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Σα πνιπκεξή ραξαθηεξίδνληαη από ηελ θαηαλνκή κνξηαθώλ βαξώλ θαη ηδηαίηεξα ζηα
πνιπκεξή εκπνξίνπ είλαη πνιύ κεγάιε, άξα ζην ίδην δείγκα ζπλππάξρόπλ αιπζίδεο κε
δηαθνξεηηθά ΜΒ. Δπνκέλσο απαξαίηεηε ε έλλνηα ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ κνξηαθνύ βάξνπο.

Μέζν Μνξηαθό Βάξνο θαηά Αξηζκό <Μn> ή Mn
Μέζν Μνξηαθό Βάξνο θαηά Βάξνο <Μw> ή Mw

Μέζν Μνξηαθό Βάξνο θαηά z <Μz> ή Mz

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΜΔΓΔΘΧΝ

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπζθεπήο SEC
Καηά ηελ κέζνδν απηή έλα δηάιπκα πνιπκεξνύο, πνπ πάληνηε απνηειείηαη από
καθξνκόξηα κε δηαθνξεηηθό πδξνδπλακηθό όγθν, εηζάγεηαη ζε ζηήιε κε πνξώδεο
αδηάιπην πιηθό, ζπλήζσο δηθηπσκέλν πνιπζηπξέλην, από ηελ νπνία δηέξρεηαη
ζπλερώο δηαιύηεο π.ρ. ηεηξαπδξνθνπξάλην. Τδξνδπλακηθόο όγθνο είλαη ν όγθνο
ηνπ καθξνκνξηαθνύ θνπβαξηνύ κε ηνλ εγθισβηζκέλν δηαιύηε.

Η δηάκεηξνο ησλ πόξσλ πνηθίιιεη από 100 Å κέρξη 106 Å. Σα κηθξόηεξα
καθξνκόξηα ηνπ πνιπκεξνύο (κηθξόηεξνο πδξνδπλακηθόο όγθνο), επεηδή κπνξνύλ
λα εηζέιζνπλ ζε κεγαιύηεξν αξηζκό πόξσλ, εθινύνληαη αξγόηεξα ελώ ηα
κεγαιύηεξα, πνπ εηζέξρνληαη ζε κηθξόηεξν αξηζκό πόξσλ, εθινύνληαη λσξίηεξα.

Κακπύιε βαζκνλόκεζεο – Πξνζδηνξηζκόο Mn, Mw θαη Η
Ζ SEC δελ είλαη απόιπηε κέζνδνο, εμαηηίαο ηεο ζύλδεζεο κεηαμύ κεγέζνπο θαη κνξηαθνύ
βάξνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ ΜΒ ησλ πνιπκεξώλ.
Ζ ζρέζε κεηαμύ logM θαη Ve είλαη γξακκηθή. Έηζη ρξεζηκνπνηώληαο δείγκαηα γλσζηνύ κνξηαθνύ
βάξνπο θαη κεηξώληαο ηνλ όγθν έθινπζήο ηνπο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ε θακπύιε αλαθνξάο. Ο
όγθνο έθινπζεο όκσο δελ εμαξηάηαη άκεζα από ην κνξηαθό βάξνο, αιιά από ην κέγεζνο ησλ
καθξνκνξίσλ, άξα ηα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θακπύιεο αλαθνξάο
θαη ηα αγλώζηνπ κνξηαθνύ βάξνπο δείγκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ρεκηθή ζύζηαζε θαη ηελ ίδηα
αξρηηεθηνληθή θαη νη κεηξήζεηο ησλ όγθσλ έθινπζεο ζε όια ηα δείγκαηα λα γίλνληαη ππό ηηο ίδηεο
αθξηβώο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο (ξνή δηαιύηε, ζεξκνθξαζία θιπ).

Σν ρξσκαηνγξάθεκα ρσξίδεηαη ζε Ν ζηνηρεηώδε
ηκήκαηα. Κάζε ηέηνην ηκήκα i είλαη ηόζν ζηελό,
ώζηε λα ραξαθηεξίδεηαη από έλα νξηζκέλν όγθν
έθινπζεο, Ve,i θαη ύςνο hi Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ην

ζήκα πνπ παξέρεη ν αληρλεπηήο είλαη αλάινγν ηνπ βάξνπο
ηνπ εθινπόκελνπ ζπζηαηηθνύ. Έηζη :
hi = wi = NiMi
Μi ην κνξηαθό βάξνο ηνπ ζπζηαηηθνύ i. Με βάζε ηελ
θακπύιε αλαθνξάο κπνξεί λα γίλεη αληηζηνηρία ζε θάζε
Ve,i ελόο Μi.

Απνθιεηόκελνο όγθνο ζσκαηηδίνπ είλαη ν
όγθνο ζηνλ νπνίν δελ κπνξεί λα εηζέιζεη ην
θέληξν βάξνπο 2νπ ζσκαηηδίνπ.

ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΜΔΓΔΘΧΝ
Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
θακπύιεο αλαθνξάο θαη ηα πξνο αλάιπζε πνιπκεξή έρνπλ ίδηα
ζύζηαζε θαη δνκή. Ζ θακπύιε αλαθνξάο πξέπεη λα
θαηαζθεπάδεηαη από πξόηππα πνιπκεξή, δειαδή από δείγκαηα
κε κηθξή θαηαλνκή κνξηαθώλ βαξώλ. Κάηη ηέηνην όκσο είλαη
εμαηξεηηθά δύζθνιν λα ζπκβεί γηα θάζε είδνπο πνιπκεξέο. Γηα
ην ιόγν απηό εκθαλίδεηαη έληνλε ε αλάγθε ρξήζεο κίαο
παγθόζκηαο θακπύιεο αλαθνξάο, ε νπνία ζα ηζρύεη γηα όια ηα
είδε
πνιπκεξώλ,
αλεμάξηεηα
ρεκηθήο
δνκήο
θαη
αξρηηεθηνληθήο. Απηό είλαη εθηθηό αλ γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε
ηνπ κεγέζνπο ησλ καθξνκνξίσλ σο πξνο ηνλ όγθν έθινπζεο. Σν
κέγεζνο ησλ καθξνκνξίσλ ζε δηάιπκα κπνξεί λα πεξηγξαθεί
από ηνλ πδξνδπλακηθό όγθν, Vh, πνπ είλαη ν όγθνο ζθαίξαο ζηελ
νπνία ζεσξεηηθά κπνξεί λα εγθιεηζηεί ην πνιπκεξέο. ύκθσλα
κε ηνλ Einstein ν πδξνδπλακηθόο όγθνο ζρεηίδεηαη κε ην
εζσηεξηθό ημώδεο θαη ην κνξηαθό βάξνο ελόο καθξνκνξίνπ κε
ηε ζρέζε:
[ε]Μ = 0.025ΝΑ Vh
Έηζη ην γηλόκελν [ε]Μ είλαη κέηξν ηνπ πδξνδπλακηθνύ όγθνπ
θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ln([ε]Μ) = f (Ve) είλαη γξακκηθή θαη
αλεμάξηεηε ηεο ρεκηθήο δνκήο ή αξρηηεθηνληθήο ησλ
πνιπκεξώλ.

ΧΜOΜΔΣΡΗΑ
κέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Mn
ΧΜOΜΔΣΡΗΑ
ΜΔΜΒΡΑΝΖ

ΧΜOΜΔΣΡΗΑ
ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ

Ζ Υξσκαηνγξαθία Απνθιεηζκνύ Μεγεζώλ (SEC), ε αλάιπζε αθξαίσλ νκάδσλ θαη
κέηξεζε ησλ πξνζζεηηθώλ ηδηνηήησλ εθαξκόδνληαη γηα ππνινγηζκό ηνπ Μn

1.

2.

3.
•
•
•
•

H SEC δίλεη πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πνιπκεξνύο σο πξνο ηα κέζα κνξηαθά βάξε θαη
ηελ θαηαλνκή κνξηαθώλ βαξώλ. Γελ είλαη απόιπηε κέζνδνο θαη απαηηείηαη
βαζκνλόκεζε.
Ζ αλάιπζε αθξαίσλ νκάδσλ (UV, IR, NMR πξνζδηνξηζκνί) ηζρύεη γηα κηθξά
κνξηαθά βάξε (<10000), αθνύ εθεί ε ζπγθέληξσζε ησλ νκάδσλ απηώλ είλαη κεγάιε,
άξα θαη αθξηβήο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ ΜΒ. Απαξαίηεην λα είλαη γλσζηά ε θύζε θαη
ν αξηζκόο ησλ αθξαίσλ νκάδσλ.
Ζ κέηξεζε ησλ πξνζζεηηθώλ ηδηνηήησλ είλαη απόιπηε κέζνδνο θαη νδεγεί ζε άκεζν
πξνζδηνξηζκό ηνπ Mn. Δμάξηεζε από ηνλ αξηζκό θαη όρη ην είδνο ησλ δηαιπκέλσλ
ζπζηαηηθώλ.
Κξπνζθνπία (κεησκέλε επαηζζεζία, ππέξςπμε, ζπζζσκάησζε ζε κηθξέο Σ)
Εεζενζθνπία (κεησκέλε επαηζζεζία, ππεξζέξκαλζε)
Πηώζε ηάζεο αηκώλ δηαιύηε
Χζκσηηθή πίεζε

ΧΜΧΜΔΣΡΗΑ ΜΔΜΒΡΑΝΖ
Σν δηαρώξηζκα είλαη αθίλεην θαη εκηπεξαηό
ζηνλ δηαιύηε . Κάησ από ζεξκνθξαζία Σ,
δηαιύηεο πεξλά από ην α ζην β κέζσ ηνπ
δηαρσξίζκαηνο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κία
κεκβξάλε, κέρξη λα εμηζσζνύλ νη
ζπγθεληξώζεηο ζηα α θαη β.
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Ζ ξνή ζηακαηά όηαλ ε πδξνζηαηηθή πίεζε ζην
β γίλεη ηόζν κεγάιε ώζηε λα εκπνδίδεηαη ε
είζνδνο λέσλ κνξίσλ δηαιύηε (απηό γίλεηαη θαη
αλ απμήζνπκε ηελ πίεζε ζην β από P0 ζε P0+π

Η επηπιένλ αζθνύκελε πίεζε ώζηε λα
παξεκπνδίδεηαη ην θαηλόκελν ηεο
ώζκσζεο ιέγεηαη σζκσηηθή πίεζε

π=σζκσηηθή πίεζε
c=ζπγθέληξσζε πνιπκεξνύο ζε g/ml
Μn= κέζν θαη’ αξηζκό κνξηαθό βάξνο πνιπκεξνύο
R=παγθόζκηα
ζηαζεξά αεξίσλ
(1)
Σ=απόιπηε ζεξκνθξαζία
Α2, Α3…=δεύηεξνο, ηξίηνο,… ζπληειεζηήο Virial

Δάλ νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ πνιπκεξνύο δελ είλαη κεγάιεο ηόηε:
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Ζ απόθιηζε από ηε ηδαληθή θαηάζηαζε
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Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κεζόδνπ
• Δθαξκνγή γηα κέηξεζε κνξηαθώλ βαξώλ θαηά αξηζκό από 10000 –
500000. Σν θαηώηεξν όξην εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
κεκβξάλεο (πνξώδεο, ΜΒ<10000 δειώλεη κηθξό κέγεζνο θαη
δηαπεξαηό από ηελ κεκβξάλε νπόηε επίδξαζε ζηελ Π). Σν κέγηζην
όξην θαζνξίδεηαη από ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηεο Π (κεγάιν ΜΒ
νδεγεί ζε κηθξή Π, όηαλ Σ θαη C είλαη ζηαζεξά).

• Ζ αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε ηνπ Μn είλαη ±5% (ίζσο κηθξόηεξε όηαλ
έρνπκε κεησκέλε αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε ηεο Π)
• Ζ αθξίβεηα ζηελ κέηξεζε ηνπ Α2 είλαη ±10% (εμάξηεζε από ηελ
πνηόηεηα ηεο κεκβξάλεο)
• Α2 = κέηξν αιιειεπηδξάζεσλ πνιπκεξνύο-δηαιύηε. Όζν κηθξόηεξε ε
ηηκή ηνπ, ηόζν ρεηξόηεξνο ν δηαιύηεο γηα ην πνιπκεξέο. Όηαλ Α2 = 0
νη ζπλζήθεο νξίδνληαη σο ζπλζήθεο ζ θαη ε ζεξκνθξαζία νξίδεηαη σο
ζ επίζεο. Με ηελ σζκσκεηξία είλαη δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζζεί ε Σζ.
Μεηξνύληαη νη Α2 ζε δηάθνξεο Σ θαη γίλεηαη δηάγξακκα Α2 = f(T).
Πξνέθηαζε ηνπ γηα Α2=0 πξνζδηνξίδεηαη ε Σζ.

ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε σζκνκέηξνπ κεκβξάλεο
ηύπνπ GONOTEC 090 (OSMOMAT)
Η κεκβξάλε (θπηηαξηληθήο βάζεο, αλαγελλεκέλε ή νμηθή γηα νξγαληθνύο δηαιύηεο ή πδαηηθά
δηα/ηα αληίζηνηρα) ηνπνζεηείηαη ζε ππνδνρή από αλνμείδσην αηζάιη θαη ζε ρώξν
ζεξκνζηαηεκέλν, ιεηηνπξγεί σο θπζηθό εκπόδην ζηελ άκεζε επηθνηλσλία δηαιύηε,
δηαιύκαηνο. Ο δηαιύηεο βξίζθεηαη ζηελ θάησ θπςειίδα ηνπ νξγάλνπ, ην έλα ηνίρσκα ηεο
νπνίαο είλαη έλα επθίλεην δηάθξαγκα. Καζώο ν δηαιύηεο πεξλά κέζα από ηε κεκβξάλε ην
δηάθξαγκα δηαζηέιιεηαη αιιάδνληαο ηνλ όγθν ηεο θπςειίδαο. Σν δηάθξαγκα ζπλδέεηαη κε ην
κεηξεηή πίεζεο γηα ηε ζπλερή θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο. Μεγάιε πξνζνρή απαηηείηαη ζηα
όξγαλα απηά ζηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ηνπ κεηαιιάθηε πίεζεο, πνπ απνηειεί ην πην
επαίζζεην ηκήκα ηνπο

Οη κεκβξάλεο πξέπεη πάληα λα είλαη πγξέο, γηαηί αλ ζηεγλώζνπλ πθίζηαληαη κε
αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο θαη κε θαηάιιειεο γηα ρξήζε. Βξίζθνληαη ινηπόλ ζε πδαηηθό
δηάιπκα θνξκαιδεύδεο ή αιθνόιεο, γηα λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ
θαη βαθηεξίσλ. Όηαλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πδαηηθά δηαιύκαηα εθπιέλνληαη
κε απεζηαγκέλν λεξό, όπνπ ηνπνζεηνύληαη γηα δύν ηνπιάρηζηνλ ώξεο, ελώ όηαλ
πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο (ζπζηνιή, άξα κέγεζνο
κεγαιύηεξν ηνπ επηζπκεηνύ) πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά ε κεηάβαζε ζηνλ επηζπκεηό
δηαιύηε. Έηζη γηα ρξήζε ζε ηνινπόιην πξνηείλεηαη ε παξαθάησ πνξεία:
Μίγμα διαλσηών

Ελάτιζηος τρόνος παραμονής ζηο
μίγμα

75% νερό, 25% ιζοπροπανόλη

2 ώρες

50% νερό, 50% ιζοπροπανόλη

2 ώρες

25% νερό, 75% ιζοπροπανόλη

2 ώρες

100% ιζοπροπανόλη

2 ώρες

100% ιζοπροπανόλη

2 ώρες

75%
ιζοπροπανόλη,
ηολοσόλιο

25%

2 ώρες

50%
ιζοπροπανόλη,
ηολοσόλιο

50%

2 ώρες

25%
ιζοπροπανόλη,
ηολοσόλιο

75%

2 ώρες

ΧΜΟΜΔΣΡΗΑ ΣΑΖ ΑΣΜΧΝ

Αλαπαξάζηαζε σζκσκέηξνπ
ηάζεο αηκώλ

Ζ σζκσκεηξία ηάζεο αηκώλ βαζίδεηαη
ζηε κείσζε ηεο ηάζεο ησλ αηκώλ
δηαιύηε, ε νπνία πξνθαιείηαη όηαλ έλα
πνιπκεξέο δηαιπζεί ζ’ απηόλ. Ζ
αθξηβήο κέηξεζε ηεο δηαθνξάο ηάζεο
αηκώλ κεηαμύ θαζαξνύ δηαιύηε θαη
δηαιύκαηνο είλαη δύζθνιε, γηαηί ε ηηκή
ηεο είλαη πνιύ κηθξή. Έηζη γηα ηελ
επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αθξίβεηαο
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκνειεθηξηθή
κέζνδνο πνπ εηζήγαγε ν Hill ην 1930.

Γύν thermistors ηνπνζεηνύληαη ζε έλα θιεηζηό ζεξκνζηαηεκέλν ζάιακν, ν νπνίνο είλαη
θνξεζκέλνο κε αηκνύο δηαιύηε από ηελ πνζόηεηα απηνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ
ζαιάκνπ. Υξεζηκνπνηώληαο δύν ζύξηγγεο, πνπ έρνπλ πξνζεξκαλζεί ζε ζεξκνθξαζία
ίζε κε απηή ηνπ ζαιάκνπ, ηνπνζεηείηαη κία ζηαγόλα δηαιύηε ζην έλα thermistor θαη
κία ζηαγόλα δηαιύκαηνο ζην άιιν. Σν κηθξόηεξν ρεκηθό δπλακηθό ηνπ δηαιύηε ζηε
ζηαγόλα ηνπ δηαιύκαηνο πξνθαιεί ηε ζπκπύθλσζε ζ’ απηήλ αηκώλ ηνπ δηαιύηε από ην
ζάιακν κε ζηόρν ηελ εμίζσζε ησλ ρεκηθώλ δπλακηθώλ ζηηο δύν ζηαγόλεο. Καηά ηε
ζπκπύθλσζε ηνπ δηαιύηε ζην thermistor ηνπ δηαιύκαηνο πξνθαιείηαη αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζ’ απηό έσο όηνπ ε ηάζε αηκώλ πιεζηάζεη απηήλ ηνπ θαζαξνύ δηαιύηε.

Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμύ ησλ δύν thermistors, αλ θαη είλαη πνιύ
κηθξή (~10-5 Κ), ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθέληξσζε θαη θαη’ επέθηαζε κε ην κνξηαθό βάξνο:
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(1)

Σ ε απόιπηε ζεξκνθξαζία,
R ε ζηαζεξά ησλ αεξίσλ,
ΓHv ε ελζαιπία εμαέξσζεο,
Ν2 ην γξακκνκνξηαθό θιάζκα ηνπ πνιπκεξνύο.

Σν κνξηαθό βάξνο πξνθύπηεη από ηελ θαηά βάξνο ζπγθέληξσζε ηνπ πνιπκεξνύο. Από ηελ
έθθξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζε αξαηά δηαιύκαηα θαη παίξλνληαο ην αλάπηπγκα ησλ όξσλ Virial,
όκνηα κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ σζκσκεηξία ιακβάλεηαη ε εμίζσζε:
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V1: κνξηαθόο όγθνο ηνπ δηαιύηε
Μn: κέζν θαη’ αξηζκό κνξηαθό βάξνο ηνπ πνιπκεξνύο
Α2, Α3: ν δεύηεξνο θαη ηξίηνο ζπληειεζηήο Virial αληίζηνηρα
c: ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο ζε g/ml

Αληί ηεο κέηξεζεο ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο
ΓΣ, κεηξάηαη ε δηαθνξά ζηελ αληίζηαζε κεηαμύ
ησλ δύν thermistors εθόζνλ ΓRΓΣ
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ΗΞΧΓΟΜΔΣΡΗΑ

F
du
=η
A
dy

(1)

Σν ημώδεο ελόο πγξνύ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίζηαζε
ηνπ ζηε ξνή. Έζησ ιεπηό ζηξώκα πγξνύ ηνπνζεηεκέλν
αλάκεζα ζε δύν παξάιιειεο πιάθεο, πνπ έρνπλ
επηθάλεηα Α θαη απέρνπλ απόζηαζε dy. Θεσξείηαη όηη ε
θάησ πιάθα είλαη αθίλεηε, ελώ ε επάλσ θηλείηαη κε
ηαρύηεηα du, κε ηελ επίδξαζε κίαο δύλακεο F. Αλ ε ξνή
παξακέλεη ζηξσηή νη δηαδνρηθέο ζηνηβάδεο ηνπ πγξνύ
θηλνύληαη κε θαζνξηζκέλε ηαρύηεηα ε κία πξνο ηελ
άιιε. Έηζη ην ζηνηρεηώδεο ζηξώκα πγξνύ πνπ
εθάπηεηαη ηεο αθίλεηεο επηθάλεηαο παξακέλεη αθίλεην.
ηηο δηαδνρηθέο ζηνηβάδεο ηνπ πγξνύ ν ιόγνο du/dy
παξακέλεη ζηαζεξόο θαη έηζη ηζρύεη:
ε = απόιπην ημώδεο ή απιά ημώδεο

ρεηηθό ημώδεο, εr: είλαη ν ιόγνο ηνπ ημώδνπο ηνπ δηαιύκαηνο (ε) πξνο ην ημώδεο
ηνπ θαζαξνύ δηαιύηε (εν).
εr = ε/ εν
Δηδηθό ημώδεο, εsp:
εsp = (ε-εν)/εν
θαη θαηά ζπλέπεηα:
εsp = εr – 1
Αλεγκέλν ημώδεο, εred: εθθξάδεη ην ιόγν ηνπ εηδηθνύ ημώδνπο πξνο ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο:
εred= εsp/c
Δζσηεξηθό ημώδεο, [ε]: είλαη ε νξηαθή ηηκή ηνπ αλεγκέλνπ ημώδνπο ζε άπεηξε
ε sp
αξαίσζε:

ε lim
c 0

c

ΗΞΧΓΟΜΔΣΡΗΑ
Πξνζδηνξηζκόο εζσηεξηθνύ ημώδνπο
Ζ πην γλσζηή εμίζσζε είλαη ε εμίζσζε Huggins:
εsp/c = [ε] + kH[ε]2c + k1[ε]3c2 + …
όπνπ kH είλαη ε ζηαζεξά Huggins. Γηα αξαηά δηαιπκάηα ηζρύεη ε
απινύζηεξε εμίζσζε:
εsp/c = [ε] + kH[ε]2c
Από ηελ (8) κέζσ ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο εsp/c = f(c) κπνξεί πεηξακαηηθά
λα πξνζδηνξηζηεί ην εζσηεξηθό ημώδεο θαη ε ζηαζεξά Huggins
α) Ζ ηηκή ηεο kH είλαη ίζε κε 1/3 ζε θαινύο
δηαιύηεο, ελώ ζε θαθνύο δηαιύηεο παίξλεη
ηηο ηηκέο 0,5-1. Καηά ζπλέπεηα ε kH απνηειεί
έλα κέηξν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ
πνιπκεξνύο θαη δηαιύηε.
β) ην κέγεζνο ηεο kH επεξεάδεηαη από ηελ
θαηαλνκή κνξηαθώλ βαξώλ, ην κνξηαθό
βάξνο ησλ πνιπκεξώλ, ηε ζεξκνθξαζία θαη
ηελ ύπαξμε δηαθιαδώζεσλ.
γ) ε kH είλαη επαίζζεηε ζην ζρεκαηηζκό
ζπζζσκαησκάησλ.

Δθηόο από ηελ εμίζσζε Huggins αξθεηά δηαδεδνκέλε είλαη θαη ε εμίζσζε Kraemer:
(ln εr)/c = [ε] - kK[ε]2c – k’1[ε]3c2 - …
όπνπ kK είλαη ε ζηαζεξά Kraemer. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη
αξαηά δηαιύκαηα ε εμίζσζε (9) κπνξεί λα απινπνηεζεί:
(ln εr)/c = [ε] - kK[ε]2c
Ζ γξαθηθή παξάζηαζε (ln εr)/c = f(c) είλαη επζεία θαη παξέρεη ηηο ηηκέο ηνπ εζσηεξηθνύ
ημώδνπο θαη ηεο ζηαζεξάο Kraemer. Απνδεηθλύεηαη όηη νη ζηαζεξέο Huggins θαη
Kraemer ζπλδένληαη κε ηελ απιή ζρέζε:
kH + kK = ½
Οη εμηζώζεηο (8) θαη (10) πξέπεη λα δίλνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ
εζσηεξηθνύ ημώδνπο. Χζηόζν θάηη ηέηνην δελ ηζρύεη πάληα. Ζ απόθιηζε γίλεηαη
πεξηζζόηεξν έληνλε όζν κεγαιύηεξε είλαη ε απόθιηζε ηεο kH από ηελ ηηκή 1/3.
[ε] = ΚΜ
όπνπ Κ είλαη κία ζηαζεξά ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη
ζύζηεκα πνιπκεξνύο-δηαιύηε. Ζ ζρέζε ηζρύεη κόλν γηα
πιήξσο εθηεηακέλα καθξνκόξηα θαη έηζη αλη’ απηήο
ρξεζηκνπνηείηαη ε εμίζσζε πνπ πξνηάζεθε από ηνπο
Mark-Houwink-Sakurada:
[ε] = ΚΜα
όπνπ Κ θαη α είλαη νη ζηαζεξέο Mark-Houwink. Γηα ηα
πεξηζζόηεξα πνιπκεξή ε ηηκή ηνπ α θπκαίλεηαη κεηαμύ
ησλ ηηκώλ 0,5 θαη 1. ε δηαιύηεο ζ ε ηηκή ηνπ α είλαη 0,5
ελώ απηή απμάλεηαη όζν θαιύηεξνο είλαη ν δηαιύηεο. Γηα
άθακπηα καθξνκόξηα ε ηηκή ηνπ α ηείλεη ζηελ ηηκή 1.
log[ε] = logK + αlogΜ
log[ε] = f (logΜ) είλαη επζεία από ηελ νπνία κπνξνύλ λα
πξνζδηνξηζηνύλ νη Κ θαη α.

ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΗΞΧΓΟΜΔΣΡΗΑ
Πξνζδηνξηζκόο δπλακηθνύ ημώδνπο
Απνηειεί ηελ ηάζε ελόο ξεπζηνύ λα αληηζηέθεηαη ζηε ξνή θαη δίλεηαη
από ηνλ ηύπν:
ε = δηαηκεηηθή ηάζε / ξπζκόο παξακόξθσζεο
Ζ βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο είλαη ην poise. ην δηεζλέο ζύζηεκα (SI) νη

κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη Pascal-seconds (Pa s) ή milli-Pascalseconds (mPa s). Ηζρύεη όηη 1 Pascal-seconds = 10 poise θαη 1 milli-Pascalseconds = 1 centipoise

Νεπησληθά Ρεπζηά
Νεπησληθά: Ρεπζηά όπνπ ε δηαηκεηηθή ηάζε θαη ν ξπζκόο παξακόξθσζεο
ζπλδένληαη κε γξακκηθή ζρέζε.
Σν ημώδεο είλαη κηα πξαγκαηηθή ηδηόηεηα θαη ε ηηκή ηεο εμαξηάηαη από ηε θύζε
ηνπ ξεπζηνύ θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο Ρ θαη Σ. Ιζρύεη ν λόκνο ημώδνπο ηνπ
Newton:
 yx= Ζ αζθνύκελε δηαηκεηηθή ηάζε

 yx   yx

 = ην δηαηκεηηθό ημώδεο
 yx= Ο ξπζκόο παξακόξθσζεο ηνπ πιηθνύ

Με Νεπησληθά Ρεπζηά
Με Νεπησληθά: Ρεπζηά όπνπ ε δηαηκεηηθή ηάζε θαη ν ξπζκόο
παξακόξθσζεο δελ ζπλδένληαη κε γξακκηθή ζρέζε. Γηα αζπκπίεζηα κε
λεπησληθά ξεπζηά ηζρύεη όηη:
εθ = θαηλνκεληθό ημώδεο

 yx    yx (ή θαηλνκεληθόο ζπληειεζηήο ημώδνπο)
Σν εθ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνύ παξακόξθσζεο ή/θαη ηεο ηάζεο ή θαη ηνπ ρξόλνπ

Σα κε λεπησληθά ξεπζηά θαηαηάζζνληαη ζε δύν νκάδεο:
 Δθείλα πνπ ην εθ εμαξηάηαη κόλν από ηελ ζηηγκηαία θαηάζηαζεο ηεο η

  f  

Η ζρέζε πεξηγξάθεη ηελ ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά:
ςεπδνπιαζηηθά θαη δηαζηαιηηθά ξεπζηά
 Δθείλα πνπ ην εθ εμαξηάηαη θαη από ην ρξόλν θαη από ηελ η

  g , t 

Η ζρέζε πεξηγξάθεη ηελ ξενινγηθή ζπκπεξηθνξά:
ζημνηξνπηθά ξεπζηά

Φεπδνπιαζηηθά θαη Γηαζηαιηηθά Ρεπζηά
Ρεπζηά όπνπ ν ξπζκόο δηάηκεζεο ζε ζεκείν
ηνπ πεδίνπ ξνήο εμαξηάηαη κόλν από ηελ
δηαηκεηηθή ηάζε πνπ αζθείηαη ζην ζεκείν
απηό. Άξα εθ = f(η)
Γηαθξίλνληαη ζε:
Φεπδνπιαζηηθά: ην εθ ειαηηώλεηαη κε
αύμεζε ηνπ ξπζκνύ δηάηκεζεο
Γηαζηαιηηθά: ην εθ απμάλεηαη κε αύμεζε
ηνπ ξπζκνύ δηάηκεζεο

Αλήθνπλ ηα πιαζηηθά ξεπζηά ή πιαζηηθά Bingham πνπ ξένπλ
κόλν όηαλ ε εθαξκνδόκελε ηάζε ππεξβεί ηελ νξηαθή ηηκή η0
(ηάζε ξνήο)
η < η0: ην πιαζηηθό Bingham δελ ξέεη αιιά αληηδξά κε ζηαηηθή παξακόξθσζε
ζαλ ζηεξεό
η > η0: ην πιαζηηθό Bingham ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ςεπδνπιαζηηθό ξεπζηό

       

επ = πιαζηηθό ημώδεο θαη ε ζρέζε ηζρύεη γηα κηθξέο κεηαβνιέο η

Πάλσ από η0 ηα πιαζηηθά Bingham είλαη λεπησληθά ξεπζηά (κέιη, δειέ, νδνληόπαζηα θιπ.)

Σα ηήγκαηα δηαιπκάησλ πνιπκεξώλ ζπκπεξηθέξνληαη σο
ςεπδνπιαζηηθά. Σα ςεπδνπιαζηηθά απνηεινύλ ηελ κεγαιύηεξε
θαηεγνξία κε λεπησληθώλ ξεπζηώλ (γαιαθηώκαηα, θνιινεηδή,
θπζηθνί ρπκνί, θπζηθέο θόιιεο θιπ.).
(α): Σππηθή θακπύιε ξνήο
(θακπύιε ηάζεο σο πξνο
ξπζκό δηάηκεζεο). ε θάζε
ζεκείν αληηζηνηρεί θαη εθ.
(β): Σν εθ = θιίζε ηνπ
ηκήκαηνο (επζεία) πνπ ελώλεη
ην ζεκείν κε ην (0,0).
(γ): Ζ κεηαβνιή ηνπ εθ κε ην
ξπζκό δηάηκεζεο. πλερή
κείσζε ηνπ εθ από ε0 ζε ε κε
αύμεζε
ηνπ
ξπζκνύ
δηάηκεζεο.
(δ): Λνγαξηζκηθό δηάγξακκα
όπνπ
παξαηεξείηαη
ην
δηάγξακκα (α) κε δηαθνξεηηθό
ηξόπν. Σν ελδηάκεζν ηκήκα
είλαη επζεία (ζπκθσλία κε
εθζεηηθό
λόκν),
όρη
θαηάιιεινο γηα πεξηγξαθή
ησλ αθξαίσλ πεξηνρώλ.

Θημνηξνπηθά θαη Ρενπεθηηθά Ρεπζηά
η = θ(γ, t) θαη άξα ην εθ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν γηα ζηαζεξό γ είηε
αληηζηξεπηά είηε αλαληηζηξεπηά.
Όηαλ αληηζηξεπηή αύμεζε ηνπ εθ κε ην t (πην παρύξεπζην ην ξεπζηό κε αύμεζε
ηνπ ρξόλνπ) ην ξεπζηό ιέγεηαη ξενπεθηηθό.
Όηαλ ην εθ ειαηηώλεηαη αληηζηξεπηά κε ην t (γ = ζηαζεξό) ην ξεπζηό ιέγεηαη
ζημνηξνπηθό.

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο εθ = ζηαζεξό κεηά από δηάηκεζε γηα κεγάιν t.

Αλ ην πιηθό παξακείλεη ρσξίο δηάηκεζε γηα ηθαλό t ηόηε ην εθ = αξρηθή ηηκή

Πιαζηηθά ρξώκαηα: δηάηκεζε κε ην πηλέιν, ην ξεπζηό γίλεηαη ιεπηόξξεπζην θαη
απιώλεηαη. Μεηά απαξαίηεην γξήγνξα λα αλαθηήζεη ην αξρηθό ημώδεο γηα λα κε ζηάδεη.

Ζ ζημνηξνπία είλαη ζπλήζεο ζπκπεξηθνξά ελώ ε ξενπεθηηθόηεηα ζπάληα

Όηαλ
ζημνηξνπηθό
ξεπζηό
ππνβιεζεί ζε δηάηκεζε κε
απμαλόκελν ξπζκό δηάηκεζεο
αξρηθά θαη ακέζσο κεηά κε
κεησκέλν ξπζκό νη θακπύιεο ξνήο
ζρεκαηίδνπλ βξόρν πζηέξεζεο.
Δκθαλίδεηαη
θαη
ν
βξόρνο
πζηέξεζεο γηα ηα ξενπεθηηθά
ξεπζηά.
Γηα θάζε πεξίπησζε ην ξεπζηό
εκθαλίδεη δύν θαηλνκεληθά ημώδε.
Σα
πνιπκεξή
είλαη
είηε
ζημνηξνπηθά είηε ξενπεθηηθά.
Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ΜΒ πξηλ θαη
κεηά ην η δείρλεη όηη ην θαηλόκελν
δελ είλαη αληηζηξεπηό.
Οθείιεηαη ζε απνηθνδόκεζε ή
δηαζηαύξσζε ησλ αιπζίδσλ,
ιόγσ θαηαπόλεζεο ζε πςειέο Σ.

