dukciójával szabályozható az anyag elektromos vezetőképessége. Ezek a molekulák nagy
mértékben polarizálhatóak, és általában nagy dielektromos permittivitással rendelkeznek,
ezáltal különösen jól alkalmazhatóak ER folyadékok diszpergált fázisaként. Az ER folya-
dékok körében a vezető polimerek közül a leggyakrabban a polianilin (PANI), a polipirrol
(PPy), valamint származékaik fordulnak elő. A polimer lánc mentén poláros csoportokat
(hidroxil, nitril, stb.) tartalmazó anyagokkal is találkozhatunk, mint diszpergált szilárd
fázis. Ilyen például a keményítő, cellulóz, kitozán, stb. Fullerén típusú vegyületekből
előállított ER folyadékok viszonylag nagy ER effektust mutatnak. A fullerén molekulák
belsejébe juttatott, vagy a felületükön megkötött ionokkal befolyásolható az ilyen folya-
dékok tulajdonságai.

A negatív ER effektust mutató szuszpenziók diszpergált fázisa gyakran pl. Teflon,
PMMA (poli(metil-metakrilát)), vagy magnézium-hidroxid. Egyes ER részecskéknél a
hordozó folyadék minőségétől függően, vagy viszkozitás növekedés, vagy csökkenés jelent-
kezik elektromos tér hatására. Léteznek olyan ER rendszerek is, amelyek a diszpergált
fázis koncentrációjától függően mutatnak pozitív, vagy negatív ER effektust. Ilyen pl. a
stabilizált PMMA/dekán szuszpenzió.

Homogén ER folyadékokhoz juthatunk, ha az alap folyadékban egy másik folyadékot
diszpergálunk. A homogén ER anyagok előnye a szilárd diszpergált anyagot tartalmazó
folyadékokkal szemben, hogy nem ülepednek. Viszont ha a diszperzió nem stabil, előfor-
dulhat a két fázis szétválása. További hátrányuk, hogy az alap viszkozitásuk általában
nagy, és a heterogén rendszerekhez képest csak gyenge ER effektust mutatnak. A homogén
ER fluidumok leggyakrabban használt komponensei folyadékkristályos anyagok.

Különböző anyagokból álló kompozit ER részecskék is előállíthatóak, amelyek a szer-
vetlen és a polimer ER anyagok kedvező tulajdonságaival is rendelkeznek. A kompozitok
egyik elterjedt fajtája a felületükön vezető polimer burokkal bevont szerves, vagy szervet-
len ER mikrogömbök. A polimer bevonat csökkenti a részecskék aggregációját, ezért az
ilyen anyagok kevésbé ülepednek. A változatos összetételű kompozitok között előfordul-
nak több réteget tartalmazó anyagok is (1.22. ábra).

Kompozit ER részecskéket tartalmaznak pl. a kivételesen nagy folyáshatárral rendel-
kező GER folyadékok. A legelső ilyen anyag a karbamiddal bevont bárium-titanil-oxalát
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1.22. ábra. Többrétegű kompozit ER mikrogömb keresztmetszete elektronmikroszkópos felvé-
telen [64].

(BaTiO(C2O4)2) volt [56]. Felfedezésük óta több fajtájukat is előállították, gyakran TiO2
anyagú gömböket vonnak be különböző poláros molekulákkal.

A kompozit ER anyagok egyik különleges fajtája a ferromágneses réteget is tartal-
mazó mikrogömbök [65]. Az ilyen részecskéket tartalmazó EMR folyadékok különleges
tulajdonsága, hogy elektromos és mágneses térrel is kiváltható a láncképződés. Ezek a fo-
lyadékok elektromos és mágneses tér jelenlétében nagyobb viszkozitásváltozást mutatnak,
mintha csak elektromos vagy csak mágneses tér hatása alatt állnának.

Adalékanyagok

Adalékok (általában poláros, vagy ionos anyagok) hozzáadásával az ER folyadékok tulaj-
donságai nagy mértékben befolyásolhatók. Ezek az anyagok a diszpergált részecskék felü-
letén kötődnek meg, és befolyásolják a polarizálhatóságot, elektromos vezetőképességet.
A leggyakoribb adalékanyag a diszpergált szemcsék felületén eleve jelenlévő, vagy az ER
folyadékhoz külsőleg hozzáadott víz. Fontos paraméter az adalékok koncentrációja. Kis
mennyiségben (<0,01 m/m%) nem befolyásolják az ER folyadék tulajdonságait, nagyobb
mennyiségben viszont növelik az elektromos vezetőképességet. Számos ER folyadéknál a
folyáshatár maximumot mutat a víztartalom függvényében.

Az ER folyadékok víztartalma oly fontos tényező, hogy ez alapján is csoportosítják
azokat, megkülönböztetve vizet tartalmazó és vízmentes fluidumokat. A víztartalmú
folyadékok számos hátránnyal rendelkeznek: elektromos vezetőképességük nagyobb, ma-
gasabb hőmérsékleten párolognak és elősegítik a korróziót.

A vízen kívül szerves és szervetlen savak, bázisok, felületaktív anyagok használhatóak,
mint adalékok. A felületaktív anyagok amellett, hogy növelik az ER effektus mértékét a
szuszpenziók stabilitásához is hozzájárulnak, mivel megakadályozzák a részecskék össze-
tapadását.

1.4.5. ER folyadékok gyakorlati alkalmazása
Az ER folyadékok felhasználása során a legtöbb esetben a viszkozitás megfordítható,
elektromos térrel történő szabályzását használják ki, azaz az ER folyadék egy elektrome-
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chanikus interfész szerepét tölti be. Ezen kívül számos egyéb területen merült fel az ER
folyadékok alkalmazhatósága.

A viszkozitásváltozáson kívül az ER effektus következtében kialakuló szerkezeti ani-
zotrópia is alapot nyújt a gyakorlati felhasználáshoz, mint pl. a fotonikus kristályok és
polimer membránok esetében. Gyógyszer hatóanyagok ER folyadékokkal szabályozott
célbajuttatására az ad lehetőséget, hogy az anizotrop szerkezet kialakulásával megválto-
zik a folyadékban a diffúziós úthossz. Átlátszó elektródok közé ER folyadékot helyezve
elektromos térrel befolyásolható az anyag fényáteresztő képessége, ami a kijelzőként való
alkalmazást is lehetővé teszi. Az ER folyadékokat tapintással érzékelhető kijelzők megva-
lósításához is fel lehet használni.

Számos kutatás folyik abrazív részecskéket (SiC, Al2O3, gyémánt) tartalmazó ER fo-
lyadékok optikai elemek [66], félvezető ostyák végső polírozására való alkalmazhatósá-
gának vizsgálatára. A beláncosodott ER folyadékon folyó egyenáram nagysága függ a
folyadékra ható külső mechanikai deformációtól. Ezt a jelenséget kihasználva ER folya-
dékokon alapuló rezgésérzékelő eszközök fejleszthetőek.

Mikrofluidika területén speciális ER folyadékokkal (GER) olyan cseppek állítható-
ak elő, amelyek elektromos térrel manipulálhatóak az áramlási csatornában (1.23. ábra)
[67]. A cseppek szabályozásával akár egyszerű logikai kapuk is megvalósíthatóak, amelyek
alapot nyújthatnak digitális mikrofluidikai processzorok létrehozásához [68]. Az ER folya-
dékokat használó mikrofluidikai eszközök programozható csip laboratóriumokban (Lab-
on-a-chip) is szerepet kaphatnak. A mikrofluidikán alapuló speciális nyomtatófejeknél –
ahol is a festék ER folyadékként viselkedik – a festékcseppek méretét és sebességét lehet
az elektromos tér nagyságával befolyásolni.

digitális jel

digitális jel

GER csepp
olaj

olaj

olaj

elektród

1.23. ábra. ER folyadék digitális mikrofluidikai alkalmazása [67].

A viszkozitásváltozáson alapuló eszközök között főleg a nyomatékátviteli mechanikák,
hidraulikus szelepek, fék berendezések, felfüggesztések, és rezgéselnyelő szerkezetek talál-
hatóak meg. A viszkozitásváltozást kihasználó eszközökben a folyadék a működés során
általában mozgásban van, vagy különböző mechanikai deformációnak van kitéve.

Ha a folyadékot két egymáshoz képest párhuzamosan elmozduló (csúszó vagy forgó)
felület közé helyezzük, akkor a felületek mozgatásához szükséges erő (illetve forgatónyo-
maték) a folyadék viszkozitásától, vagyis az elektromos térerősségtől függ. Ez a geometriai
elrendezés főleg nyomatékátviteli mechanikákra (pl. tengelykapcsoló) és fék berendezé-
sekre jellemző [69].

A rezgéselnyelő és lengéscsillapító eszközökben legtöbbször áramló ER folyadékokkal
találkozhatunk [70]. Ezekben a berendezésekben a folyadék az álló elektródok között
áramlik nyomásgradiens hatására. A felületekre merőleges tér szabályozásával a folyadék
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áramlással szemben tanúsított ellenállása változtatható. Megfelelő nagyságú elektromos
térrel akár meg is állítható a folyadékáram (pl. hidraulikus szelepeknél).

Speciális rezgéselnyelő szerkezetekben a folyadék kompressziónak van kitéve. A fo-
lyadék két egymáshoz közeledő (vagy távolodó) párhuzamos felület között található. Az
elektromos tér és a folyadékra ható erő is merőleges a felületekre. Adott összenyomó erő
mellett a felületek közötti távolság az elektromos térrel szabályozható.

Egyes berendezésekben az említett alapesetek közül több is előfordulhat. Például egy
kombinált módú ER lengéscsillapítóban (1.24c ábra) a mozgó dugattyú egyrészt nyíróerőt
fejt ki a folyadékra, másrészt a mozgása révén a folyadékot átnyomja az elektródok közötti
résen is. Az ilyen rendszerű rezgéselnyelő eszközzel nagyobb mértékű csillapítás érhető el,
mintha csak a folyadék nyírását, vagy csak az áramlását használná ki a berendezés.

dugattyú

E

tömítés

a)

E E

ER folyadék

b) c)

1.24. ábra. Különböző felépítésű ER lengéscsillapítók. A mozgó dugattyúra az ER folyadék
áramlása (a), vagy nyírása (b) következtében csillapító erő hat. A kombinált módú (c) lengés-
csillapítóban az ER folyadék a dugattyú mellett áramlik és nyírás alatt áll.

1.4.6. Az ER folyadékok szerkezetének vizsgálati módszerei
Az ER folyadékok szerkezeti változásának vizsgálatára alkalmazható módszereket két nagy
csoportba sorolhatjuk. A statikus módszerekkel a külső elektromos tér bekapcsolása előtti
izotrop folyadék tulajdonságai, valamint a tér bekapcsolása után kialakult egyensúlyi
mikroszerkezet vizsgálható. A dinamikai vizsgálatok viszont a szerkezeti átalakulás időbeli
lefolyásáról is információt nyújtanak. Ez általában a folyadék gyakorlati felhasználásának
szempontjából fontos válaszidő meghatározását jelenti.

Az anizotrop szerkezet megfelelő méretű részecskék esetén közvetlenül megfigyelhető
optikai mikroszkópos felvételeken [71, 72]. A videomikroszkópos berendezések a statikus
és a dinamikai vizsgálatokat egyaránt lehetővé teszik. Speciálisan preparált, fluoreszcens
anyagot tartalmazó ER részecskékből készített folyadékok konfokális lézer pásztázó mik-
roszkópos technikával is tanulmányozhatóak [73]. Az ER folyadékok szerkezettől függő
optikai tulajdonságai (pl. transzmittancia) lehetőséget adnak a láncos szerkezet időbeli
fejlődésének követésére [74]. Közvetett módszerek közé tartoznak a fényszóráson, fényel-
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hajláson alapuló eljárások [75, 76]. Ezek az optikai módszerek csak viszonylag híg, megfe-
lelően megvilágítható ER folyadékoknál alkalmazhatóak. A röntgendiffrakciós (XRD) [77]
és a kisszögű neutronszórás (SANS) [59] anyagvizsgálati módszerek hasznos információt
nyújtanak a láncos struktúrák felépítéséről.

Mechanikai tulajdonságok vizsgálata

Az ER folyadékok körében a leggyakoribb vizsgálati módszerek a mechanikai, reológiai
tulajdonságokat mérő eljárások, amelyek általában a válaszidő mérésére is alkalmasak. A
mechanikai vizsgálatok során a folyadék különböző geometriai elrendezések mellett defor-
mációnak van kitéve. Három alapvető esetet különböztethetünk meg, amelyeket a felüle-
tek alakja szerint további esetekre bonthatunk (1.25. ábra). Megjegyezzük, hogy az ER
folyadékok viszkozitásváltozására épülő gyakorlati berendezésekben is ezek a geometriai
elrendezések (vagy kombinációjuk) találhatóak meg.

nyírás

párhuzamos lapok

koncentrikus hengerek

párhuzamos lapok

összenyomás

áramlás

a)

b)

c)

d)

e)

f)

párhuzamos lapok

koncentrikus hengerek

E E

E

E

E

E

1.25. ábra. Az ER folyadékok különböző felületek közötti mechanikai deformációja.

Egymáshoz képest csúszó, vagy forgó mozgást végző felület közé helyezett ER folya-
dékra nyíróerő hat, és nyírási folyás jön létre. A felületek lehetnek párhuzamos sík lapok,
amelyeknél az álló felülettel szemben a másik lap párhuzamosan elmozdul, vagy forgó
mozgást végez. A folyadékot két koncentrikus hengerfelület között is deformálhatjuk,
ahol vagy a külső, vagy a belső hengert forgatjuk. A gyakorlatban elterjedt reométerekkel
az ER folyadékok mechanikai tulajdonságai általában az említett geometriai elrendezések
mellett vizsgálhatóak, elektromos tér jelenlétében is. Mérhető a nyírófeszültség a nyí-
rási sebesség függvényében (folyásgörbe) [78], meghatározható a folyáshatár elektromos
térerősségtől való függése [79, 63], periodikus deformáció esetén pedig a komplex nyírási
modulus [80]. Állandó deformáció mellett a nyírófeszültség időbeli változása is vizsgál-
ható [81]. A láncképződés dinamikájára a nyírófeszültség elektromos tér bekapcsolása
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utáni időbeli változása alapján lehet következtetni [82], így az ER folyadék válaszideje is
meghatározható [83, 54, 84].

Az ER folyadékok folyási tulajdonságai álló felületek között, nyomáskülönbség hatá-
sára kialakuló áramlás mellett is vizsgálhatóak. Az áramlási csatornát határoló felületek
lehetnek sík lapok, vagy koncentrikus hengerek. A külső elektromos tér iránya általá-
ban merőleges az áramlás irányára. A nyírófeszültség a csatorna hossza mentén kialakuló
nyomáskülönbség mérésével határozható meg, időbeli változásának követésével pedig a vá-
laszidő mérése is kivitelezhető [85, 86, 87]. A párhuzamos sík lapok között összenyomott
folyadék mechanikai tulajdonságait viszonylag kevés módszerrel vizsgálják [88].

Dielektromos módszerek

A lineáris dielektromos módszerekkel mérhető a folyadék komplex relatív permittivitása,
és meghatározható a fajlagos elektromos vezetés. A mérési frekvencia tipikusan a 10 Hz -
107 Hz tartományba esik. Az ER folyadék dielektromos spektruma alapján következtetni
lehet a végbemenő relaxációs folyamatokra, valamint azok karakterisztikus idejére [89, 90].
A relaxációs folyamatok vizsgálatával az ER folyadékok adalékanyagainak, víztartalmá-
nak, kompozit részecskék bevonatainak hatása is tanulmányozható [91, 92]. Érdemes
megjegyezni, hogy a statikus ER folyadékok dielektromos spektrumában jelentkező re-
laxáció karakterisztikus idejét is szokás a folyadék válaszidejének nevezni. Ez azonban
különbözik a dinamikai vizsgálatokkal mérhető válaszidőtől, ami az aktivált ER folyadék
szerkezeti átalakulása során az új egyensúlyi állapot kialakulását jellemzi.

Nagy elektromos tér jelenlétében a dielektromos tulajdonságok mérése technikai ne-
hézségekbe ütközik (a mérőkészülékre nem juthat nagyfeszültségű impulzus), ezért a ha-
gyományos dielektromos spektroszkópia csak korlátozottan használható a beláncosodott
ER folyadék vizsgálatára. A technikai nehézség megkerülhető, ha a mérést a tér be-
kapcsolása előtt és kikapcsolása után végezzük el [93]. Ez az eljárás csak megfelelően
stabil láncos szerkezet esetén alkalmazható, ráadásul ilyenkor csak a kialakult szerkezet
tulajdonságairól nyerünk információt, a láncképződés dinamikájáról azonban nem.

Különleges, ferromágneses belső réteget tartalmazó szemcsékből készült ER folyadé-
kokban a láncos szerkezet külső mágneses térrel is létrehozható. Az ilyen rendszerek
anizotrop dielektromos permittivitását dielektromos spektroszkópiával meg lehet mérni,
mivel nincs szükség külső elektromos térre a láncos szerkezet kialakításához [65]. Azonban
a folyamat időbeli lefolyásáról ebben az esetben sem kapunk képet.

A dielektromos tulajdonságok alapján történő dinamikai vizsgálatokhoz és válaszidő
mérésekhez a permittivitás folyamatos, nagyfeszültségű impulzus melletti mérését kell
megoldani. A lineáris dielektromos méréstechnikán alapuló módszerek – az előzőekben
említett nehézségek miatt – nehezen alkalmazhatók, ezért speciális eljárásokra van szük-
ség. Az egyik ilyen korai módszert Adolf és Garino [94] alkalmazta statikus ER folyadé-
kokra. A permittivitást a szinuszos gerjesztő feszültség és a mintán átfolyt áram alapján
számolták. A dielektromos permittivitás nagyfeszültségű impulzus hatásideje alatti mé-
résére kézenfekvő módszer a nemlineáris dielektromos méréstechnika.

A dolgozatban taglalt ER folyadékok vizsgálata a nemlineáris dielektromos méréstech-
nika újszerű alkalmazásával, egy saját fejlesztésű dielektromos mérőrendszerrel történt.
A berendezéssel a permittivitás változás alapján végzett dinamikai méréseket nem csak
statikus, hanem mechanikai deformáció (nyírás, áramlás) alatt álló folyadékok esetében
is el lehet végezni. A reométerrel kombinált mérőrendszer a dielektromos és a reológiai
tulajdonságok egyidejű mérését teszi lehetővé különböző geometriai elrendezések mellett.
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2. fejezet

A dielektromos mérőrendszer
fejlesztése

2.1. A mérőrendszer felépítése
A külső elektromos tér és különböző mechanikai deformáció hatása alatt álló folyadékok
(molekuláris és komplex folyadékok) relatív permittivitásának mérésére az alábbiakban is-
mertetett dielektromos mérőrendszert fejlesztettem. A komplett mérési elrendezés blokk-
vázlatát a 2.1. ábra mutatja be. A rendszer központi elemét egy kétteres módszer elvén
működő ND berendezés képezi, azaz a permittivitás meghatározása egy kis amplitúdójú
szinuszos mérőjel frekvenciaváltozása alapján történik. A szinuszos mérőtérre szuperpo-
nált E ∼ 106 V/m nagyságú elektromos teret egy nagyfeszültségű impulzusgenerátor
állítja elő. Az RF mérőteret egy LC oszcillátor szolgáltatja, aminek a frekvenciameghatá-
rozó kapacitív eleme a vizsgálandó folyadékot, mint dielektrikumot tartalmazó cserélhető
mintatartó cella (Cc).
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2.1. ábra. A dielektromos mérőrendszer blokkvázlata.
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Az oszcillátor rezonanciafrekvenciájának változását egy frekvenciamoduláció (FM)
analizátorral folyamatosan követjük. A berendezéssel tehát nagy időbeli felbontással mér-
hető a minta permittivitása a nagy amplitúdójú elektromos tér hatásideje alatt.

A mérőrendszer a mintatartó szempontjából moduláris felépítésű, vagyis különböző
kialakítású dielektromos cellák csatlakoztathatóak a berendezéshez. Ez lehetővé teszi –
a hagyományos ND készülékekkel szemben – a különböző külső hatásoknak kitett folya-
dékok dielektromos viselkedésének a vizsgálatát is. Ezekhez különböző kialakítású mérő-
cellák készültek. Molekuláris folyadékelegyek nemlineáris dielektromos permittivitásának
és nyugvó ER folyadékok tulajdonságainak vizsgálata egy statikus cellával történt. A
nyírásnak kitett ER folyadékokat egy speciális reométer mérőfejei (lap-lap és hengeres
geometria) között kialakított cellákkal vizsgáltam. Ez az elrendezés lehetővé tette a reo-
lógiai és a dielektromos tulajdonságok egyidejű mérését elektromos tér hatása alatt. Az
áramló ER folyadékok dielektromos permittivitásának mérése és az áramlás vizualizációja
technikai nehézségek miatt nem egyszerre, hanem két külön cellával történt. A dielektro-
mos áramlásos cellával az ER folyadék permittivitását mértem, míg az áramló folyadék
mikroszerkezetéről egy különálló, videomikroszkóppal felszerelt áramlási csatornában ké-
szültek a videofelvételek. A lüktetésmentes folyadékáramot mindkét cellában egy közös
fecskendőpumpa hozta létre.

A dielektromos mérőrendszer fontos eleme a teljes rendszer vezérlését, az adatgyűj-
tést, és az adatfeldolgozást végző, saját fejlesztésű vezérlőszoftver. A következőekben a
berendezés legfontosabb részegységei kerülnek bemutatásra.

2.1.1. Az LC oszcillátor
A dielektromos mérőrendszer egyik kritikus eleme az oszcillátor. A megvalósított készü-
lékhez más publikált ND berendezéseknél gyakran használt [22, 24, 95], Colpitts típusú
LC oszcillátort építettem, amelynek a kapcsolási rajza a 2.2. ábrán látható. Az áramkör
frekvenciameghatározó eleme az L induktivitás és az azzal párhuzamosan kapcsolt kapa-
citív elem. Ez utóbbi két sorosan kapcsolt kondenzátorból áll, amelyek közül az egyik a
cserélhető dielektromos cella (Cc), a másik pedig a Cb blokkoló kondenzátor.
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2.2. ábra. A dielektromos mérőrendszer LC oszcillátorának áramköri rajza.
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A légmagos szolenoid induktivitás kerámia tekercstestre feltekert lakkozott réz huzal-
ból készült. Az oszcillátor áramkör úgy lett kialakítva, hogy az induktív elem cserélhető
legyen. Erre azért volt szükség, hogy ha a különböző kialakítású dielektromos cellák
kapacitása jelentős mértékben eltérne, a tekercs cseréjével ekkor is beállítható legyen a
rezonanciafrekvencia abba a tartományba ahol az oszcillátor stabilitása megfelelő (kicsi
a fáziszaj). Különböző átmérőjű rézhuzalból három darab szolenoid készült, amelyek in-
duktivitása 19,57 µH, 10,58 µH és 3,53 µH. Az először elkészült statikus cella kapacitása
üresen 41,7 pF körül alakult, amivel az oszcillátor rezonanciafrekvenciája a három induk-
tivitással rendre 3,48 MHz, 4,70 MHz, és 8,32 MHz körüli értéknek adódott. Az oszcillátor
stabilitását az FM analizátorral megvizsgálva az áramkör fáziszaja a 3,48 MHz körüli frek-
venciát adó tekerccsel volt a legkisebb. Mivel a kísérletekhez használt dielektromos cellák
kapacitása végül nem tért el nagy mértékben, ezért az összes méréshez a 19,57 µH induk-
tivitású tekercset használtam. A rezonanciafrekvencia a használt dielektromos cellától és
a dielektrikumtól függően 1,8 MHz és 3,7 MHz között változott 3,2 - 4,4 V-os amplitúdó
mellett.

A kapacitív elemek közül a Cb blokkoló kondenzátor feladata annak megakadályozása,
hogy a nagyfeszültségű impulzus az oszcillátor aktív elemére jusson. Blokkoló konden-
zátornak olyan típusú nagyfeszültségű kondenzátort kell választani, aminek a kapacitá-
sa széles feszültségtartományban (több kV) állandó, és kicsi a hőmérsékleti koefficiense.
A megépített oszcillátor blokkoló kondenzátora több ezüst-csillám kondenzátorból álló
blokk, amelynek kapacitása 1,5 nF. Mivel a mintával töltött dielektromos cellák kapaci-
tása ∼100 pF a Cb � Cc feltétel teljesül.

A nagyfeszültségű impulzusgenerátor változó ohmos terhelést jelent az oszcillátor szá-
mára, azaz az aktív impulzusgenerátor eltolja az oszcillátor frekvenciáját. Ezt kiküszö-
bölendően a nagyfeszültségű impulzus impedancia illesztés után, egy ellenálláson (R6 =
27 kΩ) keresztül jut a dielektromos cella fegyverzetére. Az impulzus után a feltöltődött
blokkoló kondenzátor a vele párhuzamosan kötött teljesítmény ellenálláson (R7 = 100 kΩ)
keresztül sül ki.

Az oszcillátor aktív visszacsatoló eleme egy ECC88 típusú, dupla trióda elektroncső.
A csöves oszcillátorral elérhető a megkívánt stabilitás, továbbá előnyt jelent, hogy vi-
szonylag nagyobb fajlagos vezetésű anyaggal töltött cella esetén is képes oszcillációra.
Az elektroncső felépítéséből adódóan érzékeny a mechanikai vibrációra, ami az oszcillátor
frekvenciakimenetét zajjal terheli. A mechanikai rezgések azonban a cella és az oszcillátor
áramköri lap megfelelő rögzítésével nagy mértékben csillapíthatóak. Az elektroncső mű-
ködéséhez szükséges feszültségeket (fűtő- és anódfeszültség) egy Voltcraft VLP 2403pro
típusú többcsatornás tápegység állítja elő.

Az oszcillátor a lehető legrövidebb, merev csatlakozással van az aktuálisan használt
mintatartó cellához rögzítve, így minimalizálható és állandó értéken tartható a szórt ka-
pacitás. Továbbá ezzel elérhető, hogy a cserélhető mintatartók reprodukálható módon
csatlakoztathatóak az oszcillátorhoz.

2.1.2. A frekvencia mérése
Az LC oszcillátor rezonanciafrekvenciáját az idő függvényében egy HP 53310A frekven-
ciamodulációs analizátor méri. A készülék 10 Hz és 200 MHz közötti frekvenciájú jeleket
képes mérni, a változtatható időablak hossza által megszabott mintavételezéssel. Az idő-
ablak alatt vett minták száma állandó, ami azt jelenti, hogy például egy 20 ms időtartamú
mérés esetén az oszcillátor frekvenciáját a készülék 0,1 ms-onként határozza meg. A frek-
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venciamérés felbontása 0,01 Hz, abszolút pontossága pedig ±0,1 Hz.
Az analizátor GPIB (IEEE-488) kommunikációs buszra van felfűzve, amin keresz-

tül konfigurálható a készülék és kiolvashatóak a nyers mérési eredmények (frekvencia-idő
pontpárok).

2.1.3. A nagyfeszültségű impulzusgenerátor
A dielektromos cella fegyverzetei között a nagy amplitúdójú elektromos teret létrehozó
nagyfeszültségű impulzusgenerátor egy nagyfeszültségű erősítőből és egy jelgenerátorból
áll. Az impulzusgenerátorral előállítható maximális térerősség a cellától függően 4 és
30 MV/m között változik. Az erősítő egység (Trek 609E-6) a bemenetére kapcsolt jelet
1000-szeresére erősíti. A készülék legfeljebb 20 mA áram leadására képes. A kimeneti
jel maximális amplitúdója ±4000 V, amelyet 1 V-os felbontás mellett 0,1% pontossággal
lehet beállítani. Periodikus jelforrás esetén a nagyfeszültségű kimenő jel frekvenciája
maximálisan 13 kHz lehet. Négyszög alakú impulzusoknál gyors felfutás érhető el, a
maximális jelváltozási sebesség meghaladja a 150 V/µs-ot.

Az erősítő bemeneti jelét egy National Instruments gyártmányú PCI-6052E típusú
multifunkciós adatgyűjtő kártya analóg kimenete szolgáltatja. A kísérletek során kü-
lönböző hosszúságú négyszög impulzusokat használtam, de lehetőség van egyéb alakú
(szinuszos, háromszög, fűrészfog) jelek előállítására is. Az erősítő nagy jelváltozási se-
bességének köszönhetően 1 ms-nál rövidebb négyszögimpulzusok is előállíthatóak. Az
impulzusok előtt és után, különböző hosszúságú várakozási idők adhatóak meg.

A dielektromos cellára kapcsolt nagyfeszültségű jel amplitúdója és a cellán átfolyó
áram az erősítő feszültség- és árammonitor kimenetén visszamérhető. Ezt a feladatot az
előbbiekben említett adatgyűjtő kártya A/D konvertere végzi. A kártya ki-, és bemenetei
egy NI BNC-2090A csatlakozóblokkon keresztül érhetőek el.

2.1.4. A mérőcellák
A statikus cella

A síkkondenzátor felépítésű statikus cella szerkezete a 2.3. ábrán látható. A két, kör
keresztmetszetű, sík elektród saválló acélból készült, átmérőjük 43 mm. Az elektródok
közötti távolság különböző magasságú kvarc távtartó gyűrűkkel állítható be. A kísérletek
során kétféle távtartót használtam, az egyikkel 0,13 mm, a másikkal pedig 0,30 mm volt
az elektródok közötti távolság, amit ±0,01 mm pontossággal lehet beállítani. A cella
robusztus felépítésének és a nagy mechanikai szilárdságú kvarc távtartóknak köszönhetően
a cella deformációjából adódó hiba gyakorlatilag elhanyagolható mértékű.

Az üres cella kapacitása 0,13 mm elektródtávolságnál 96,3 pF, míg 0,30 mm esetén
41,7 pF. Az elektródok közötti tér az elektródokban kialakított lezárható csonkokon ke-
resztül tölthető fel a vizsgált folyadékkal. A kvarc gyűrű mindkét oldalán Teflon tömítés
akadályozza meg a betöltött folyadék szivárgását. A buborékmentes feltöltés érdekében
a cella olyan pozícióban van rögzítve, hogy a feltöltő csonkok függőlegesen álljanak. A
cellába került minta csak kémiailag ellenálló – saválló acél, kvarc, és Teflon – anyagú
alkatrészekkel érintkezik, vagyis pl. szerves oldószerek is vizsgálhatóak.

Az elektródok két oldalról egy üreges, termosztálható köpennyel vannak körbevéve.
A csavarokkal összeszorított két köpeny egyben az elektródok rögzítését is szolgálja. Az
elektródok és a termosztáló köpeny között Teflon anyagú lemezek biztosítják az elektromos
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2.3. ábra. A statikus dielektromos cella felépítése.

szigetelést. A cellában lévő minta hőmérsékletét az egyik elektródba elhelyezett Pt100
ellenállás-hőmérő alapján egy Medingen E20B6 keringető termosztát szabályozza.

A statikus cella és a hozzá a lehető legközelebb elhelyezett oszcillátor áramkör egy
leföldelt, gumi lábakon álló alumínium talapzatra lett rögzítve. Ezzel az elrendezéssel
csökkenthetőek a szórt kapacitások, és a mechanikai rezgések is csillapíthatóak.

A nyírási cellák

A két különböző geometriájú nyírási cella egy Anton Paar gyártmányú Physica MCR301
rotációs reométer mérőfejei között lett kialakítva. A reométer cserélhető elektroreológiai
kiegészítőkkel szerelhető fel. A P-PTD200/E kiegészítővel és a hozzá tartozó PP50/E
forgótesttel lap-lap (plate-plate, PP) geometria mellett lehet reológiai tulajdonságokat
mérni, úgy hogy a mintára külső elektromos tér kapcsolható. A C-PTD200/E kiegészítő
és a CC27/E mérőfej pedig koncentrikus henger (concentric cylinders, CC) geometriájú,
amit Couette elrendezésnek is neveznek. A sík nyírási cella sematikus rajza a 2.4. ábrán,
a hengeres cella pedig a 2.5. ábrán látható.
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2.4. ábra. A sík-sík geometriájú nyírási cella.
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2.5. ábra. A koncentrikus henger geometriájú nyírási cella felépítése.

A gyári kiegészítők kisebb átalakítása után a mérőfejek elektródokként kapcsolódtak
az LC oszcillátorhoz, amik így kapacitív frekvenciameghatározó elemként szerepeltek. A
felső forgó mérőtestek gyárilag rugós csúszóérintkezővel vannak ellátva, ezeken keresztül
könnyen megoldható volt a mérőtestek és az oszcillátor közötti elektromos csatlakozás.
A gyári kiegészítők alsó álló elektródjait viszont nem lehetett közvetlenül az oszcillátor-
hoz csatlakoztatni, mert azok túl nagy induktív/kapacitív terhelést jelentettek, és így az
oszcillátor rezgése leállt. A probléma a sík lap és a hengeres geometriájú mérőtestnél is
jelentkezett. Ezért mindkét feltét alsó elektródjának helyére új, saválló acél anyagú elekt-
ródokat kellett legyártani, amelyeket egy műanyag szigetelő betét választ el az eredeti
elektródoktól.

A PP50/E sík forgótest kör alakú lapjának átmérője 50 mm. Az alsó elektródtól
való távolsága változtatható, amit a reométerrel ±2 µm pontossággal lehet beállítani. A
hengeres CC27/E forgótest külső átmérője 26,66 mm, hossza 40,05 mm, az alsó elektród
belső átmérője pedig 28,92 mm. A kettő közötti elektródtávolság 1,13 mm. A minta
hőmérsékletét mindkét geometria esetén ±0,03 ◦C pontossággal lehet szabályozni a gyári
kiegészítőbe épített Peltier elemmel. Az ellenhűtést egy Huber K6-cc-NR termosztát
biztosítja.

A reométerrel a folyadékokban ébredő nyírási feszültség 0,5% pontossággal mérhető.
Az alkalmazott nyírási sebesség a sík és a hengeres elrendezés esetén is az 5-50 s−1 tarto-
mányban változott. Nyírási sebesség alatt a forgótestek pereménél vett maximális nyírási
sebességet értjük. A pontos eredmények érdekében a mért nyírófeszültséget a csúszóérint-
kező által okozott hibával korrigálni kell. A vizsgált folyadék betöltése előtt a mérőfejet
levegőben megforgatva meghatározható a szükséges korrekció mértéke. A dielektromos
berendezés érzékenységére jellemző, hogy a saválló acél csúszóérintkező és a forgó mé-
rőtest között az érintkezési ellenállás változása akkora frekvenciaváltozást okozott, ami
lehetetlenné tette a mérést. A probléma a forgótest ezüst lakkal való bevonása után
megszűnt.
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Az áramlásos cella

Az áramló ER folyadékok vizsgálatához használható dielektromos cellában a folyadék
koaxiális hengeres elektródok közötti térben áramlik (2.6. ábra). A saválló acél elektródok
a köztük lévő dielektrikummal együtt egy hengerkondenzátort alkotnak. A belső elektród
átmérője 34,0 mm, a külső cső alakú elektród belső átmérője pedig 35,0 mm, így az
elektródok távolsága 0,5 mm. A belső elektród hosszabb a külsőnél, azaz az áramlási
csatorna azon hossza ahol a folyadék az elektromos tér hatása alatt van, a külső elektród
hosszával (50 mm) egyezik meg. A központi elektródnak az alsó vége (ahol a folyadék
belép a cellába) kúpos kialakítású, ami elősegíti az áramlási csatornába kerülő folyadék
egyenletes eloszlását. Az áramlásos cella alapját képező és az elektródokat tartó gyűrűk
poliacetál műanyagból készültek. Az egész szerkezetet hat darab menetes szár szorítja
össze. Az aszimmetrikus belső elektród miatt a folyadék mindig a cella alján kialakított
csonkon lép be, és a teteje felé haladva, a középső műanyag gyűrűn lévő csonkon távozik.

Oszcillátor
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HV generátor

2.6. ábra. Az áramlásos dielektromos cella.

Az ND berendezés érzékenysége miatt a lehető legegyenletesebb folyadékáramra van
szükség. Az ER folyadékot a Fizika és Mechatronika Intézetben készített, differenciális
működtetésű fecskendőpumpa nyomja keresztül a cellán. Az adagoló és fogadó fecsken-
dőt tartalmazó pumpát egy léptetőmotor hajtású lineáris szán működteti. Ha az adagoló
fecskendő kiürül, akkor a fogadó fecskendőbe gyűjtött folyadék a léptetőmotor forgás-
irányának megfordításával visszanyomható az adagoló fecskendőbe. A fecskendők véges
térfogata (60 cm3) miatt a cellában elérhető maximális áramlási sebesség 12 mm/s (áram-
lási sebesség alatt az átlagos áramlási sebességet értjük). Az áramlás jellege a legnagyobb
áramlási sebesség mellett is lamináris (Re < 0,06).

Az oszcillátor áramkört közvetlenül az áramlásos cella oldalára lehet felszerelni. A
rögzítő csavarok egyben az elektródok és az oszcillátor közötti elektromos kapcsolatot is
biztosítják.
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A videomikroszkópos áramlásos cella

Az áramló ER folyadék vizualizációjára alkalmas áramlásos cella vázlatos felépítését a
2.7. ábra szemlélteti. Az áramlási csatorna két téglatest alakú (110 × 77 × 11 mm) plexi
lemez között lett kialakítva. A csatornát egy O-gyűrű veszi körbe, ami megakadályozza a
folyadék szivárgását. A folyadék a csatornában haladva a két négyzet keresztmetszetű (5
× 5 mm) saválló elektród között áramlik. Az elektródok hossza 50 mm. Az áramlási csa-
torna téglalap keresztmetszetű: szélessége 1,00 mm, magassága 0,71 mm. Az elektródok
magasabbak mint a csatorna, azaz a folyadék az elektródok között viszonylag homogén
elektromos térben halad. Az áramlás iránya merőleges az elektromos térre. A folyadék a
felső plexi lemezen lévő csonkokon lép be, illetve ki a cellából. Az egyenletes, lamináris
folyadékáramot a korábban már említett fecskendőpumpa hozza létre.
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2.7. ábra. A videomikroszkóppal ellátott áramlási csatorna.

A cellában áramló ER folyadékok szerkezetéről egy Watec WAT-250D CCD kamerából
és egy mikroszkóp objektívből álló videomikroszkóppal készíthetőek felvételek. A kamera
PAL szabvány szerinti kompozit analóg videojelet ad. A 25 kép/s képismétléssel rögzített
felvételek felbontása 720 × 576 pixel. A videomikroszkóp objektívje cserélhető, ezáltal a
rendszer nagyítása változtatható. A kamera felülről tekint a csatornára, mind az áramlás
irányára, mind az elektromos térre merőlegesen. Az áramlási csatornát a cella alatti
LED-es fényforrás világítja át, így világos látóterű kép áll elő.

Kalibráció

A dielektromos mérőberendezés által mért frekvenciajel és a minta permittivitása közötti
kapcsolatot számolásos módszerrel határoztam meg. A frekvenciaváltozás és a permitti-
vitás változása közötti összefüggés meghatározásához tekintsük egy LC oszcillátor frek-
venciameghatározó elemeinek (LC rezgőkör) a 2.8. ábrán látható helyettesítő kapcsolását.
Az LC rezgőkör egy párhuzamosan kapcsolt ideális L induktivitásból és két ideális kapa-
citív elemből (C0 és Cs) álló kapcsolással helyettesíthető. A C0 tag az üres mintatartó
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LC0Cs

2.8. ábra. Az LC rezgőkör helyettesítő kapcsolása.

cella kapacitása, Cs pedig az oszcillátor teljes szórt kapacitása (a mintatartó és egyéb ele-
mek parazita kapacitásainak összege). A cellával sorosan kapcsolt blokkoló kondenzátor
kapacitása elhanyagolható, mivel ennek értéke jóval nagyobb mint C0.

Az LC rezgőkör f rezonanciafrekvenciáját a Thomson összefüggés adja meg, ami εr
relatív permittivitású dielektrikummal töltött cella esetén a következőképpen írható fel:

f = 1
2π
√
L(εrC0 + Cs)

. (2.1)

Ha a minta dielektromos permittivitása ∆εE-vel megváltozik, akkor ez az oszcillátor frek-
venciájának ∆f változását vonja maga után. A (2.1) egyenlet alapján, átalakítások után
kifejezhetjük a permittivitás változás és a frekvencia változása között kapcsolatot teremtő
összefüggést:

∆εE = −2∆f
f

(
εr + Cs

C0

)
, (2.2)

ahol f az oszcillátor alap frekvenciája. A Cs és C0 kapacitások abszolút értékét nem szük-
séges megmérni, elég a hányadosuk ismerete. A Cs/C0 hányadost két különböző relatív
permittivitású anyag felhasználásával határozhatjuk meg. Ha a cella az εr1 permittivi-
tású anyaggal van feltöltve, akkor az oszcillátor mért rezonanciafrekvenciája f1; az εr2
permittivitású folyadékkal töltött cella esetén pedig f2. Ekkor a pontosan ismert relatív
permittivitások és a frekvenciák alapján a Cs/C0 hányadost meghatározhatjuk:

Cs

C0
= εr2 − εr1(f1/f2)2

(f1/f2)2 − 1 . (2.3)

A kalibrációt természetesen a különböző felépítésű dielektromos cellák mindegyikére el
kell végezni. A dielektromos berendezéssel végrehajtott vizsgálatok minden esetben T =
25,0 ◦C-on történtek, ezért a kalibrációt is ezen a hőmérsékleten végeztem. A kalibráló fo-
lyadékok úgy lettek megválasztva, hogy permittivitásuk az adott cellában mérendő minták
permittivitásának közelében legyen. A permittivitások mérése a 2.3.1. fejezetben ismer-
tetett készülékkel történt 25,0 ◦C-on. A statikus cella esetében a két kalibráló folyadék
dietil-éter (εr = 4,25) és kloroform (εr = 4,75) volt. Az összes többi cella kalibrációjához
szilikonolajat (εr = 2,76) és olívaolajat (εr = 3,12) használtam.

2.1.5. A vezérlő szoftver
A dielektromos berendezés vezérlő és adatgyűjtő szoftverét LabVIEW programozási kör-
nyezetben fejlesztettem. A vezérlő PC-n futó program legfontosabb feladata, hogy grafi-
kus kezelőfelületet (2.9. ábra) nyújtson a berendezés egyes részegységeinek (FM analizátor,

47



2.2. A MÉRŐRENDSZER VALIDÁLÁSA

impulzusgenerátor, fecskendőpumpa, termosztát) konfigurálásához, a mérési eredmények
megjelenítéséhez és kiértékeléséhez. A vezérlő szoftver kezelőfelületén a videomikroszkóp
által szolgáltatott videojel folyamatosan, valós időben követhető. A videojel mérés közbe-
ni rögzítését a szoftver végzi, és a felvételek utólagos feldolgozása is elvégezhető a program
segítségével. A mérőrendszerbe integrált reométer vezérlése és a nyers reológiai adatok
rögzítése a LabVIEW programtól függetlenül, a reométer gyári szoftverével történt.

2.9. ábra. A dielektromos mérőrendszer LabVIEW vezérlőprogramjának grafikus kezelőfelülete.

2.2. A mérőrendszer validálása
A dielektromos mérőrendszer tesztjéhez molekuláris folyadékok ε3 nemlineáris dielektro-
mos permittivitását határoztam meg. Olyan poláros és apoláros folyadékot választottam,
amelyek egyrészt ellenkező előjelű ε3-al rendelkeznek, valamint elérhető több szerző ál-
tal publikált megbízható irodalmi adat. Negatív nemlineáris permittivitású anyagként
dietil-étert, pozitív effektust mutató anyagként pedig szén-tetrakloridot használtam. Ki-
egészítő mérésként az ER folyadékok alapjául használt 0,34 Pa s és 0,97 Pa s viszkozitású
szilikonolajok nemlineáris permittivitását is meghatároztam.

A mérések a statikus dielektromos cellával történtek, 0,30 mm elektródtávolság mel-
lett, T = 25,0 ◦C hőmérsékleten. Mindkét anyag esetében a különböző amplitúdójú négy-
szögimpulzusok hossza 10 ms volt. Az oszcillátor alapfrekvenciája dietil-éterrel töltött
cella mellett 2,569374 MHz, szén-tetrakloridnál pedig 3,030492 MHz volt. Az oszcillá-
tor frekvenciájának változása az idő függvényében a nagyfeszültségű impulzus ideje alatt,
dietil-éter esetében a 2.10. ábrán látható. Az időtengely nulla pontjának az impulzus
bekapcsolását vesszük.

A grafikonon öt egymást követő mérés átlagolásával kapott adatok szerepelnek. Jól
látható az impulzus bekapcsolásakor a pillanatszerű frekvenciaváltozás, amiből megha-
tározható a folyadék nemlineáris permittivitása. A 10 ms idejű impulzus alatt egyik
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2.10. ábra. Az oszcillátor frekvenciájának változása az idő függvényében dietil-éter esetén. A
frekvenciaváltozás értéke ∆f = 11,54 Hz, E = 5,145 MV/m térerősség mellett.

kalibráló folyadéknál sem volt tapasztalható számottevő, a minta melegedéséből adódó
permittivitás változás.

A ∆f frekvenciaváltozást az impulzus ideje alatt mért frekvenciaértékek és az alap-
frekvencia átlagának a különbsége adja meg. A (2.2) egyenlet alapján ∆f -ből a cella
kalibrációja során meghatározott Cs/C0 értékének és a folyadék lineáris permittivitásá-
nak ismeretében kiszámolható a ∆εE permittivitás változás. A két folyadékra a ∆f és a
∆εE eredményeket a 2.1. táblázat foglalja össze. Természetesen az f − t adatsor minden
pontjában meghatározhatjuk az alapfrekvencia átlagától vett ∆f értéket, amiből minden
pontban kiszámolhatjuk a permittivitás változást. Ezzel a módszerrel az f − t adatsort
átszámolhatjuk ∆εE − t adatpárokká.

2.1. táblázat. A dietil-éterrel és a szén-tetrakloriddal mért frekvenciaváltozások és az azok-
ból számolt relatív permittivitás változás értékei különböző térerősségek mellett (T = 25,0 ◦C
hőmérsékleten).

dietil-éter szén-tetraklorid
E (MV/m) ∆f (Hz) ∆εE ∆f (Hz) ∆εE

1,213 0,87 -5,24×10−6 — —
2,544 3,01 -18,07×10−6 -0,33 1,24×10−6

3,889 6,68 -40,03×10−6 -0,78 2,93×10−6

5,145 11,54 -69,17×10−6 -1,36 5,11×10−6

A folyadék nemlineáris permittivitása a nulla időpontban vett ∆εE és az E térerősség
négyzetének a hányadosaként adható meg ((1.18) egyenlet). A nemlineáris permittivitást
úgy is meghatározhatjuk, ha ∆εE értékét több különböző térerősség mellett is megmérjük,
majd E2 függvényében ábrázoljuk. Ekkor a kapott egyenes meredeksége megadja az ε3-
t. A két vizsgált folyadék esetén mért permittivitás változás az elektromos térerősség
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2.2. A MÉRŐRENDSZER VALIDÁLÁSA
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2.11. ábra. A dietil-éter permittivitás változása (szimbólumok) a térerősség négyzetének függ-
vényében. A folytonos vonal a pontokra illesztett egyenes, melynek meredeksége megadja ε3-t.

négyzetének függvényében, az illesztett egyenesekkel együtt a 2.11. és 2.12. ábrákon
látható.

A tesztmérések során kapott eredményeket a vizsgált folyadékokra az irodalmi értékek-
kel együtt a 2.2. táblázat tartalmazza. Megállapítható, hogy a berendezéssel mért értékek
jól egyeznek az irodalmi adatokkal [23, 25]. A dielektromos mérőrendszerrel mért nem-
lineáris dielektromos permittivitás becsült hibája 13-15%. A mérőrendszer elemei közül
a legnagyobb hibaforrást a mintatartó cella elektródtávolságának meghatározása jelenti,
ami az elektromos térerősség számolásánál okoz hibát. A berendezés nemlineáris permit-
tivitásra vonatkozó méréshatárát a mérendő frekvenciaváltozás nagysága szabja meg. A
legkisebb, még megfelelő pontossággal mérhető frekvenciaváltozás kb. 0,3 Hz.

2.2. táblázat. A tesztekhez használt molekuláris folyadékok és az ER folyadékok alapjául
használt szilikonolajok mért nemlineáris dielektromos permittivitása összehasonlítva az irodalmi
értékekkel (T = 25,0 ◦C hőmérsékleten).

ε3 (10−19 m2/V2)
mért érték irodalmi érték [23, 25]

dietil-éter -25,56± 2,81 -(20 – 36,5)
szén-tetraklorid 1,93± 0,25 1,61 – 1,93

η = 0,34 Pa s szilikonolaj 2,72± 0,33 —
η = 0,97 Pa s szilikonolaj 2,72± 0,33 —
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2.3. KIEGÉSZÍTŐ MÉRÉSEK
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2.12. ábra. A szén-tetraklorid permittivitás változása (szimbólumok) a térerősség négyzetének
függvényében. A folytonos vonal a pontokra illesztett egyenes, melynek meredeksége megadja
ε3-t.

2.3. Kiegészítő mérések

2.3.1. A lineáris dielektromos permittivitás mérése
A molekuláris folyadékok, a folyadékelegyek, és az ER folyadékok lineáris permittivitását
egy Agilent 4284A precíziós impedanciaanalizátorból és a hozzá kapcsolt Agilent 16452A
folyadékcellából álló mérőrendszerrel határoztam meg. Az impedanciaanalizátor a 20 Hz
- 1 MHz frekvenciatartományban működik, a készülék pontossága 0,05%. A mérőhidat
és a cellát egy négyvezetékes kábel (16048A) köti össze. Az ER folyadékok dielektromos
spektrumát az említett Agilent 16452A folyadékcellával mértem, viszont ebben az eset-
ben az impedanciaanalizátor egy szélesebb frekvenciatartományban (40 Hz - 110 MHz)
működő Agilent 4294A készülék volt.

A 16452A szétszerelhető folyadékcella egy kör alakú elektródokkal rendelkező síkkon-
denzátor. Az elektródok átmérője 38,0 mm. Az elektródtávolság különböző vastagságú
távtartókkal állítható be. A lineáris permittivitások meghatározása 0,3 mm elektródtá-
volság mellett történt, ekkor kb. 3,5 cm3 minta szükséges a cella feltöltéséhez. A 16452A
egy abszolút cella, vagyis nincs szükség kalibrációra. A cella szét-, majd összeszerelése
után az elektródtávolság ±12 µm pontossággal állítható be.

A mérések előtt az impedancia mérőhíddal „open” és „short” korrekciót végeztem,
amivel kompenzálható a cella és a kábelek parazita impedanciája okozta hiba. A készülék
a korrekciós paramétereket elmenti, és a mintákkal végzett mérések alatt automatikusan
korrigálja az adatokat. A mintával töltött cella mért komplex impedanciája alapján a
készülék a párhuzamosan kapcsolt helyettesítő áramkör Cp és Rp tagját automatikusan
kiszámolja. Ezek alapján és a cella geometriai adatait felhasználva a komplex relatív
permittivitás valós és képzetes részét az (1.38) és (1.39) egyenletekkel határoztam meg.

A cellában lévő folyadék hőmérsékletét egy benyúló Pt100 ellenállás-hőmérő mérte. Az
egész cella szilikonolaj fürdőbe merült, ami egy Medingen E20B12 termosztát kádjában
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2.4. A FELHASZNÁLT ANYAGOK

volt elhelyezve. A termosztáttal a minta hőmérséklete ±0,01 ◦C pontossággal azonos
hőmérsékleten tartható.

A mérőrendszer vezérléséhez saját fejlesztésű LabVIEW szoftvert használtam. A prog-
ram GPIB interfészen keresztül kommunikál az impedancia mérőhíddal. A nyers mérési
adatok feldolgozását és kiértékelését a szoftver segítségével végeztem.

2.3.2. A sűrűség mérése
A molekuláris folyadékelegyek sűrűségének mérése egy Anton Paar DMA 4500 M ké-
szülékkel történt. Az oszcilláló U-cső elvén működő eszközzel a folyadékok sűrűsége
±0,00005 g/cm3 pontossággal határozható meg. A minták hőmérsékletét a berendezés
±0,03 ◦C pontossággal szabályozza a beépített Peltier elemes termosztáló egységgel.

2.4. A felhasznált anyagok
Molekuláris folyadékelegyek

A molekuláris folyadékelegyek kloroform (CHCl3), bromoform (CHBr3) és diklórmetán
(CH2Cl2) felhasználásával készültek. Mindegyik vegyszert a Sigma-Aldrich-tól szereztük
be. A vegyszerek víztartalma 0,001%-nál kisebb (a gyártó által megadott adat). A klo-
roform és a diklórmetán 50-150 ppm pent-1-ént tartalmaz stabilizátorként. A bromoform
pedig 60-120 ppm 2-metil-but-2-énnal van stabilizálva. A folyadékelegyek tömeg szerinti
beméréssel készültek. A tömegmérés pontossága ±0,1 mg.

ER folyadékok

Az ER folyadékok alapfolyadékaként két különböző viszkozitású Sigma-Aldrich szilikon-
olajat (poli(dimetil-sziloxán), PDMS) használtam. A szilikonolajok dinamikai viszko-
zitása T = 25 ◦C-on 0,34 és 0,97 Pa s. A viszkozitás Brookfied DV-II+Pro rotációs
viszkoziméterrel lett meghatározva. Az ER folyadékok diszpergált fázisként átlagosan
20 nm átmérőjű szilícium-dioxidot (SiO2) tartalmaztak. A videomikroszkópos felvételek-
nél használt ER folyadékban a diszpergált részecskék 9-13 µm átlagos átmérőjű, üreges
üveggömbök voltak. Az üveggömbök sűrűsége 1,1 g/cm3. A szilikonolajok statikus re-
latív permittivitása 2,76, a szilícium-dioxidé 4,0, az üreges üveggömböké pedig 3,0. A
nanoméretű szilícium-dioxid és az üveggömbök szállítója a Sigma-Aldrich.

Az ER folyadékok komponenseit (szilikonolaj és az adott diszpergált anyag) vízmen-
tesítés céljából vákuum szárítószekrényben (T = 50 ◦C-on és 300 Pa nyomáson) 6 órán
keresztül szárítottam. Az összekevert komponenseket 30 percig ultrahangos fürdőbe he-
lyezve, ostoros keverővel homogenizáltam. A homogenizálás után a folyadékokat 1 órán
keresztül ismét vákuum alatt szárítottam, ami alatt a levegőbuborékok is eltávoztak.

Egyéb anyagok

A dielektromos cellák kalibrációjához T-Silox gyártmányú, 0,10 Pa s viszkozitású OXOL-
100 szilikonolajat, olívaolajat (CBA), dietil-étert ((C2H5)2O), és a már említett klorofor-
mot használtam. A dielektromos mérőrendszer validálása az analitikai tisztaságú dietil-
éterrel és szén-tetrakloriddal (CCl4) történt, amelyek a Sigma-Aldrich-tól származtak.
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3. fejezet

Molekuláris folyadékelegyek
nemlineáris dielektromos effektusa

A dielektromos berendezés fejlesztésének egyik célja az MSA modell teszteléséhez szük-
séges kísérleti NDE adatok szolgáltatása volt, ezért olyan molekuláris fluidumokat vizs-
gáltam, amelyekre az MSA-elmélet jól alkalmazható. Az ilyen molekuláris fluidumok kö-
zel gömb alakú, kis dipólusmomentummal rendelkező molekulákból állnak. Nemlineáris
dielektromos effektusuk a normális telítési effektusnak megfelelő, azaz ε3 előjele nega-
tív. A kísérletekhez három, 25,0 ◦C hőmérsékleten folyadék halmazállapotú halogénezett
metánszármazékot használtam: kloroform, bromoform és diklórmetán. A lineáris és a
nemlineáris permittivitást a tiszta folyadékok mellett különböző összetételű kloroform –
diklórmetán és kloroform – bromoform folyadékelegyekre is meghatároztam. Mind a line-
áris, mind a nemlineáris permittivitásra mért kísérleti adatokat az MSA-elmélet alapján
értékeltem ki.

A folyadékelegyek nemlineáris permittivitásának mérése a statikus cellával (0,30 mm
elektródtávolság) szerelt dielektromos mérőrendszerrel történt. A folyadékok hőmérsékle-
te a mérések során minden esetben 25,0 ◦C volt. A nyers mérési adatok feldolgozását a
LabVIEW vezérlő szoftver segítségével végeztem. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy
a szoftver öt egymást követő, párhuzamos mérés átlagával állította elő az oszcillátor frek-
vencia - idő (f − t) görbéket. A kiértékelés során a program ezeket az adatokat a cella
kalibrációs értékeit felhasználva átkonvertálta permittivitásváltozássá (ld. (2.2) egyenlet),
így a ∆εr − t görbék is rögzítésre kerültek. Az impulzus időtartama alatt a folyadékele-
gyek melegedése volt tapasztalható, ezért szükség volt a melegedés okozta permittivitás
változás figyelembevételére. A nemlineáris dielektromos effektus miatti ∆εr permittivitás
változást az impulzus bekapcsolásának időpontjára (t = 0) való extrapolációval határoz-
tam meg. Az ε3 nemlineáris permittivitást a mért ∆εr és az adott E térerősség négyzetének
hányadosaként számoltam.

Adott folyadékelegynél az alkalmazandó térerősség meghatározásánál két tényezőt kel-
lett figyelembe venni. Egyrészt a mérés érzékenysége szempontjából a minél nagyobb tér-
erősség alkalmazása az előnyös, mivel a mérendő frekvenciaváltozás a térerősség négyze-
tével növekszik. Viszont a térerősség növelésével a minta melegedése is nagyobb mértékű,
ebből a szempontból tehát a minél kisebb térerősség az optimális. Ezek miatt minden
mintánál meg kellett határozni azt az alkalmazható legnagyobb elektromos térerősséget
ahol a folyadék melegedése olyan mértékű, hogy az extrapolációs módszer még alkalmaz-
ható, de a frekvenciaváltozás legalább kétszer nagyobb az oszcillátor zajánál. Minden
esetben a lehető legrövidebb, négyszög jelalakú impulzust használtam, ezzel is csökkentve
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a melegedés zavaró hatását.
A vizsgált folyadékok közül a tiszta bromoform nemlineáris permittivitása volt a legki-

sebb, míg a legnagyobb ε3-al rendelkező minták a diklórmetánban gazdag folyadékelegyek
voltak. Az előbbi esetben az optimális térerősség 5,33 MV/m volt, az utóbbi elegyeknél
pedig 3,33 MV/m. A többi folyadékelegynél e két szélsőérték között változott az alkalma-
zott térerősség. A mérendő frekvenciaváltozás nagysága 3,2 Hz (tiszta bromoform, E =
5,33 MV/m) és 12,1 Hz (xCH2Cl2=0,98 kloroform – diklórmetán elegy, E = 3,33 MV/m)
között alakult. Ez a két szélsőérték a permittivitásban ∆εr = -1,91×10−5 és -1,40×10−4

változást jelentett. A mérőtér frekvenciája a folyadékok lineáris permittivitásától függően
2,0 MHz és 2,5 MHz között változott. Ebben a frekvenciatartományban egyik folyadék-
nál sem jelentkezett dielektromos relaxáció. A mérések során kapott adatok közül egy
jellemző ∆εr − t adatsort a 3.1. ábra mutat be, tiszta bromoform esetére.
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3.1. ábra. A tiszta CHBr3 relatív permittivitásának változása az 5 ms időtartamú,
E = 5,33 MV/m amplitúdójú impulzus hatására. A folyadék ε3 permittivitása az impulzus
bekapcsolásának t = 0 időpontjára való extrapolációval meghatározott ∆εr alapján számolható.

Kiegészítő mérésként a folyadékelegyek lineáris permittivitását és sűrűségét is megha-
tároztam. A lineáris permittivitás adatok hibája ±0,01, a sűrűségmérésé pedig ±0,00005
g/cm3. A tiszta komponensek mért lineáris permittivitás és sűrűségadatait irodalmi ada-
tokkal [96, 97] összehasonlítva azokkal jól egyeznek. Irodalmi nemlineáris permittivitás a
vizsgált tiszta folyadékok közül csak a kloroformra érhető el [98]: ε3 = 16,0 ×10−19 m2/V2.
A saját mért érték – ami ε3 = -(17,9± 4,2)×10−19 m2/V2 – jól egyezik az irodalmi adattal.

Az MSA-elmélet alapján számolt ε1 lineáris és ε3 nemlineáris dielektromos permitti-
vitás meghatározásához (ld. (1.30) és (1.31) egyenlet) szükséges a molekuláris dipólus-
momentumok ismerete. Az irodalomban elérhető kísérleti dipólusmomentumok azonban
függenek a meghatározáshoz használt módszertől, valamint általában jelentős – akár 20-
40% – hibával terheltek. Ezért az elméleti adatok a tiszta komponensek molekuláris
dipólusmomentumain keresztül lettek a kísérleti adatokra illesztve. Az összefüggésekben
szereplő ρ számsűrűség a mért ρm sűrűség felhasználásával a ρ = (ρmNA)/M összefüggéssel
számolható, ahol NA az Avogadro-szám, M pedig a moláris tömeg.
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3.1. KLOROFORM – DIKLÓRMETÁN FOLYADÉKELEGYEK

A tiszta komponensek elméleti egyenletek alapján számolt dipólusmomentumait mind
a mért ε1 lineáris, mind a mért ε3 nemlineáris permittivitásból meghatároztam. Ezek
összefoglalva, és az irodalmi értékekkel [16] összehasonlítva a 3.1. táblázatban láthatóak.
Az ε1-ből számolt dipólusmomentumok hibája kisebb, mint ±0,01 D.

3.1. táblázat. A tiszta komponensek irodalmi (gázfázisban mért) [16] és a kísérleti adatokból
(ε1 és ε3) számolt molekuláris dipólusmomentumai.

mlit mε1 mε3

CHCl3 1,01 D 1,70 D 1,64 ± 0,07 D
CHBr3 0,99 D 1,70 D 1,45 ± 0,03 D
CH2Cl2 1,60 D 1,97 D 1,91 ± 0,03 D

A 3.1. táblázatban szereplő irodalmi dipólusmomentumok gázfázisra vonatkoznak, így
nem meglepő, hogy jelentősen eltérnek a folyadékfázisra megállapított dipólusmomentu-
moktól. Folyadékfázisban ugyanis az egymás közelében lévő molekulák egymást is po-
larizálhatják, ami a dipólusmomentum növekedéséhez vezet. Továbbá jól ismert, hogy
az MSA közelítést használó modellek nagyobb dipólusmomentumok esetén a lineáris per-
mittivitást alulbecsülik [99, 100], ennek következtében a mért permittivitás adatokból
számolt dipólusmomentumok túlbecsültek. Megjegyezzük, hogy a gázfázisban mért iro-
dalmi értékekhez hasonlóan a kloroform és a bromoform számolt dipólusmomentumai
lényegében azonosak. A mért lineáris és nemlineáris permittivitásból kapott dipólusmo-
mentumok kloroformra viszonylag jól egyeznek (1,70 D vs. 1,64 D), a bromoform esetén
viszont jelentősen eltérnek (1,70 D vs. 1,45 D). Ennek valószínű oka, hogy a kísérleti ε3
értékek jóval nagyobb mérési hibával terheltek, mint a lineáris permittivitás adatok, így
az ezekből számolt dipólusmomentumok hibája is nagyobb.

3.1. Kloroform – diklórmetán folyadékelegyek
A kloroform – diklórmetán biner folyadékelegyek ε3 nemlineáris permittivitására vonat-
kozó mérési eredményeket a mért ε1 lineáris permittivitás és sűrűségadatokkal együtt a
3.2. táblázat tartalmazza.

A folyadékelegyek elméleti lineáris permittivitását a kloroform és a diklórmetán 3.1. táb-
lázatban szereplő mε1 dipólusmomentumai (mCHCl3= 1,70 D és mCH2Cl2= 1,97 D) alapján
az (1.30) egyenlet felhasználásával számoltam ki. Az elegyek ŷmix dipóluserősség függvé-
nye az (1.29) egyenlettel megadott ideális additivitás helyett az alábbi egyszerű keverési
összefüggéssel lett meghatározva:

ŷmix = x1ŷ1 + (1− x1) ŷ2 + x1 (1− x1) a . (3.1)

Az a paramétert az ekvimoláris összetételű folyadékelegyre (x1 = 0,5) számoltam, amely-
nek értéke a = -0,0622. A kloroform – diklórmetán folyadékelegyek mért lineáris permit-
tivitására az elméleti értékek jól illeszkednek, amit a 3.2a ábra mutat be.

A folyadékelegyek elméleti nemlineáris permittivitásának számolása az (1.31) egyenlet
alapján történt. A tiszta komponensek molekuláris dipólusmomentumait ugyanazoknak
az értékeknek (mCHCl3= 1,70 D és mCH2Cl2= 1,97 D) vettem, mint a lineáris permittivitás
meghatározásánál. Az elegyek dipóluserősség függvényét az ideális additivitással számol-
tam, további illesztésre nem volt szükség. A kísérleti adatok és az elméleti becslés között
az egyezés jónak tekinthető (ld. 3.2b ábra).
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3.2. KLOROFORM – BROMOFORM FOLYADÉKELEGYEK

3.2. táblázat. A kloroform – diklórmetán biner folyadékelegyek mért sűrűsége, lineáris, és
nemlineáris dielektromos permittivitása T = 25,0 ◦C hőmérsékleten.

CHCl3 – CH2Cl2 elegy

xCH2Cl2 ρm (g/cm3) ε1 ε3 (10−19 m2/V2)

0,0000 1,4794 4,75 -17,9± 4,2
0,1007 1,4661 5,08 -21,1± 4,5
0,2001 1,4525 5,40 -31,5± 5,5
0,3002 1,4381 5,76 -39,6± 6,2
0,4005 1,4231 6,12 -52,0± 7,3
0,5001 1,4075 6,52 -64,9± 8,5
0,6007 1,3911 6,92 -76,6± 9,5
0,7002 1,3738 7,35 -88,5± 10,6
0,7998 1,3557 7,81 -97,8± 11,5
0,8997 1,3365 8,30 -104,2± 12,2
1,0000 1,3165 8,81 -99,2± 12,2

3.2. Kloroform – bromoform folyadékelegyek
A kloroform – bromoform biner folyadékelegyekre vonatkozó kísérleti ε3 adatokat a 3.3. táb-
lázat foglalja össze az ε1 lineáris permittivitásokkal és sűrűségekkel együtt. Az elméletből
származtatott lineáris permittivitások a korábban említett módszerhez hasonlóan a mo-
lekuláris dipólusmomentumokon (mCHCl3= 1,70 D és mCHBr3= 1,70 D) keresztül lettek a
kísérleti adatokra illesztve. Az elegyek dipóluserősség függvényét megadó (3.1) egyenlet-
ben az a paraméter értéke -0,0201 volt.

3.3. táblázat. A kloroform – bromoform biner folyadékelegyek mért sűrűsége, lineáris, és
nemlineáris dielektromos permittivitása T = 25,0 ◦C hőmérsékleten.

CHCl3 – CHBr3 elegy

xCHBr3 ρm (g/cm3) ε1 ε3 (10−19 m2/V2)

0,0000 1,4794 4,75 -17,9± 4,2
0,0933 1,6282 4,71 -15,3± 3,1
0,1870 1,7641 4,66 -13,2± 2,9
0,2826 1,9043 4,60 -11,9± 2,8
0,3794 2,0426 4,55 -10,5± 2,2
0,4788 2,1871 4,51 -8,7± 1,7
0,5786 2,3259 4,46 -7,7± 1,5
0,6836 2,4660 4,42 -7,2± 1,5
0,7859 2,6031 4,39 -7,1± 1,6
0,8914 2,7724 4,35 -6,8± 1,5
1,0000 2,8759 4,33 -6,6± 1,5

A kísérleti lineáris permittivitás eredményeket az elméleti adatokkal együtt a 3.3a ábra
mutatja be a kloroform – bromoform elegyekre. A biner elegyek nemlineáris permittivi-
tását az ε1 adatokból származtatott dipólusmomentumokkal számolva a kapott elméleti
becslés jelentősen eltért (kb. 50% hiba) a kísérleti eredményektől. Ezért a kloroform
– bromoform elegyek elméleti nemlineáris permittivitását a mért ε3 alapján meghatáro-
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zott dipólusmomentumokkal (mCHCl3= 1,64 D és mCHBr3= 1,45 D) számoltam. A folya-
dékelegyek nemlineáris permittivitásának a móltörttől való függése az illesztett elméleti
adatokkal együtt a 3.3b. ábrán látható.

Összegzésként megállapítható, hogy mindkét vizsgált molekuláris folyadékelegyre az
MSA-elmélet alapján várt nemlineáris effektusnak megfelelő kísérleti eredményeket kap-
tunk. A kísérleti adatok felhasználásával az MSA-elméletből számolt molekuláris dipó-
lusmomentumok azonban felülbecsültek.
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3.2. ábra. A CHCl3−CH2Cl2 elegy lineáris (a) és nemlineáris (b) dielektromos permittivitása
a CH2Cl2 móltörtjének függvényében. A szimbólumok a kísérleti adatokat reprezentálják, a
folytonos vonal pedig az MSA-elmélet alapján számolt elméleti görbe.
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3.3. ábra. A CHCl3 − CHBr3 elegy lineáris (a) és nemlineáris (b) dielektromos permittivitása
a CHBr3 móltörtjének függvényében. A szimbólumok a kísérleti adatokat reprezentálják, a
folytonos vonal pedig az MSA-elmélet alapján számolt elméleti görbe.
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4. fejezet

Láncképződés ER folyadékokban

Ebben a fejezetben a dielektromos mérőrendszerrel végzett modell ER folyadékok szerke-
zeti átalakulásának (láncképződés) vizsgálata során nyert eredményeket és értelmezésüket
mutatom be. A tanulmányozott modell ER rendszerek különböző viszkozitású szilikon-
olajból és az abban diszpergált nanoméretű SiO2 részecskékből álltak. A vizsgálatok
elsősorban a mikroszerkezet és a folyadék effektív dielektromos permittivitása közötti
kapcsolat tanulmányozására, a szerkezet időbeli fejlődésének követésére (a permittivitás
alapján), valamint a folyadék válaszidejének meghatározására irányultak. Továbbá vizs-
gáltam a láncképződés időbeli lefolyásának külső tényezőktől (pl. elektromos térerősség,
deformáció sebessége) való függését is. A fejezet első részében a statikus, majd az ezt
követő alfejezetekben a deformáció alatt álló (nyírt és áramló) ER rendszereken végzett
mérések eredményei kerülnek tárgyalásra.

Az ER folyadékok szerkezetének átalakulása a folyadék lineáris permittivitásának meg-
változását vonja maga után. Ennek a változásnak a mértéke a molekuláris folyadékok
nemlineáris effektusához képest több nagyságrenddel nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a
vizsgált ER folyadékok esetén a mérendő frekvenciaváltozás néhány kHz, szemben a mo-
lekuláris folyadékoknál tapasztalt ∼10 Hz-es változással.

Nemlineáris dielektromos effektus az ER folyadékoknál is tapasztalható. Egyrészt az
alap folyadékként használt szilikonolajok permittivitása is függ az elektromos térerősségtől
(az ε3 értékeket ld. a 2.2. táblázatban), valamint az elektrostrikció jelensége is fellép.
Ezek hatása azonban – a folyadék melegedése okozta permittivitás változással együtt –
nagyságrendekkel kisebb, mint a szerkezeti átalakulás miatti permittivitás változás. Az
ER folyadékok nemlineáris effektusát tehát teljes mértékben elfedi a láncképződés okozta
∆εr.

Az idő függvényében mért permittivitás változást a t időpillanatban a

∆εr(t) = εr(t)− εr(0) (4.1)

egyenlet definiálja, ahol εr(0) az ER folyadék effektív permittivitása a nagy amplitúdójú
elektromos tér bekapcsolásának pillanatában (t = 0). A különböző hosszúságú és ampli-
túdójú impulzusok minden esetben négyszög jelalakúak voltak. A mérések során az f − t
adatokból meghatározott nagy időbeli felbontású ∆εr − t adatsorok kerültek rögzítésre.

A mérési frekvencia a mintatartótól és a vizsgált mintától függően 2,12 és 3,06 MHz
közötti változott. Ebben a tartományban a kísérletek során használt ER folyadékok egyi-
ke se mutatott dielektromos relaxációt. A vizsgált ER folyadékok jellemző dielektromos
spektrumát a 100 Hz és 13 MHz tartományban a 4.1. ábra mutatja be. Jól látható az
alacsony frekvenciákon (<104 Hz) fellépő Maxwell-Wagner relaxáció, valamint a képzetes
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4.1. STATIKUS ER FOLYADÉKOK

spektrumban a minta ohmos vezetéséből adódó járulék. A 105 Hz-nél nagyobb frekvenci-
ákon azonban nem tapasztalható dielektromos relaxáció.
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4.1. ábra. Az η = 0,34 Pa s viszkozitású szilikonolajból és nanoméretű SiO2 részecskékből álló
ER folyadék dielektromos spektruma (φ = 0,02, T = 25,0 ◦C).

4.1. Statikus ER folyadékok
Az ER folyadékok gyakorlati felhasználása során statikus folyadékokkal viszonylag ritkán
találkozhatunk, a legtöbbször valamilyen deformáció alatt áll a beláncosodott folyadék.
Ahhoz azonban, hogy képet alkothassunk a deformált struktúra viselkedéséről fontos is-
merni a statikus mikroszerkezetet és kialakulásának időbeli lefolyását. A nyugvó ER
folyadékok szerkezete legfőképp a diszpergált részecskék közötti elektrosztatikus kölcsön-
hatástól függ. Kisméretű részecskéket tartalmazó ER folyadékoknál a láncképződést a
részecskék hőmozgásából származó diffúzió gátolhatja. Deformáció hiányában a stati-
kus folyadékok egyensúlyi szerkezetét az elektromos térrel párhuzamos láncok, oszlopok
jellemzik.

A dielektromos mérőberendezéssel a modell ER folyadék permittivitásának változása
alapján vizsgáltam az egyensúlyi láncos szerkezet kialakulásának dinamikáját (válaszidő
mérése) és annak különböző paraméterektől (elektromos térerősség, alapfolyadék viszko-
zitása) való függését. A dielektromos vizsgálatokhoz a statikus cellát használtam, minden
esetben a 0,13 mm elektródtávolságot biztosító távtartóval. A cellában a folyadékok hő-
mérséklete 25,0 ◦C volt.

4.1.1. Kritikus elektromos térerősség
Jól ismert kísérleti tapasztalat, hogy a szerkezeti átalakulás miatti permittivitás változás
pozitív előjelű, azaz az ER folyadék effektív permittivitásának láncokkal párhuzamos irá-
nyú komponense nő a láncképződés során [101]. Mivel a részecskék közötti elektrosztatikus
kölcsönhatás a külső elektromos térerősségtől függ, az elektromos térerősségnek van egy
olyan kritikus értéke amely felett megindul a szerkezeti átalakulás [101]. A permittivitás
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növekedés térerősségtől való függésének vizsgálata alapján meghatározható ez a kritikus
térerősség. Ezekhez a vizsgálatokhoz a folyadékok ∆εr permittivitás változását mértem
1 s hosszúságú, különböző amplitúdójú nagyfeszültségű impulzusok alatt (4.2. ábra).
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4.2. ábra. Az ER folyadék effektív permittivitásának változása 1 s hosszúságú impulzusok
alatt, különböző elektromos térerősségek mellett (η = 0,97 Pa s, φ = 0,02).

A ∆εr értékét a (4.1) egyenlet alapján az impulzus bekapcsolásakor és az attól szá-
mított t = 1 s után mért permittivitás különbsége adja meg. A permittivitás változást
az elektromos térerősség függvényében ábrázolva a 4.3. ábra mutatja be. A ∆εr vs. E
görbe töréspontjainak megfelelően a vizsgált ER folyadéknál az elektromos térerősségnek
két kritikus értéke van: EL = 0,02 MV/m és EH = 1,18 MV/m. Amennyiben az impul-
zusok 1 s-nál hosszabbak, vagy rövidebbek, akkor a mért ∆εr értéke különböző, vagyis
adott térerősségnél ∆εr függ az impulzushossztól. A ∆εr térerősségtől való függését 0,1
és 0,3 s hosszúságú impulzusok mellett is meghatároztam, és megállapítható volt, hogy a
4.3. ábrán látható görbe töréspontjainak helyzete néhány %-os hibán belül független az
impulzusok hosszától.

Megadhatjuk a meghatározott kritikus térerősséghez tartozó λ paramétert is, amit az
(1.46) egyenlet definiál az elektrosztatikus kölcsönhatás energiájának termikus energiához
való viszonyaként. Megjegyezzük, hogy a λ meghatározásánál jelentős hibaforrás adódhat
abból, hogy milyen adatot tekintünk a részecskék sugarának. Az (1.46) egyenlet alap-
ján λ a részecskesugár köbével arányos, azaz a sugár értékének hibája hatványozottan
jelentkezik. A számolások során a polidiszperz méreteloszlású SiO2 részecskék sugarát
a gyártó által megadott (BET izoterma alapján meghatározott) átlagos értéknek vet-
tem. Az ER folyadékban azonban a részecskék összetapadása miatt valószínűleg nagyobb
aggregátumok is jelen vannak, ezért a megadott λ értékek csak nagyságrendi becslésnek
tekinthetőek.

A kis térerősségek tartományában a mért ∆εr nagyon kicsi, jelezve, hogy nincs szá-
mottevő láncképződés. Ebben a tartományban a hőmozgás dominál, a folyadékban a
részecskék eloszlása közel véletlenszerű. Ha az elektromos térerősség meghaladja az alsó
kritikus értéket a mért permittivitás változás meredeken emelkedni kezd, azaz elkezdődik a
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4.3. ábra. A ∆εr permittivitás változás (szimbólumok) az elektromos térerősség függvényében.
Az alsó ábra a kis térerősségek tartományát mutatja kinagyítva. Az ábrákon a két kritikus
térerősség (EL és EH) van megjelölve (η = 0,97 Pa s, φ = 0,02).

részecskék párokba, láncokba szerveződése. A vizsgált rendszernél a szerkezeti átalakulás
tehát EL = 0,02 MV/m (λ ≈ 1,1×10−4) értéknél kezdődik meg.

Az EL felett az elektromos térerősség növelésével ∆εr lineárisan növekszik, ami an-
nak következménye, hogy egyre több részecske szerveződik láncos struktúrákba, egyre
hosszabb láncokat kialakítva. A térerősséget EH = 1,18 MV/m (λ ≈ 0,32) fölé növelve
a permittivitás változás szaturációja tapasztalható. Ismert kísérleti megfigyelés, hogy az
ER folyadékokban a láncok egy bizonyos térerősség felett egymáshoz kapcsolódhatnak,
oszlopos szerkezeteket kialakítva. Az oszlopok gyakran tércentrált tetragonális (BCT)
rácsszerkezettel rendelkeznek. Wen és munkatársai [64] elméleti úton megmutatták –
amit több kísérleti és szimulációs eredmény is alátámaszt [65, 55] – hogy az ER folya-
dékok permittivitásának maximuma van amikor a részecskék BCT szerkezetű oszlopokba
tömörülnek. A hosszú láncok egymáshoz kapcsolódása nem okoz további permittivitás
változást. Az EH elektromos térerősséget tehát annak a kritikus térerősségnek tekinthet-
jük, ami felett az egyes láncok hossza már csak kis mértékben változik, és oszlopokba
kezdenek aggregálódni. Az E > EH tartományban, a folyadék szerkezetében az oszlopos
struktúrák dominálnak. A permittivitás növekmény teljes szaturációja E ≈ 4,0 MV/m-nél
(λ ≈ 4,29) nagyobb tereknél tapasztalható, azaz a térerősséget tovább növelve a mért ∆εr
nem változik. Ebből arra lehet következtetni, hogy ekkor lényegében az összes részecske
oszlopokba szerveződött.

A jó közelítéssel teljes mértékben beláncosodott folyadéknál mért ∆εr értékét megbe-
csülhetjük a Wen és munkatársai [101] által javasolt egyszerű elméleti modell alapján. A
modell keretében az ER folyadék teljes térfogatát olyan kockákra osztjuk fel, amelyeket
egy-egy elemi kondenzátornak tekintünk. Egy kocka vagy egy részecskét (εp), vagy az
alap folyadékot (εf) reprezentálja, attól függően, hogy melyik komponens permittivitásá-
nak megfelelő dielektrikummal töltjük ki (4.4. ábra).

Az ER folyadék permittivitását úgy számolhatjuk ki, hogy meghatározzuk a teljes
kondenzátor kapacitását az elemi kondenzátorok kapacitásai alapján (az egymással pár-
huzamosan kapcsolt függőleges oszlopok sorba kapcsolt elemi kondenzátorokból állnak).
A permittivitás változás nagysága a részecskéket véletlenszerűen tartalmazó (izotrop szer-
kezetű) és a láncokba tömörült részecskékből álló anizotrop folyadék effektív permitti-
vitásának a különbségeként számolható. A modell szerint az izotrop folyadék effektív
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4.4. ábra. ER folyadék elemi kondenzátorokból álló modellje [101].

permittivitását az

(εeff)i = εf
εp + (φ− φ1/3)(εp − εf)

εp − φ1/3(εp − εf)
, (4.2)

az anizotrop folyadékét pedig az

(εeff)a = φεp + (1− φ)εf (4.3)

egyenlet adja meg. Az anizotrop folyadék esetén a modell feltételezi, hogy minden ré-
szecske egy lánc tagja, és az összes lánc hossza megegyezik az elektródok távolságával. A
vizsgált ER folyadékban a diszpergált részecskék térfogattörtje φ = 0,02, a mért permit-
tivitás változás maximális értéke pedig ∆εr = 0,021 (E > 4,0 MV/m térerősség esetén,
ahol már feltételezhetjük, hogy a részecskék döntő többsége láncba szerveződött). Az
elméleti modell erre a rendszerre ∆εr = 0,007 permittivitás változást jósol, vagyis csak
nagyságrendi becslést adhatunk a modell alapján.

Az izotrop és a teljes mértékben beláncosodott ER folyadék permittivitását ponto-
sabban megbecsülhetjük az (1.14) Clausius-Mossotti-egyenlet alapján. Tekintsünk egy
εf relatív permittivitású alapfolyadékban véletlenszerű eloszlásban diszpergált, σ = 2a
átmérőjű részecskéket. Az ER folyadékot kezeljük kétkomponensű rendszerként, ahol az
egyik komponens az egyedülálló részecskék, a másik komponens pedig a részecskékből
álló láncok, amelyek a teljes elektródtávolságot átérik. Feltételezzük, hogy az l számú ré-
szecskét tartalmazó láncok vastagsága megegyezik a részecskék átmérőjével. A Clausius-
Mossotti-egyenlet értelmében a kétkomponensű rendszer εeff effektív permittivitása és a
komponensek ρ számsűrűsége, valamint α polarizálhatósága között az

εeff − εf
εeff + 2εf

= 1
3ε0

(ρpαp + ρcαc) (4.4)

összefüggés áll fenn. A p index az egyedülálló részecskékre, a c index pedig a láncokra vo-
natkozó mennyiségeket jelöli. A láncok polarizálhatósága alatt a hossztengelynek megfele-
lő irányban vett polarizálhatóságot értjük. Számsűrűségek helyett térjünk át térfogattör-
tekre, és a láncok φc térfogattörtjét fejezzük ki az egyedülálló részecskék térfogattörtjével,
vagyis φc = (1− φp)/l. Bevezethetjük a h = αc/(lαp) mennyiséget, amely megadja, hogy
az l részecskéből álló lánc polarizálhatósága mekkora ahhoz képest, mintha a részecskék
polarizálhatóságának ideális additivitását tételeznénk fel. A teljes számsűrűség, valamint
a polarizálhatóság helyett σ3-al redukált mennyiségeket használva felírhatjuk, hogy

εeff − εf
εeff + 2εf

= 1
3ε0

ρ∗(φpα
∗
p + (1− φp)α∗ph) , (4.5)
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ahol a redukált mennyiségeket * jelöli. A h ún. „enhancement factor” értékére Kim és
munkatársai [102] adtak meg összefüggést többféle geometriájú klaszterra. Az elektromos
térrel párhuzamos, végtelen hosszú, egy részecske keresztmetszetű lánc esetére

h = 1
1− ζ(3)

πε0
α∗p

, (4.6)

ahol ζ(x) a Riemann-féle zéta-függvény. Behelyettesítés után és εeff-et kifejezve azt kap-
juk, hogy

εeff = εf + 2εfx
1− x , (4.7)

ahol

x = 1
3ε0

ρ∗

φpα
∗
p + (1− φp)

α∗p

1− ζ(3)
πε0
α∗p

 . (4.8)

Egy εf permittivitású közegben lévő, εp permittivitású, gömb alakú részecske redukált
polarizálhatóságát az (1.41) egyenlet és a polarizálhatóság definíciójának felhasználásával
az

α∗p = π

2
εp − εf
εp + 2εf

εfε0 (4.9)

összefüggéssel adhatjuk meg.
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4.5. ábra. A vizsgált ER folyadék effektív permittivitásának változása az izotrop folyadékéhoz
(φp = 1) viszonyítva az egyedülálló részecskék térfogattörtjének függvényében (a (4.7) egyenlet
alapján).

A (4.7) egyenlet alapján a vizsgált ER folyadék effektív permittivitásának változását
(∆εr = (εeff)a−(εeff)i) az egyedülálló részecskék térfogattörtjének függvényében a 4.5. ábra
mutatja be. A teljesen beláncosodott (φp = 0) ER folyadék esetén az elméleti modell ∆εr
= 0,018 értéket ad, ami összhangban van a kísérleti ∆εr = 0,021 adattal.
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4.1.2. Karakterisztikus idők
Az ER folyadék válaszidejének meghatározásához különböző amplitúdójú, 140 s hosszú-
ságú négyszögimpulzusok időtartama alatt mértem a folyadék permittivitását (4.6. ábra).
A permittivitás az impulzus bekapcsolását követően ∼90 s eltelte után már nem változott,
vagyis ekkor a folyadék mikroszerkezete állandósult, elérte az új egyensúlyi állapotot.

t = t1 t = t2
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4.6. ábra. Az ER folyadék permittivitásának változása (szimbólumok) a 140 s hosszúságú
impulzus ideje alatt, különböző elektromos térerősségek mellet (η = 0,97 Pa s, φ = 0,02). A
folytonos vonal a (4.10) egyenlet alapján illesztett kettős exponenciális függvény.

Az impulzus ideje alatti permittivitás változást a

∆εr(t) = A(1− e−
t

t1 ) +B(1− e−
t

t2 ) (4.10)

kettős exponenciális függvénnyel közelítettem. Jolly és munkatársai [103] hasonló függ-
vényt használtak MR folyadékok kísérleti vizsgálatánál a szerkezeti átalakulás időbeli
leírására. Park és Saintillan [104] ER szuszpenziók numerikus szimulációja alapján azt
találta, hogy a szuszpenzió szerkezetének jellemzésére használt „szürkeárnyalatos” függ-
vény a legjobban egy kettős exponenciális függvénnyel illeszthető. A kettős exponenciális
jelleg arra enged következtetni, hogy a folyadék szerkezetének kialakításában két eltérő
időskálán lejátszódó folyamat vesz részt. Több kísérleti vizsgálat alátámasztja, hogy az
ER folyadékok szerkezeti átalakulását az impulzus bekapcsolásakor először a részecskék
gyors párképződése, majd ezt követően a részecskepárok hosszabb láncokba szerveződé-
se jellemzi. MR folyadékok mikroszerkezetének szimulációjával Ly és munkatársai [105]
ugyancsak arra a következtetésre jutottak, hogy a mikroszerkezet időbeli fejlődésében e
két eltérő karakterisztikus idővel jellemezhető folyamat játszik szerepet (4.7. ábra). Sta-
tikus folyadékok esetében, amikor az elektrosztatikus kölcsönhatás a domináns, a kettős
exponenciális függvény t1 időállandóját a párképződés tp karakterisztikus idejével azono-
síthatjuk. A t2 időállandót pedig a hosszabb láncok, oszlopok létrejöttének karakteriszti-
kus idejének tekinthetjük. Az egyensúlyi szerkezet kialakulásának karakterisztikus idejét,
azaz az ER folyadék válaszidejét e két folyamat sebessége határozza meg.
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t = 0 t = t1 t = t2 hosszabb idő

4.7. ábra. MR folyadékok mikroszerkezetének időbeli fejlődése számítógépes szimuláció alap-
ján [105]. A kiragadott képek balról jobbra a külső tér bekapcsolásának pillanatában (t = 0)
jellemző véletlenszerű elrendeződést, a t1 karakterisztikus időnek megfelelő párképződést, a t2
karakterisztikus idővel jellemezhető hosszabb láncok kialakulását, valamint hosszabb idő eltelte
utáni állapotot mutatják.

A vizsgált modell ER folyadék permittivitásának időbeli változására illesztett kettős
exponenciális függvény időállandóit a 4.1. táblázat tartalmazza, különböző elektromos
térerősségek esetére. Az eredmények adott körülmények mellett végzett több párhuzamos
mérés adatsoraira történt illesztés időállandóinak átlagai.

4.1. táblázat. A kísérleti karakterisztikus idők (t1 és t2) 0,97 Pa s viszkozitású alapfolyadék-
ból készült ER rendszerre az elméleti párképződési idővel (tp) együtt, különböző elektromos
térerősség esetén (φ = 0,02, T = 25 ◦C).

η = 0,97 Pa s szilikonolaj
E (MV/m) tp (s) t1 (s) t2 (s)

1,54 0,454 0, 303± 0, 004 1, 237± 0, 056
2,31 0,201 0, 154± 0, 001 0, 824± 0, 014
3,08 0,113 0, 102± 0, 001 0, 677± 0, 009
3,85 0,072 0, 073± 0, 001 0, 581± 0, 008

A kísérleti t1 párképződési karakterisztikus időkre elméleti becslést adhatunk az 1.4.3.
fejezetben ismertetett (1.48) összefüggés alapján: t1 = tp ≈ η/(2εfε0β2E2). A 4.1. táblá-
zatban a kísérleti karakterisztikus idők mellett az elméleti tp párképződési idők is szere-
pelnek. Ezeket összehasonlítva az egyezés jónak mondható, különösen annak figyelembe
vétele mellett, hogy az (1.48) egyenlet szigorúan csak jelentős elhanyagolások esetén ér-
vényes.

A t1 és t2 karakterisztikus idők egymáshoz viszonyított nagyságára vonatkozóan megfi-
gyelhető, hogy függetlenül az elektromos térerősségtől t2 megközelítőleg 5-10-szer nagyobb
mint t1. A karakterisztikus idők ehhez hasonló arányát több vizsgálat eredménye is meg-
erősíti. Hass [106] flokkulációs elmélet és számítógépes szimulációk alapján úgy becsülte,
hogy a párképződés és a láncok, oszlopok kialakulásának karakterisztikus ideje között
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t2 ' 10 t1 arány áll fenn. Magnetoreológiai folyadékok szimulációs vizsgálata alapján
Ly és munkatársai [105] hasonló (5-10-szeres) különbséget tapasztaltak a karakterisztikus
idők között.

A karakterisztikus időknek az alapfolyadék viszkozitásától való függésének vizsgálatá-
ra a pár-, és láncképződés karakterisztikus idejét meghatároztam 0,34 Pa s viszkozitású
szilikonolajból készült ER folyadékra is. Ezeket az eredményeket különböző térerősségekre
a 4.2. táblázat foglalja össze a megfelelő tp elméleti párképződési időkkel együtt.

4.2. táblázat. A kísérleti karakterisztikus idők (t1 és t2) 0,34 Pa s viszkozitású szilikonolaj-
ból készült ER folyadékra az elméleti párképződési idővel (tp) együtt, különböző elektromos
térerősség esetén (φ = 0,02, T = 25 ◦C).

η = 0,34 Pa s szilikonolaj
E (MV/m) tp (s) t1 (s) t2 (s)

1,54 0,159 0, 142± 0, 001 1, 233± 0, 032
2,31 0,071 0, 073± 0, 001 0, 916± 0, 012
3,08 0,040 0, 051± 0, 001 0, 808± 0, 010
3,85 0,025 0, 041± 0, 001 0, 764± 0, 010

A kisebb viszkozitású alapfolyadékból készült ER folyadéknál is jó egyezés tapasztalha-
tó a kísérleti és az elméleti adatok között. Az alapfolyadék viszkozitásának csökkenésével a
párképződés karakterisztikus ideje az elméleti modell alapján vártnak megfelelően szintén
csökken (4.8. ábra), hiszen a részecskékre ható közegellenállás és a folyadék viszkozitása
között (a Stokes-törvény értelmében) egyenes arányosság áll fenn.

1 2 3 4
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

  = 0,97 Pas   a = 1,59
  = 0,34 Pas   a = 1,46

 

t 1 (
s)

E (MV/m)

t1 ~ 1/Ea

4.8. ábra. A párképződés t1 karakterisztikus ideje az elektromos térerősség függvényében
0,97 Pa s (fekete szimbólumok) és 0,34 Pa s (piros szimbólumok) viszkozitású szilikonolaj alapú,
statikus ER folyadékokban (φ = 0,02). A folytonos görbék a kísérleti adatokra illesztett hat-
ványfüggvények, a szaggatott vonalak pedig az adott rendszerre számolt elméleti görbék (a =
2).
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4.9. ábra. A hosszabb láncok, oszlopok kialakulásának t2 karakterisztikus ideje az elektromos
térerősség függvényében 0,97 Pa s (fekete szimbólumok) és 0,34 Pa s (piros szimbólumok) viszko-
zitású szilikonolaj alapú, statikus ER folyadékokban (φ = 0,02). A folytonos görbék a kísérleti
adatokra illesztett hatványfüggvények.

A t2 karakterisztikus idők viszont a párképződési időkkel ellentétben kisebb viszkozitás
esetén rendre nagyobbak (4.9. ábra). A két eltérő viszkozitású folyadéknál mért t2 közötti
különbség a térerősség növelésével egyre nagyobb.

Ahogy a kísérleti adatokból látható, a t1 és t2 karakterisztikus idők függenek az elekt-
romos térerősségtől (4.8. ábra és 4.9. ábra). A t1 párképződési idő az elektromos térerősség
növelésével csökken, a kettő között az alábbi hatványfüggvény szerinti fordított arányosság
áll fenn:

t1 ∝
1
Ea

. (4.11)

A részecskék indukált dipólusmomentuma az elektromos térerősség növelésével egyre
nagyobb, azaz a köztük ható elektrosztatikus vonzóerő is növekszik. A nagyobb vonzóerő
pedig nyilvánvalóan kisebb párképződési időt jelent. A polarizációs modell alapján az
(1.48) egyenlet szerint azt várhatjuk, hogy a kitevő értéke a = 2. A mért párképződési
időkre (4.11) alakú függvényt illesztve, az a hatványkitevő azonban eltér az elméleti modell
alapján várt értéktől. A 0,34 Pa s viszkozitású szilikonolajból készült ER folyadéknál a
= 1,46, míg 0,97 Pa s viszkozitású alapfolyadék esetén a = 1,59. Más ER rendszereknél
ugyancsak gyakori tapasztalat, hogy a < 2. Rejón és munkatársai [107] poliszacharidokat
tartalmazó ER folyadékokra azt találták, hogy 0,41 < a < 1,05. Szilikonolajban poliuretán
részecskéket tartalmazó ER folyadékok reológiai mérésekkel meghatározott válaszideje
Abu-Jdayil [85] vizsgálatai alapján 0,85 < a < 1,40 hatványkitevővel függ az elektromos
térerősségtől. A t2 karakterisztikus idők térerősségtől való függését ugyancsak egy (4.11)
alakú hatványfüggvénnyel közelítettem. Az illesztett hatványfüggvény kitevője 0,97 Pa s
viszkozitású szilikonolajnál a = 0,86, a kisebb viszkozitású (0,34 Pa s) alapfolyadék esetén
pedig a = 0,56.
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4.2. Nyírás alatt álló ER folyadékok
A nyíróerő hatására deformált ER folyadék szerkezetének kialakításában a részecskék
közötti elektrosztatikus kölcsönhatáson kívül a viszkózus folyás is részt vesz. Mivel a nyí-
rás jelentősen befolyásolja a folyadék mikroszerkezetét, azt várhatjuk, hogy a deformált
folyadékok viselkedése jelentősen eltér a statikus folyadékokétól. A részecskékre és az
azokból szerveződő struktúrákra ható viszkózus erők következtében a mikroszerkezet tor-
zul a statikus állapothoz képest. A folyamatos deformáció hatására a láncok megdőlnek,
valamint el is szakadhatnak [76], az egymás mellett elhaladó lánctöredékek pedig újból
összekapcsolódhatnak. Ez miatt a deformált folyadék szerkezetét a láncok folyamatos
szakadása/összekapcsolódása jellemezte dinamikus egyensúly alakítja ki [108].

A nyírás alatt álló ER folyadékok viselkedését két különböző geometriájú deformáció
mellett vizsgáltam. Ezekhez a kísérletekhez a dielektromos mérőberendezéshez kapcsolt
reométer mérőfejei között kialakított koaxiális henger (2.5. ábra) és lap-lap geometriájú
(2.4. ábra) dielektromos cellákat használtam. Az elektródok távolsága a hengeres geomet-
riájú cellánál 1,13 mm, a síklap elrendezésnél pedig 0,80 mm. A nyírás mellett végzett
vizsgálatoknál a modell ER folyadékokban a diszpergált SiO2 részecskék térfogattörtje φ
= 0,04, a szilikonolaj viszkozitása pedig 0,97 Pa s volt. A mérőrendszerrel a permittivitás
változásával (∆εr− t) párhuzamosan a nyírófeszültség időbeli változása (∆τ − t) is rögzí-
tésre került. A különböző nyírási sebességgel deformált folyadékok összehasonlíthatósága
miatt a folyadékban ébredő nyírófeszültséget az impulzus bekapcsolásának pillanatában
(t = 0) mért nyírófeszültséghez viszonyított változással jellemezzük:

∆τ(t) = τ(t)− τ(0) . (4.12)

A mérések során mind a két geometria esetén a folyadék állandó sebességű nyírása 30 s-al
az 5 s hosszúságú négyszög impulzus bekapcsolása előtt kezdődött. Ez idő alatt a folyadék
szerkezete elérte a nyírás alatti egyensúlyi állapotot. A deformáció az impulzust követően
még további 30 s-ig tartott.

4.2.1. Karakterisztikus idők
Koaxiális henger geometria

A koaxiális henger geometria esetén a permittivitás mérése során periodikus hiba jelentke-
zett, amit a nyírási cella belső forgó elektródjának excentricitása okozott. A belső elektród
forgástengelyének excentricitása ±5 µm, a dielektromos mérőrendszer érzékenysége miatt,
azonban ez a kis hiba is a mérni kívánt permittivitás változással összemérhető nagysá-
gú hamis jelként jelentkezett. A szinuszosan váltakozó periodikus hibajel frekvenciája a
forgó elektród fordulatszámától függ. A periodikus jellegből adódóan azonban könnyen
korrigálható a hiba.

A mérések előtt a mérőtestet az adott nyírási sebességnek megfelelő fordulatszámmal
forgatva korrekciós görbéket vettem fel (4.10. ábra). A nagyfeszültségű impulzus ideje
alatt mért ∆εr−t adatsorból fázishelyesen kivonva a korrekciós görbét előállítható a valódi
permittivitás változás időbeli függvénye (4.11. ábra). A különböző nyírási sebességekre
(5-50 s−1) és elektromos térerősségekre mért permittivitás változást, valamint az azzal egy
időben mért nyírófeszültség változását koaxiális hengerek közt deformált ER folyadékokra
a 4.12. ábra mutatja be.

A nyírt folyadékokban a karakterisztikus időállandókat (a statikus folyadékokhoz ha-
sonlóan) a korrigált permittivitás adatokra illesztett (4.10) egyenlet szerinti kettős expo-
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4.10. ábra. A különböző nyírási sebességeknek megfelelő fordulatszámon meghatározott kor-
rekciós görbék.
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4.11. ábra. Az ER folyadék permittivitásának változása az idő függvényében egy 5 s hosszúságú
nagyfeszültségű négyszögimpulzus alatt. A baloldali ábra az eredeti, periodikus hibával terhelt
görbét, a jobb oldali pedig a korrekció elvégzése után kapott eredményt mutatja.
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4.12. ábra. Koaxiális hengerek között nyírt ER folyadék permittivitásának (bal oldali oszlop) és
nyírófeszültségének (jobb oldali oszlop) változása az idő függvényében, változó nyírási sebesség
és elektromos térerősség esetén (η = 0,97 Pa s, φ = 0,04).
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nenciális függvény alapján határoztam meg. Az időállandók több ∆εr− t adatsor alapján
kapott értékek átlagolásának eredményei. A t1 karakterisztikus idők elektromos térerős-
ségtől való függése a 4.13. ábrán látható. A párképződés karakterisztikus ideje adott
térerősség esetén a nyírási sebesség növelésével minden esetben csökkent. A kísérleti ada-
tokra t1 ∝ 1/Ea alakú hatványfüggvényt illesztve az a kitevő értéke a nyírt folyadékoknál
kisebb volt, mint a statikus esetben.
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4.13. ábra. A párképződés karakterisztikus idejének (szimbólumok) elektromos térerősségtől
való függése koaxiális hengerek között nyírt ER folyadékra, különböző nyírási sebességű defor-
máció mellett. A folytonos vonalak a kísérleti adatokra illesztett hatványfüggvények (η = 0,97
Pa s, φ = 0,04).

Megfigyelhető, hogy 10 s−1 és annál nagyobb nyírási sebességnél t1 függetlenné válik
az elektromos térerősségtől (4.13. ábra). Ennek magyarázatához vizsgáljuk meg az elekt-
rosztatikus kölcsönhatás és a viszkózus folyás relatív viszonyát, amit az (1.51) egyenlettel
definiált Mason-szám ad meg. A γ̇ = 5 s−1 nyírási sebességgel deformált ER folyadékban
a legnagyobb alkalmazott térerősség mellett (E = 2,0 MV/m) a Mason-szám értéke Mn
= 1,32, azaz ekkora nyírási sebesség esetén a folyadék szerkezetének kialakításában már
a viszkózus folyás kezd dominánssá válni. A 10 s−1-nál nagyobb nyírási sebességgel de-
formált folyadékokra a térerősségtől függően 2,65 < Mn < 10,6, vagyis egyértelműen a
viszkózus folyás a meghatározó, ezért t1 már alig függ a térerősségtől.

A nyírás alatt álló ER folyadék permittivitását csak nagyobb zajjal lehetett mérni,
mint a statikus folyadékokét. Ennek következtében az illesztés során a hosszabb láncok,
oszlopok kialakulásának karakterisztikus idejére kapott t2 időállandók hibája 50-60% volt.
Ez lényegében azt jelenti, hogy a nyírt ER folyadékoknál a mért eredmények alapján t2
értékére csak nagyságrendi becslést lehet adni. A leglassabb γ̇ = 5 s−1 vizsgált nyírás
hatására a statikus folyadékokhoz képest t2 megközelítőleg a négyszeresére nőtt. A nyírási
sebesség növelésével a t2 karakterisztikus idő csökkenése volt tapasztalható.
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4.14. ábra. Sík lapok között nyírt ER folyadék permittivitásának (bal oldali oszlop) és nyí-
rófeszültségének (jobb oldali oszlop) változása az idő függvényében, változó nyírási sebesség és
elektromos térerősség esetén (η = 0,97 Pa s, φ = 0,04)
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Lap-lap geometria

A permittivitás változás lap-lap geometria melletti mérése során nem jelentkezett a koa-
xiális henger elrendezésnél fellépő periodikus hiba, így nem volt szükség korrekciós görbék
felvételére. A sík lapok közt deformált ER folyadékokra mért permittivitás változás, va-
lamint az azzal egy időben mért nyírófeszültség változás a 4.14. ábrán látható különböző
nyírási sebességek (5-50 s−1) és elektromos térerősségek esetén.

A permittivitás adatokból nyert párképződési idők elektromos térerősségtől való füg-
gése különböző nyírási sebességeknél (4.15. ábra) a koncentrikus hengeres geometriánál
tapasztaltakhoz hasonlóan változott. A t1 karakterisztikus idők adott térerősségnél a nyí-
rási sebesség növelésével csökkentek. Adott nyírási sebesség mellett t1 az elektromos tér-
erősség függvényében hasonló tendenciát mutatott, mint a hengeres geometriánál: 10 s−1

nyírási sebesség felett függetlenné vált az elektromos térerősség nagyságától. A kísérleti
időállandókra illesztett hatványfüggvény kitevője statikus esetben a = 0,97 volt, a nyírási
sebesség növelésével pedig csökkent.
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4.15. ábra. A párképződés karakterisztikus idejének (szimbólumok) elektromos térerősségtől
való függése párhuzamos sík lapok között nyírt ER folyadék esetén, különböző nyírási sebességű
deformáció mellett. A folytonos vonalak a kísérleti adatokra illesztett hatványfüggvények (η =
0,97 Pa s, φ = 0,04).

A két nyírási geometria mellett meghatározott, adott körülményekre vonatkozó időál-
landókat összehasonlítva, azt tapasztaljuk, hogy az eltérés 4-9% körül van (4.16. ábra).
Figyelembe véve, hogy a dielektromos nyírási cellák kalibrációja a lap-lap geometria esetén
nagyobb hibával terhelt, megállapítható, hogy a t1 időállandók (ezen keresztül a folya-
dék válaszideje) lényegében függetlenek attól, hogy az ER folyadékot milyen geometriájú
nyírásnak tesszük ki. A tapasztalt különbségért legnagyobb részben felelős kalibrációs
hiba oka az, hogy a síklap nyírási cellánál a minta betöltése nehezen valósítható meg
reprodukálható módon. További hibaforrás a síklap geometria esetén, hogy az elektród
forgása miatt a minta az elektród pereménél kitüremkedhet, ahol az elektromos mérőtér
már kevésbé homogén.
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4.16. ábra. A párképződés karakterisztikus idejének (szimbólumok) elektromos térerősségtől
való függése, összehasonlítva a lap-lap (PP) és a hengeres (CC) geometriára (η = 0,97 Pa s, φ
= 0,04).

A karakterisztikus időállandókat a permittivitás változással egyidejűleg mért nyírófe-
szültség alapján is meghatároztam mind a két geometriánál. Az időállandókat a nagyfe-
szültségű impulzus ideje alatti nyírófeszültség változásra (∆τ − t) illesztett,

∆τ(t) = A(1− e−
t

t1 ) +B(1− e−
t

t2 ) (4.13)

alakú kettős exponenciális függvény alapján számoltam, hasonlóan a permittivitás vál-
tozásból számolt időállandókhoz. A reológiai tulajdonság alapján kapott t1 időállandók
a nyírási sebességtől függően 1,5-2x-szer nagyobbak, mint a permittivitásból számoltak
(4.17. ábra). Példaként a γ̇ = 5 s−1 nyírási sebesség mellett egy időben mért permittivi-
tás és nyírófeszültség változását a 4.18. ábra hasonlítja össze. Jól látható, hogy a mért
permittivitás a nagyfeszültségű impulzus bekapcsolását követő kezdeti szakaszon (0 és
0,3 s között) meredekebben emelkedik, mint a nyírófeszültség. A különböző módszerrel
meghatározott karakterisztikus idők közötti jelentős különbség oka a két módszer eltérő
jellegében keresendő. A reométer, mint mechanikus, mozgó alkatrészeket tartalmazó be-
rendezés tehetetlenségéből adódóan a gyors változásokat csak időben késve tudja követni.
Ezzel szemben a tisztán elektronikus komponenseket tartalmazó dielektromos berende-
zés késleltetése jóval kisebb, mint egy mechanikus készüléké. Tehát az ER folyadékok
dielektromos módszerrel mért válaszidejét nem terheli a műszer tehetetlenségéből eredő
hiba.
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4.17. ábra. A nyírófeszültség (piros szimbólumok) és a permittivitás (fekete szimbólumok)
alapján meghatározott t1 karakterisztikus idők. A folytonos vonalak csak a szemléltetést segítik
(η = 0,97 Pa s, φ = 0,04).
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4.18. ábra. Az ER folyadék permittivitásának (fekete szimbólumok) és az azzal egy időben
mért nyírófeszültség (piros szimbólumok) változása az idő függvényében (η = 0,97 Pa s, φ =
0,04).
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4.2.2. A permittivitás és a mikroszerkezet kapcsolata
A nyírás alatt álló ER folyadékoknál adott térerősség mellett a permittivitás változás
maximumának (a ∆εr(t = 0) és a ∆εr(t = 5) különbsége) csökkenése volt tapasztalható
a statikus folyadékokhoz képest (4.19. ábra). A különböző elektromos térerősségeknél
(1,0, 1,5 és 2,0 MV/m) a permittivitás változás maximuma γ̇ = 5 s−1 nyírási sebességű
deformáció és koaxiális henger elrendezés mellett az eredeti érték (statikus) 35, 45 és 49%-
ára csökkent. A nyírási sebesség növelésével a permittivitás változás maximuma tovább
csökkent, de kisebb mértékben. A permittivitás változás maximumának csökkenését a
nyírt rendszerben kialakuló láncok megdőlésével magyarázhatjuk.
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4.19. ábra. A nyírásnak kitett ER folyadék permittivitásának időbeli változása különböző
nyírási sebességnél, egy adott térerősség mellett (koaxiális henger geometria, η = 0,97 Pa s, φ =
0,04).

A statikus ER folyadékoknál alkalmazott Clausius-Mossotti-egyenleten alapuló mo-
dellt kiterjeszthetjük dőlt láncokra is. Feltételezzük, hogy az összes részecske láncba
szerveződött (φp = 0). A láncok megdőlésével a h tényező függ a θ dőlésszögtől, amit az
elektromos térrel párhuzamos iránytól (θ = 0◦) számítunk. Ekkor h-ra a (4.6) egyenlet
helyett azt írhatjuk, hogy

h = 1
1− ζ(3)

2πε0 (3 cos2 θ − 1)α∗p
. (4.14)

Ez alapján az ER folyadék effektív permittivitása az

εeff = εf + 2εfx
1− x , (4.15)

ahol
x = 1

3ε0
ρ∗

α∗p

1− ζ(3)
2πε0 (3 cos2 θ − 1)α∗p

(4.16)
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egyenlet szerint függ a láncok dőlésszögétől. Az egyenletnek csak 0◦ < θ < 54,7◦ tarto-
mányban van fizikai értelme, mivel a láncokat alkotó részecskék között θ > 54,7◦ esetén
taszítás lép fel. Az effektív permittivitás dőlésszögtől való függése a 4.20. ábrán szerepel.
Az effektív permittivitást a teljes mértékben beláncosodott, a térrel párhuzamosan álló
láncokat tartalmazó ER folyadék permittivitásához viszonyítjuk (∆εr). Látható, hogy
az elméleti modell szerint a láncok dőlésével csökken az ER folyadék elektromos térrel
megegyező irányban mért effektív permittivitása, vagyis a nyírás alatt álló ER folyadék
permittivitása kisebb, mint a statikus rendszeré. Ez egybevág a kísérleti tapasztalattal.
A modell alapján a mért permittivitás különbség alapján becslést adhatunk meg a lán-
cok dőlésszögére. A statikus folyadék effektív permittivitása 5-50 s−1 sebességű nyírás
hatására 0,0078-0,0105-el csökkent. Ekkora permittivitás csökkenés a láncok 30◦-36◦-os
megdőlésének felel meg, ami reálisnak mondható.
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4.20. ábra. Az ER folyadék effektív permittivitásának a láncok dőlésszögétől való függése
a 4.15 egyenlet szerint. A permittivitást az elektromos térrel párhuzamos (θ = 0◦) láncokat
tartalmazó ER folyadék permittivitásához viszonyítjuk.

Ha megvizsgáljuk a permittivitás és a nyírófeszültség változás maximumának az elekt-
romos térerősségtől való függését, akkor a két esetben eltérő viselkedést tapasztalunk. A
permittivitás változás nagysága a térerősséggel közel lineárisan változik, ezzel szemben a
nyírófeszültség változás és a térerősség között négyzetes összefüggés tapasztalható (4.12.
és 4.14. ábra). Az ER effektus polarizációs modellje szerint a diszpergált részecskék indu-
kált dipólusmomentuma az elektromos térerősséggel négyzetes összefüggés szerint változik
(ld. 1.41. egyenlet). Ami azt jelenti, hogy a részecskék között ható elektrosztatikus köl-
csönhatás miatti vonzóerő is négyzetesen növekszik a térerősség növelésével. Ezek alapján
az elméleti modell értelmében az ER folyadékokban ébredő nyírófeszültség és a térerősség
között szintén négyzetes összefüggés várható [47], ami megegyezik a kísérleti tapasztalat-
tal.

A folyadék permittivitása viszont a szerkezeti átalakulás, vagyis a létrejött láncok
miatt változik meg. A részecskékből álló láncok permittivitásának az elektromos tér-
rel megegyező irányú komponense a polarizálhatóságon keresztül lineárisan változik az
elektromos térerősség nagyságával. Ez összhangban van a kísérletileg tapasztalt közel
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lineáris összefüggéssel. Elméleti megfontolások alapján beláthatjuk, hogy a folyadék per-
mittivitásában nem okoz változást a láncok oszlopokba szerveződése (amely a térerősség
növelésével egyre inkább dominál). A különálló láncokat tartalmazó ER folyadék per-
mittivitása nem különbözik az oszlopokba tömörült láncokat tartalmazó folyadékétól. Az
elektromos térerősség növelésével egyre inkább jellemző oszlopos szerkezet kialakulása
a nyírt folyadékban mért nyírófeszültség növekedését okozza, mivel a több láncból álló
oszlopokat nehezebb elszakítani mint a különálló láncokat.

4.2.3. Tranziens jelenségek
A nyírt ER folyadékoknál a mért permittivitás időbeli változásában az egyensúlyi állapot
kialakulása előtt egy tranziens túllövés volt megfigyelhető mind a két geometriai elren-
dezés esetén (4.12. és 4.14. ábra). A tranziens a permittivitással párhuzamosan mért
nyírófeszültségben is jelentkezett. A túllövés maximuma adott térerősség mellett a nyírá-
si sebesség növelésével az impulzus bekapcsolásától számítva egyre rövidebb idő elteltével
jelentkezett, míg a túllövés nagysága egyre kisebbé vált (4.19. ábra). A γ̇ = 50 s−1 nyírási
sebesség mellett a tranziens gyakorlatilag eltűnt. Az elektromos térerősségtől a tranziens
helyzete nem függött, míg a nagysága kis mértékben nőtt a térerősség növelésével. A
nyírófeszültségben megjelenő tranziens a permittivitásban jelentkezetthez hasonló módon
viselkedett.

A megfigyelt tranziens jelenség kvalitatívan magyarázható a kialakuló láncok deformá-
ciójával. A nagyfeszültségű impulzus bekapcsolásának pillanatában megkezdődő párkép-
ződést a hosszabb láncok kialakulása követi. Az ezt a folyamatot jellemző karakterisztikus
idő kis nyírási sebességeknél (γ̇ < 10 s−1) jóval kisebb, mint a számottevő deformáció lét-
rejöttéhez szükséges idő. Ez azt jelenti, hogy kis nyírási sebesség esetén hosszabb láncok
is kialakulhatnak mielőtt a deformáció miatt azok elszakadnának. Ezeknek a láncoknak a
létrejötte lokális maximumot eredményez a mért permittivitásban (túllövés), valamint a
nyírófeszültség növekedéséhez vezet. A folyamatos deformáció miatt a kezdetben kialakult
láncok elszakadnak, ami a tranzienst követő lokális minimumként jelentkezik. Ezek után
az egymáshoz képest elmozduló lánctöredékek összekapcsolódásával, majd újbóli elszaka-
dásával kialakul az adott nyírási sebességnek megfelelő dinamikus egyensúly jellemezte
szerkezet.

Nagyobb nyírási sebesség esetén (γ̇ > 30 s−1) az impulzus bekapcsolásakor hosszabb
láncok lényegében nem tudnak kialakulni, mert az ehhez szükséges idő alatt a láncok el-
szakításához elegendő nagyságú deformáció jön létre. Tehát nagyobb nyírási sebességnél a
folyadék szerkezetét az impulzust követően szinte azonnal a lánctöredékek összekapcsoló-
dása/elszakadása révén kialakuló dinamikus egyensúly alakítja. Ezt jelzi, hogy γ̇ > 30 s−1

nyírási sebesség felett a tranziens alig jelentkezik, majd szinte teljesen el is tűnik. A vizs-
gált ER folyadékoknál tapasztalt tranziens túllövéshez hasonló jelenséget más ER rend-
szereknél is megfigyeltek. Kim és munkatársai [109, 63] pl. polipirrollal bevont polietilén
gömbökből álló ER folyadékoknál tapasztalt tranziens jelenséget a nyírófeszültség mérése
során.

4.2.4. A víztartalom hatása
Az ER folyadékokban a diszpergált részecskék elektromos vezetőképessége egyértelműen
befolyásolja a részecskék közötti elektrosztatikus kölcsönhatást. Ezáltal a vezetőképesség
az ER effektus nagyságára is hatással van (ld. az 1.4.2. fejezetnél az ER effektus vezetési
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modelljét). A vizsgált ER folyadékoknál a diszpergált SiO2 részecskék elektromos veze-
tőképessége a felületükön adszorbeált víz mennyiségétől függ. Jól ismert, hogy az ER
folyadékoknál a víz mennyisége befolyásolja az ER effektus nagyságát [52, 110, 111]. Kis
koncentrációban a részecskék polarizálhatóságát növeli, ami által az ER effektus nagysága
is nő. Egy bizonyos koncentrációnál nagyobb víztartalom viszont a részecskék elektromos
vezetésének növelésével az ER effektus nagyságának csökkenését okozza.

A víztartalom ER effektust befolyásoló hatását vákuumban szárított komponensekből
készült és nem szárított ER folyadékok összehasonlításával vizsgáltam. A szárított ER
folyadékok víztartalmának eltávolítása a korábban ismertetett módon történt. A nem
szárított ER folyadékok víztartalma a levegőből felvett egyensúlyi víztartalomnak felelt
meg. Az ER folyadékok dielektromos spektrumában a rendelkezésre álló berendezések
20 Hz - 30 MHz frekvenciatartományában az adszorbeált víz jelenlétére utaló dielektromos
relaxáció nem volt tapasztalható, várhatóan az csak nagyobb frekvencián jelentkezik.
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4.21. ábra. Az ER folyadék víztartalmának hatása a dielektromos permittivitás (felső) és a
nyírófeszültség (alsó) változására adott térerősség és nyírási sebesség mellett, lap-lap geometria
esetén (η = 0,97 Pa s, φ = 0,04).

A dielektromos permittivitás változás nagyságát jelentős mértékben befolyásolta a fo-
lyadék víztartalma, ahogy az a 4.21. ábrán látható egy adott térerősség és nyírási sebesség
esetén. A tranziens túllövés mind a szárított, mind a nem szárított ER rendszernél a ko-
rábbiakhoz hasonlóan jelentkezett, nagysága viszont az utóbbi esetben kisebb volt. A
tranzienst követően a nem szárított ER folyadék esetén a permittivitás csökkenése volt
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megfigyelhető. Ez arra utal, hogy az adszorbeált vizet tartalmazó nyírt rendszerben a di-
namikus egyensúly beálltával létrejött szerkezet kevesebb láncot tartalmaz, mint szárított
folyadék esetén ugyanolyan körülmények mellett. A kísérleti tapasztalat összhangban van
a vezetési modellel, amely szerint bizonyos mennyiségű adszorbeált víz jelenléte megnö-
veli a részecskék elektromos vezetését. Ez a részecskék közötti elektrosztatikus vonzás
csökkenéséhez, ezáltal pedig könnyebben elszakítható láncokhoz vezet. Ennek következté-
ben ugyanakkora nyírás hatására a nagyobb víztartalmú folyadékban kialakuló egyensúlyi
szerkezet rövidebb lánctöredékeket tartalmaz, mint csökkentett víztartalom esetén.

A szárított és a nem szárított ER rendszerek között a permittivitás alapján tapasztalt
eltérő viselkedés a nyírófeszültség változásban is jelentkezett, bár jóval kisebb mértékben
(4.21. ábra). A vizet tartalmazó ER folyadéknál az egyensúlyi állapot beállásakor mért
nyírófeszültség változás 1,67 Pa-al volt kisebb, mint a szárított folyadék esetén.

4.3. Áramló ER folyadékok
A nyomáskülönbség hatására áramló ER folyadék szerkezetét – hasonlóan a nyírt ER
folyadékokhoz – a részecskék között ható elektrosztatikus kölcsönhatás, valamint a visz-
kózus folyás miatt a részecskékre (és a részecskék alkotta láncokra, oszlopokra) ható
hidrodinamikai erők befolyásolják. Ezek hatására az ER folyadék mikroszerkezete de-
formálódik: a láncok a lamináris áramlás sebességprofiljának megfelelően meggörbülnek,
valamint megfelelő mértékű deformáció esetén elszakadnak. Folyamatos, egyenletes áram-
lás mellett az ER folyadék szerkezetét dinamikus egyensúly jellemzi (láncok szakadá-
sa/összekapcsolódása). Áramló rendszerben a deformáció sebességét az átlagos áramlási
sebességgel is jellemezhetjük, ami alatt az áramlási csatornában haladó folyadék térfogat-
áramának és a csatorna keresztmetszetének hányadosát értjük.

4.3.1. Az áramló ER folyadék vizualizációja
Áramló ER rendszerek esetén a mikroszerkezet közvetlen, vizuális megfigyelése viszony-
lag könnyen megoldható. A dielektromos berendezéssel végzett méréseket kiegészítve, az
áramló ER folyadékokat vizuális módszerrel is megfigyeltem. Ezek a vizsgálatok a folya-
dékban kialakuló láncok viselkedésének térerősségtől és áramlási sebességtől való függé-
sének kvalitatív jellemzésére irányultak. A 20 nm átmérőjű részecskéket tartalmazó ER
folyadékban még a kialakuló struktúrák (láncok, oszlopok) mérete is túl kicsi ahhoz, hogy
optikai mikroszkóppal megfigyelhetőek legyenek. Az áramlás vizualizációjához ezért olyan
ER folyadékot kellett használni amiben a diszpergált részecskék mérete legalább a µm-es
nagyságrendbe esik. Feltételezzük, hogy a µm-es részecskéket tartalmazó folyadékok szer-
kezetére tett kvalitatív megállapítások érvényesek maradnak a nm-es részecskékből álló
folyadékokra is.

A vizsgált ER folyadék 9-13 µm átlagos átmérőjű üveggömböket tartalmazott η =
0,34 Pa s viszkozitású szilikonolajban diszpergálva. A megfelelő minőségű felvételek ké-
szítésének érdekében híg folyadékra volt szükség, amit könnyen át lehet világítani. A
vizualizációhoz használt ER folyadékban a diszpergált fázis térfogattörtje φ = 0,014 volt.

A vizuális vizsgálatokhoz a videomikroszkóppal ellátott áramlásos cellát (2.7. ábra)
használtam. A cellában az áramlási csatorna szélessége és egyben az elektródok közötti
távolság 1,00 mm volt. A videomikroszkóp nagyítása úgy lett megválasztva, hogy az áram-
lási csatorna szélessége közel teljes mértékben kitöltse a látómezőt. A komplett rendszer
a használt konfigurációban 105-szörös nagyítást biztosított. A felvételek az 50 mm hosszú
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csatorna közepén egy 1,4 mm hosszú szakaszról készültek. Az áramlási csatornában az
elektromos tér iránya merőleges az áramlás irányára. A 30 s időtartamú, nagyfeszültségű
négyszögimpulzus bekapcsolása az adott sebességű folyadékáram indítása után 30 s-al
történt. Ez idő alatt az áramlás stabilizálódott és kialakult az egyensúlyi struktúra. A
másodpercenkénti 25 képkocka sebességű videofelvételek rögzítése az áramlás indításával
egy időben kezdődött, és a nagyfeszültségű impulzus lekapcsolását követően még további
30 s-ig tartott. A szerkezet jellemzése a rögzített videofelvételek és az abból kiemelt képek
alapján történt.

a) E = 0 MV/m
v = 0 mm/s

E = 1 MV/m
v = 0 mm/sb) E = 2 MV/m

v = 0 mm/sc) E = 4 MV/m
v = 0 mm/sd)

e) E = 0 MV/m
v = 9,8 mm/s

E = 1 MV/m
v = 9,8 mm/sf) E = 2 MV/m

v = 9,8 mm/sg) E = 4 MV/m
v = 9,8 mm/sh)

4.22. ábra. Statikus (felső sor) és áramló (alsó sor), mikroméretű részecskéket tartalmazó
ER folyadék szerkezete növekvő elektromos térerősség mellett. A felvételeken a folyadék fentről
lefelé áramlik, az elektromos tér pedig horizontális irányú.

A 4.22. ábrán látható a statikus és az áramló ER folyadék szerkezete 10 s-al a nagy-
feszültségű impulzus bekapcsolása után, különböző térerősség esetén. A statikus folya-
dék szerkezetét az elektromos tér irányával párhuzamos láncok jellemzik (felső képsor a
4.22. ábrán). Megfigyelhető, hogy nagyobb térerősség (E ≥ 2,0 MV/m) hatására a láncok
több szálból álló oszlopokat alkotnak. Az áramló (v = 9,8 mm/s) folyadékban kialakuló
láncok jól láthatóan meghajlanak és az áramlást jellemző sebességprofilnak megfelelően
közel parabola alakot vesznek fel (alsó képsor a 4.22. ábrán). Kisebb térerősség (E ≈ 1,0
MV/m) mellett nem tudnak a teljes elektródtávolságot átérő láncok kialakulni, hanem
csak rövidebb, görbült lánctöredékek jellemzik az ER szuszpenzió mikroszerkezetét. Az
áramló rendszerről 2,0 és 4,0 MV/m nagyságú elektromos tér esetén készült felvételek
(4.22.g és 4.22.h ábrák) összehasonlításával egyértelműen megállapítható, hogy nagyobb
térerősség hatására a láncok kevésbé hajlanak meg. Ez a kísérleti tapasztalat a polari-
zációs modell keretében azzal magyarázható, hogy a láncokat alkotó részecskék közötti
vonzóerő a térerősséggel növekszik. Az erősebb láncok pedig ugyanolyan áramlási sebesség
mellett kevésbé hajlanak meg.

A mikroszerkezet vizualizációja alapján tehát elmondhatjuk, hogy a létrejött láncok az
áramlási sebességtől és az elektromos térerősségtől függő mértékben meggörbülnek. Míg
az áramlási sebességgel együtt nő a láncok görbültsége, addig a térerősség és a görbület
mértéke között fordított arányosság áll fenn.

A vizuális vizsgálat során megfigyelhető volt az áramló rendszerben kialakuló, majd
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elszakadó láncok dinamikus egyensúlya. Megfelelően nagy térerősség (E ≥ 2,0 MV/m)
esetén, ahol az elektródtávolságot átérő láncok jöttek létre, egy lánc viselkedését követve
az alábbiak voltak tapasztalhatóak. Az elektródtávolságot átérő, meghajolt lánc görbü-
lete kis mértékben nőtt, egészen addig amíg két ponton el nem szakadt. A szakadás
jellemzően a jobb és a bal oldali elektródtól számítva az elektródtávolság kb. nyolcadánál
következett be. Az elektródok közelében lévő rövid lánctöredékek mindkét oldalon egy
ideig az elektródhoz rögzülve maradtak. A hosszabb, középső láncszakasz görbültségét
megtartva az áramlással továbbhaladt, egészen addig amíg két következő rövid láncda-
rabhoz csatlakozott mindkét oldalon, újra teljes láncot létrehozva. Az elektród mellett a
rövid láncdarabok a középső lánctöredékhez képest csak jóval lassabban sodródtak tovább
az áramlás irányába. A teljes láncok kialakulásával, majd elszakadásával járó folyamatot,
úgy lehet a legjobban leírni, hogy a középső lánctöredékek az elektródokhoz kapcsolódó
rövid láncdarabokon úgymond „lépegetve” haladnak az áramlással. Ehhez hasonló vi-
selkedést figyeltek meg Zhao és munkatársai [112] keményítőszemcséket tartalmazó ER
folyadékoknál. Megfigyeléseiket molekuladinamikai szimulációs eredményekkel hasonlí-
tották össze.

A felvételeken a 30 s hosszú nagyfeszültségű impulzus ideje alatt az ER folyadékban a
láncok torlódása volt látható. Ez annak a következménye, hogy az elektródokhoz tapadó
láncok gátolják a folyadék áramlását, így összességében kevesebb részecske hagyja el a
csatornát, mint amennyi belép a csatorna elején. Az idő előrehaladtával a részecskék
koncentrációja az áramlási csatornában növekszik. A jelenség kimutatható volt a rögzített
videók feldolgozásával is. A világos látóterű felvételeken a részecskék sötét foltoknak
látszanak, így ha kiszámoljuk egy képkockának az átlagos szürkeárnyalatát, majd ezt az
idő függvényében ábrázoljuk, egy olyan függvényt kapunk, amelynek értéke a részecskék
koncentrációjával arányos. Az így előállított függvény alapján egyértelműen látható volt
a részecskék koncentrációjának növekedése az impulzus ideje alatt.

Mivel a részecskék koncentrációja nagyban befolyásolja az ER folyadék permittivitását,
felmerül a kérdés, hogy mekkora a koncentráció növekedés okozta permittivitás változás,
valamint, hogy a nanoméretű részecskéket tartalmazó ER folyadéknál is jelentkezik-e a
jelenség. Nyilvánvaló, hogy ha a koncentráció növekedése miatti permittivitás változás
jelentős mértékű, akkor az hibát okozhat az ER folyadék permittivitásának mérése során.

A felmerült kérdések megválaszolására megvizsgáltam hogyan változik a mikroméretű
részecskékből álló szuszpenzió permittivitása egy 30 s időtartamú impulzus ideje alatt.
Ehhez az áramlásos dielektromos cellát (2.6. ábra) használtam, amelyben a folyadék la-
mináris áramlása egy gyűrű alakú csatornában jön létre.

Az áramló és a nyugvó folyadék esetén mért permittivitás változás időbeli alakulását
adott térerősség mellett a 4.23. ábra hasonlítja össze. Az ábrán a megjelölt időpontok-
ban mindkét esetben feltüntetésre került a folyadék mikroszerkezetét bemutató felvétel
is. Az áramló folyadékban a láncképződés következtében jelentkező permittivitás növeke-
dést az impulzus bekapcsolását követő másodpercekben a koncentráció növekedése miatti
permittivitás változás követi. Az áramló rendszer permittivitása monoton nő, egészen az
impulzus kikapcsolásáig (t = 30 s). Ezzel párhuzamosan a részecskék koncentrációjának
növekedése a felvételeken jól követhető, valamint a szürkeárnyalatos függvény értéke is
korrelált a mért permittivitással. Az impulzus kikapcsolásakor az áramló folyadék per-
mittivitása jelentősen, megközelítőleg 15-ször volt nagyobb, mint a nyugvó folyadéké.

A hosszú időtartamú méréseket áramló, nanoméretű részecskéket tartalmazó folya-
dékkal is elvégeztem. Az ER folyadék φ = 0,02 térfogattörtnyi, 20 nm átmérőjű SiO2
részecskéket tartalmazott η = 0,34 Pa s viszkozitású szilikonolajban diszpergálva. Ennél
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4.23. ábra. A mikroméretű részecskéket tartalmazó ER folyadék permittivitásának változá-
sa statikus (piros szimbólumok) és áramlás (kék szimbólumok) esetén. A képek a megjelölt
időpontokban jellemző mikroszerkezetet mutatják be.

az ER folyadéknál nem volt tapasztalható permittivitás növekedés a nyugvó folyadékhoz
képest. Tehát a nanoméretű részecskékből álló ER szuszpenziónál a vizsgált időskálán
nem jelentkezik a láncok torlódásából fakadó koncentrációnövekedés, így a permittivitás
mérésénél ezzel a hibalehetőséggel nem kell számolni.

4.3.2. Karakterisztikus idők
Az áramló ER folyadékokra jellemző karakterisztikus idők meghatározásához az előbbiek-
ben említett dielektromos áramlásos cellát és nanoméretű SiO2-ot tartalmazó folyadékot
használtam. Az ER szuszpenzió adott áramlási sebességgel történő egyenletes áramol-
tatása 30 s-al a mérés kezdete előtt indult. Ez idő alatt az ER szuszpenzió szerkezete
elérte az áramlási sebességnek megfelelő egyensúlyi állapotot. Ezt követően történt az 5 s
hosszú nagyfeszültségű négyszögimpulzus bekapcsolása a t= 0 s-nak tekintett időpontban.
Az impulzus ideje alatt rögzítésre került a permittivitás változása az idő függvényében
(∆εr − t).

A karakterisztikus idők meghatározása a korábbiakhoz hasonlóan, a ∆εr− t adatsorra
illesztett kettős exponenciális függvény alapján történt. Az időállandók több mérés során
kapott permittivitás változás adatsorra történt illesztés eredményeinek átlagolásával álltak
elő. A párképződés t1 karakterisztikus idejének az elektromos térerősségtől való függése
több áramlási sebesség esetén a 4.24. ábrán látható. Az ábrán az átláthatóság kedvéért
a 4 mm/s-nál nagyobb áramlási sebesség esetére vonatkozó időállandók nem szerepelnek.
Az időállandókra illesztett t1 ∝ 1/Ea alakú függvény hatványkitevője áramlás nélkül 1,02
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4.24. ábra. A párképződés karakterisztikus ideje (szimbólumok) áramló ER folyadékban az
elektromos térerősség függvényében, különböző áramlási sebességek mellett. A folytonos vonalak
a kísérleti adatokra illesztett hatványfüggvények (η = 0,34 Pa s, φ = 0,02).

volt, v = 2 mm/s áramlási sebességnél 0,69, 4 mm/s-nál pedig 0,56. A t2 karakterisztikus
idők jelentős szórása miatt t2 értéke csak nagyságrendileg becsülhető áramló folyadékokra.

Adott elektromos térerősségnél a t1 időállandó a statikus folyadékoknál mért érté-
kekhez képest csökkent az áramlás hatására. Egy olyan rendszerben ahol a részecskék
eltérő sebességgel mozognak egymás közelében, a nyugvó folyadékhoz képest nyilvánvaló-
an a párképződéshez szükséges idő csökkenése várható. Az áramlási sebesség növelésével
a 2-12 mm/s tartományban az időállandók gyakorlatilag nem változtak, a mérési hibán
belül megegyeztek. A statikus és az áramló esetben mért t1 karakterisztikus idők közötti
különbség az elektromos térerősség növelésével egyre csökkent.

A nyugvó folyadékokra az áramlásos és a statikus cellával ugyanolyan körülmények
mellett mért időállandók között kb. 20% eltérés tapasztalható. Mivel ez a különbség
nagyobb, mint a cellák kalibrációja okozta hiba, arra következtethetünk, hogy az ER fo-
lyadék t1 karakterisztikus ideje függ attól, hogy milyen kialakítású cellával mérjük. A
két eltérő nyírási cellákkal statikus folyadékra mért időállandók – ahogy korábban emlí-
tésre került – 4-9%-on belül megegyeztek. Viszont ha ezeket az időállandókat a statikus
cellával mértekhez hasonlítjuk az eltérés kb. 22%. A statikus cella kialakítása a többi
cellától az elektródok közötti távolságban különbözik. Míg a statikus cellánál ez a távol-
ság 0,13 mm, addig a többi cellában lényegesen nagyobb (0,50, 0,80 és 1,13 mm). Vagyis
a t1 időállandó a folyadékot tartalmazó eszköz geometriájától (sík lapok vagy hengerek)
lényegében független, a kialakuló láncok hosszát befolyásoló elektródtávolságtól viszont
jelentősen függ.

4.3.3. A permittivitás és a mikroszerkezet kapcsolata
Megvizsgálva a ∆εr maximumának változását egy adott elektromos térerősség mellett,
azt tapasztaljuk, hogy az áramlási sebesség növelésével egyre kisebb a ∆εr maximumának
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értéke (4.25. ábra). Rögzített áramlási sebességnél a térerősség növelése a permittivitás
változás maximumának növekedését vonta maga után. Az áramló rendszer vizualizáci-
ója során nyert kvalitatív tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a kialakuló láncok
a folyadék sebességprofiljának megfelelően deformálódnak, görbült alakjuk a parabolá-
hoz közelít. Egy görbült lánc permittivitásának az elektromos tér irányának megfelelő
komponense kisebb, mint a tér irányába álló egyenes láncé. Ez miatt a görbült láncokat
tartalmazó áramló ER folyadék permittivitása kisebb, mint a megfelelő statikus folyadé-
ké. Nagyobb sebességgel áramló folyadékban (azonos térerősség mellett) a láncok jobban
meggörbülnek, ami azt eredményezi, hogy növekvő áramlási sebesség hatására a mért ∆εr
maximuma egyre kisebb lesz. A permittivitás változás maximumának térerősségtől való
függése rögzített áramlási sebességnél szintén a láncok görbültségével hozható összefüg-
gésbe. A térerősség növelésével a láncok kevésbé hajlanak meg, aminek eredményeként a
láncok térirányban mért permittivitása nő, ezzel együtt pedig a folyadék permittivitása
is növekszik.
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4.25. ábra. Az áramló ER folyadék permittivitása az idő függvényében adott elektromos
térerősségnél, különböző áramlási sebességek esetén (η = 0,34 Pa s, φ = 0,02).

4.4. A dielektromos méréstechnika alkalmazhatósága
A statikus, nyírt, és áramló ER folyadékok vizsgálatának eredményei alapján összegzés-
ként elmondható, hogy a dielektromos mérőberendezés jól használható különböző defor-
máció alatt álló ER folyadékok szerkezetének vizsgálatára. A készülék alkalmas dinamikai
mérésekre, vagyis a láncképződés időbeli lefolyásának követésére, ami lehetővé teszi a fo-
lyadékok válaszidejének meghatározását. A válaszidő mérésénél a dielektromos módszer
egyértelmű előnye a mechanikus, mozgó alkatrészt tartalmazó eszközökkel szemben, hogy
tisztán elektronikus felépítésű, ezáltal nem terheli a rendszer tehetetlenségéből adódó hiba.
További előnyt jelent, hogy a hagyományos mechanikai tulajdonságok mérésén alapuló el-
járásokkal ellentétben a dielektromos módszerrel a statikus, nem deformált folyadékokban
lezajló szerkezetváltozás dinamikája is tanulmányozható.
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Összefoglalás

1. Dielektromos mérőrendszert fejlesztettem nagy amplitúdójú, külső elektromos tér ha-
tása alatt álló molekuláris és komplex folyadékok dielektromos permittivitásának mé-
résére. (Vonatkozó publikációk: [P4,P7,P9].)

1.1 A berendezés alkalmas a dielektromos permittivitás folyamatos, nagy időbeli fel-
bontással történő meghatározására.

1.2 A moduláris mintatartó kialakításnak köszönhetően a mérőrendszerrel statikus
és mechanikai deformációnak kitett (nyírt vagy áramló) folyadékok dielektromos
permittivitása is mérhető.

1.3 A mérőrendszer lehetővé teszi a sík lapok vagy koaxiális hengerek között nyírás
hatására deformált folyadék dielektromos permittivitásának és reológiai tulajdon-
ságainak (pl. nyírófeszültség) egyidejű vizsgálatát.

2. A dielektromos mérőrendszerrel gyengén poláros molekuláris folyadékok (kloroform,
bromoform és diklórmetán) és elegyeik nemlineáris dielektromos viselkedését vizsgál-
tam. (Vonatkozó publikáció: [P2].)

2.1 Meghatároztam különböző összetételű kloroform – diklórmetán és kloroform –
bromoform folyadékelegyek nemlineáris dielektromos permittivitását T = 25,0 ◦C
hőmérsékleten. A vizsgált rendszerek közül csak a tiszta kloroformra érhető el
irodalmi adat, ami jól egyezik a dielektromos berendezéssel mért értékkel.

2.2 A folyadékelegyek kísérletileg mért lineáris és nemlineáris dielektromos permitti-
vitását MSA-elmélet alapján számolt adatokkal összehasonlítva megállapítottam,
hogy azok a molekuláris dipólusmomentumokra történt paraméterillesztés után
jól egyeznek az elmélet által jósolt értékekkel. Az MSA-elméletből származtatott
molekuláris dipólusmomentumok felülbecsültek.

3. A dielektromos mérési módszer újszerű alkalmazásával statikus és mechanikai deformá-
ció alatt álló, modell elektroreológiai folyadékok szerkezeti átalakulásának dinamikai
jellemzésére végeztem méréseket, valamint a mikroszerkezet és a dielektromos permit-
tivitás kapcsolatát vizsgáltam. Az ER folyadékok szilikonolaj alapfolyadékból és az
abban diszpergált nanoméretű SiO2 részecskékből álltak.

3.1 Statikus modell ER folyadékokra meghatároztam a szerkezeti átalakulást jellem-
ző kritikus elektromos térerősséget. A kísérleti eredmények alapján megállapítot-
tam, hogy a szerkezeti átalakulás megindulásához szükséges minimális térerősség
mellett a térerősségnek egy második kritikus értéke is van, ami az egyes lán-
cok oszlopokba szerveződésének megindulását jellemzi. Az ER folyadék permit-
tivitásának mérésével meghatároztam a szerkezeti átalakulás időbeli lefolyásának
karakterisztikus idejét. A kísérletek megerősítették azt a tapasztalatot, hogy a
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szerkezetváltozást két részfolyamat, a részecskék gyors párképződése és egy las-
sabb, a hosszabb láncok, oszlopok kialakulása határozza meg. Megvizsgáltam a
két folyamatot jellemző kísérleti karakterisztikus idők elektromos térerősségtől és
az alapfolyadék dinamikai viszkozitásától való függését. A párképződés karakte-
risztikus idejét elméleti úton megbecsülve a kísérleti eredmények és az elméleti
modell alapján számolt értékek jól egyeztek. A Clausius-Mossotti-egyenletből
származtatott összefüggés alapján elméleti becslést adtam a beláncosodott ER
folyadék effektív permittivitására, ami a kísérleti eredménnyel jól egyezik. (Vo-
natkozó publikációk: [P1,P5,P6].)

3.2 A párképződés karakterisztikus idejét megmértem sík lapok és koaxiális hengerek
között nyírt ER folyadékok esetén. Vizsgáltam a nyírás alatt álló ER folyadé-
kokban a párképződési karakterisztikus idő elektromos térerősségtől és nyírási
sebességtől való függését. Megállapítottam, hogy a karakterisztikus idő megfelelő
nyírási sebesség felett függetlenné válik az elektromos térerősségtől. A két külön-
böző geometria mellett nyírt ER folyadékok párképződési ideje azonos körülmé-
nyek esetén lényegében megegyezik, azaz a karakterisztikus idők nem függenek
a nyíróerőt létrehozó felületek geometriai elrendezésétől. A nyírt ER folyadékok
dielektromos permittivitása tranziens túllövés jelleget mutatott, amely a permitti-
vitással egy időben mért nyírófeszültségben is jelentkezett. A tranziens jelenség az
ER folyadékban kialakult láncok deformációjával hozható összefüggésbe. A tran-
ziens maximumának nagysága és időbeli helyzete az ER folyadék víztartalmától
és a nyírási sebességtől függött. (Vonatkozó publikációk: [P3,P8].)

3.3 A nyírt rendszeren egyidejűleg végzett dielektromos permittivitás és nyírófeszült-
ség mérések alapján meghatározott karakterisztikus idők összehasonlításával meg-
állapítottam, hogy a dielektromos módszerrel mért karakterisztikus idők rendre
kisebbek a mechanikus módszerrel kapott értékeknél. A tisztán elektronikus ele-
mekből felépülő dielektromos mérőrendszer a kisebb késleltetése révén alkalma-
sabb a dinamikai vizsgálatokra, mint a mechanikus berendezések. A dielektromos
módszer további előnye, hogy az ER folyadékok szerkezeti átalakulása statikus
esetben is vizsgálható.

3.4 Nyomáskülönbség hatására áramló ER folyadékok esetén megmértem a párképző-
dés karakterisztikus idejét. Megvizsgáltam a kísérleti karakterisztikus idők elekt-
romos térerősségtől és áramlási sebességtől való függését. Az áramló ER folya-
dékokban kialakuló láncok deformációjának kvalitatív jellemzésére mikroméretű
részecskéket tartalmazó ER folyadékokról videomikroszkópos felvételeket készí-
tettem. (Vonatkozó publikáció: [P8].)
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A. függelék

A dielektromos mérőrendszer
képekben

A.1. ábra. A komplett dielektromos mérőberendezés: a videomikroszkópos áramlási csatorna,
az áramlásos dielektromos cella, a fecskendőpumpa, valamint a reométer a nyírási cellával.
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A.2. ábra. A statikus dielektromos cella az LC oszcillátorral.

A.3. ábra. A reométer koaxiális henger geometriájú nyírási dielektromos cellája és a hozzá
kapcsolt LC oszcillátor.
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A.4. ábra. Az áramlásos dielektromos cella és az oldalára szerelt LC oszcillátor, valamint a
fecskendőpumpa.

A.5. ábra. A videomikroszkópos áramlási csatorna.
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