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Z PRAC KOMISJI NOMENKLATURY MAKROCZĄSTKOWEJ IUPAC 

Definicje terminów fizykochemicznych dotyczących polimerów 

CZ. I. DEFINICJE TERMINOW DOTYCZĄCYCH INDYWIDUALNYCH 
MAKROCZĄSTECZEK, ICH ZBIORÓW ORAZ ROZCIĘI'JCZONYCH 

ROZTWORÓW POLIMERÓW 

Zalecenia 1986 

lb. ROZCIEŃCZONE ROZTWORY POLIMEROW (c.d .) *> 

3.3. Koherentne (spójne) elastyczne (sprężyste) rozprasza
n ie promieniowania (coheren t ela stic scattering of 
radia tion). 
Wiązka pr omieniowania przechodząca przez dowolne 
środ owisko może u lec tłumieniu i częściowemu roz
proszeniu. Podan e poniżej definicje dotyczą jedynie 
wypadków, w k tórych tłumienie padającej - wiązki 
wią·że się wyłącznie z rozpr-oszeniem, energia kwan
tów promieniowania rozproszonego jest taka sam a jak 
energia kwantów w wiązce pierwotne j (rozpraszanie 
elastyczne, sprężyste) oraz zostają zachow ane zależ
ności fazowe między niezależnymi centrami rozpra
szania (rozpraszan ie koherentne, spójne). Niniejszy do
kument zajmuje się rozpraszaniem światła (light scat
tering-LS). r ozpraszan iem ren tgenow skim pod małymi 
kątami (small-angle X-ray scattering-S AXS) i rozpra
szaniem neutronowym pod małymi kątami (small-an
gle .neutron scattering-SANS). W odniesieniu do rozpra
szania światła istotna jest polaryzacja światła; rozpa
truje się w tym wypadku jedynie światło spolaryzowane 
w płaszczyźnie ; na zywa się je spolary2J0wanym pio
nowo (v - vertically), jeśli w ektor elektryczny wią
zki jest prostopadły d o płaszczyzny, w której znajdu 
je się źródło, próbka i detektor lub spolaryzowanym 
poziomo (h - horizontally), jeśli wektor elektryczny 
leży w tej płaszczyźnie. Swiatło niespolaryzow ane 
uważa s ię za mieszaninę równych części światła v i 
h . 

3.3 .1. Mała cząstka (small particle) 
Cząstka znacznie mniejsza niż długość fali promie
niowania w środ owisku. W praktyce wszystktie w y
miary rozpatrywanej cząstki muszą być mniejsze niż 
-Ok J /20 użytej długości fal i. 

3.3.2. Duża cząstka (large particie) 
Cząstka o wymiarach porównywalnych z długością 
fali promieniowania w środowisku lub większych . 
W praktyce cząstkę należy uważać za dużą, jeśli jej 
największy wymiar przekracza ok. 1/20 uży tej długoś
ci fa li. 

3.3.3. Kąt rozpraszania (scattering angle) 
Kąt obserwacji (angle of observation) 
Kąt między kierunkiem do prw du padającej wiązki 
a linią prostą łączącą pukt rozpraszania z detekto 
r em. 

3.3.4. Wektor rozpr a szania (scattering vector) 
Różnica wektorowa między wektorem rozchodzenia 
się fali wiązki padającej a wektorem rozchod zenia 
się fali wiązki rozproszonej, każdego o długości 2rr/A, 
gdzie ł. oznacza długość fali rozproszonego promie 
niowania w środowisku. 

3.3.5. Długość wektora r ozPraszania (Jength of th e sca t 
tering vector) 
Zalecany symbol: q 
Dlug·ość w ektora rozpraszania (p.3.3.4.) jest r ówna 

q = (4rr/A) · sin (e/2) (1) 

gdzfe : ł. - długość fal i rozproszonego promieniowa
nia w środowisku, 8 - kąt rozpraszan i a (p.3.3.3.). 

•) Por. Polimery 1989, 34, nr 3 i 4. 

3.3.6. 

3.3.7. 

3.3.8. 

3.3.9. 

lnkremcnt współczynnika załamania (światła) (re
fracti ve index increment) 
Zalecany symbol: on/Cle 
Zmiana współczynnika załamania światła, n, ze zmi a
ną stężenia substancji rozpuszczonej w roztworze, c. 
Uwagi: 
1. Stężenie substancji rozpuszczonej najczęściej wy
raża s ię przy użyciu stężenia masowego, s tężenia mo
lowego lub ułamka objętościowego . Inkrement wyra
żony przy użyciu stężenia masowego nazywa się wła 
foiwym ink rementem współczynnika załamania świa
tła , a wyrażony przy użyciu stężenia molowego -
molowym inkrementem współczynnika załamania 
światł a. 
2. Po użyciu pełne j nazwy można następnie stosować: 
skróconą nazwę: inkrement za łamania . 
Stosunek Rayleigha 
Za lecane symbole : R(8); R 8 
Wielko·ść charakteryzująca na tężenie rozpraszania pod 
kątem rozpraszania 0 (p.3.3.3), okre ślona w zorem 

R(8) = i(8)r2/(I · f· V) (2) 

gdzie: I - natężenie promieniow ania padającego, 
i (8) - całkowite natężenie pr om i eniowania rozpro
szonego pod kątem 8 i w odległości r od punktu roz
praszania, V - objętość rozpraszająca. 
Współczynnik f w równaniu (2) uwzględnia zj awiska 
polaryzacji. Zależy •on od rodzaju stosowanego pro
mieniowania, mianowicie : 

a) W o dniesieniu do rozpraszania światła, zależnie od 
polaryzacji padającej wiązki , f = 1 w w ypa dku świa 
tła spolaryzowaneg-0 pionowo, f = cos28 w w ypadku 
światła spolaryzowanego poziomo oraz f=(l +cos28 )/ 2 
w wypadku światła n iespola ryzowanego. 

b) W odniesien iu d o rozpraszania neutronowego 
p od małymi kątami f = 1. 

c) W odnies ieniu d o rozpraszania rentgenowskiego 
pod małymi kątami f""" 1, jeśli e < ok. 5° . 
Uwagi: 
1. Wym iar R(8) stanowi (długość ) - 1 a powszechnie 
stosnwaną jednostką jest cm- 1• 

2. W odniesieniu do rozpraszania neutronowego pod 
małymi kątami częs to stosu je się termin „przekrój" 
(cross-section) zamiast R(0), przy czym obie te wi el
kości są identyczne. 
Nadm iar owy stosunek Rayleigha (excess Ra yleigh 
ra tio) . 
Różnica między st osunkiem R ay leigha (p.3.3.7) roz
cieńczonego roztworu i czystego rozpuszczalnika. 
Uwaga: Jeśli natężenie rozpraszania n ie redukuje 
się do stosunku Rayleigha, to różnicę między natęże
niem rozpraszania rozcieńczonego roztw oru i czyste
go rozpuszczalnika nazywa się rozpraszaniem nad
m iarowym (excess scattering). 
Zmętnienie (tur bidity) 
Zalecany symbol: -i: 

Pozorna absorbancja padającego promieniowania w 
wyniku rozpr aszania. 
Uwaga: W odniesieniu do małych cząstek (p. 3.3.1) 
istnieje ·p rosta proporc jonalność między zmętnieniem 
a stosunkiem Rayleigha (p. 3.3.7). 
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3.3.10. 

3.3.11. 

3.3.12. 

3.3. 13. 

3.3.14. 

3.3.15. 

3.3.16. 

3.3.17. 
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Funkcja rozpraszania cząstek (particle scatter ing 
function) 
Współczynnik rozpraszania cząstek (particie scatte
ring factor) 
Zalecane symbole: P(0), P a 
Stosu nek natężenia promieniowania rozproszonego 
pod kątem obserwacji 0 (p.3.3.3) do natężenia pro
mieniowania rozproszonego pod kątem zerowym, tj. 
P(0) "" R.(0)/R(O). 
Wykres Zimma 
Przedstawienie na wykresie danych rozpraszania 
przez duże cząs t ki (p.3.3.2) zgodnie z równan iem 

(3) 

s tosowane do jednoczesnej oceny masowo-średniej 

masy molowej (p.2.7) , Mw, drugiego współczynnika 
wirialnego potencjału chemicznego (p.3.1.7), A2 i (zwy
kle) z-średniego promienia bezwładności (p. 1.9) , 
(s2)z112. We wzorze (3) c oznacza stę żenie m asowe 
substancji rozpuszczonej, ~R(0) - nadmiarowy stosu
nek Rayleigha (p.3.3.8), a P(E>) funkcję rozpraszania 
cząstek (p.3.3.10), która zawiera (zwykle) z- średni 
promień bezwładności. Wartość współczynnika K za
leży od substancj i rozpuszczonej, tempera tur y i ro
dza ju stosowanego promieniowania. 
Uwaga: Powszechnie stosu je się kilka odmian wy
kresu Zimma. W najczęściej używanym stosuje s ię 
nadmiarowe rozpraszanie (p . 3.3.8) zamiast nadmiaro
wego stosunku Rayleigha. 
Wykres Guiniera (Guinier plot) 
Przedstawienie na wykresie danych rozpraszania 
przez duże cząstki (p. 3.3.2) pod różnymi kątami lecz 
w warunkach ta kiego samego stężenia, u zyskane 
przez wykreślanie wartości log ~R(0) lub log P(0) 
względem sin2(0/2) lub q2 i stosowane (zwykle) do 
oceny promienia bezwładności (p.1.9). ~R(0 oznacza 
nadmiarowy stosunek Rayleigha (p.3.3.8) , P(0) -
funkcję rozpraszania cząstek (p.3.3.10), 0 - kąt roz
praszania (p .3.3.3), q - długość wektora rozprasza
{1ia (p.3.3.5). 
Wykres Kratky'ego (Kratky p lot) 
Przedsta wienie na wykresie danych rozpraszan ia 
przez duże cząstk i (p. 3.3.2) pod różnymi kątami , lecz 
w warunkach takiego samego stężenia, uzyskane przez 
wykreślenie sin2(0/2) · ~R(0) względem sin (0/2) lub 
q2 L'1R(0) względem q i stosowane do oznaczania 
kształtu cząstki. Objaśnienie symboli - p . „Wykres 
Guiniera", 3.3.12. 
Asymetria rozpraszania (dissymmetry of scattering) 
Zalecany symbol: z(0, , 0 ,) 
Stosunek dwu stosunków Rayleigha (p .3.3.7) w od
nies ieniu do różnych kątów obserwacj i (p.3.3.3), t j. 

(4) 

Uwaga: Należy podać kąty; w wypadku rozprasza
nia światła zwykle zakłada się 0 , = 180° - 01, a naj
częściej 81 = 45° i 0, = 135° . 
Depolaryzacja światła rozproszonego (depolarization 
of scattered light) 
Zjawisko związane przede w szystkim z anizotropią 
polaryzowalności środowiska rozprasza jącego, wyni
kające z fa ktu, że wektory elektryczne wiązki pa
dającej i wiązki rozproszonej nie są koplanarne i że 
z tego powodu światło rozproszone z padającej 
wiązki spolaryzowanej pionowo (poziomo) zawiera 
także składową poziomą (pionową) . 
Miareczkowanie turbidymetryczne (turbidimetric ti 
tration) 
Sposób postępowania, w którym strącalnik (precipi
tant) dodaje s ię porcjami do bardzo rozcieńczonego 
roztworu polimeru i mierzy s ię natężenie światła 
rozproszonego lub zmętnienie (p.3.3.9), spowodowane 
przez subtelnie rozproszone cząstki fazy bogatej w 
polimer (p.3.4.3), w funkcji ilo ści dodanego s trącal
nika . 
Izorefrakcy jny (isorefracti ve) 
Przymiotn ik opisujący składniki układu wieloskładn i 
kowego, wykazujące zerowe inkrementy współczyn
n ika załamania względem siebie. 

3.3.18. Rozpraszanie Mie'a (Mie scattering) 
Rozpraszanie światła przez cząstk i o wymiarach wię
kszych niż mniej więcej połowa długości fali p a 
dającego światła. 

Uwaga: W odniesieniu do jednorodnych kul zjawisko 
to jest o pisane dokładnie pr.zez teorię rozwiniętą przez 
Mie'a. 

3.4. Rozdzielanie (separation) 
3.4.l. Frakcjonowanie (fractionation) 

Sposób postępowania, w którym rozdziela się sub
st ancje wielkocząsteczkowe różniące się pod pewnym 
względem [skład chemiczny, względna masa cząstecz
kowa (p.1.1), rozgałęzienia, stereoregularność itp.]. 

3.4.2. Faza uboga w polimer (polymer-poor phase) 
Faza rozcieńczona (dilute phase) 
Ta faza w dwufazowym układzie równowagow ym, za
wierającym polimer i substancję małocząsteczkową , 
w której to fazie stężenie polimeru jest mniejsze. 
Uwaga: Nie zaleca się stoS>owania określenia „faza 
zolu" (sol phase). 

3.4.3. Faza bogata w polimer (polymer-rich phase) 
Faza stężona (concentrated phase) 
Ta faza w dwufazowym układzie równowagowym 
zawierającym polimer i substancję małoc ząsteczko~ 
wą, w której to fazie stężenie polimeru jest więk
sze. 
Uwaga: Nie zaleca się stoS>owania określenia „faza 
żelu "' (gel phase). 

3.4.4. Frakcjonowanie strąceniowe (precipitation frac h1ma
tion) 
Sposób postępowania, w którym substancję polimer y
czną złożoną z makrocząsteczek różniących się pe
wną cechą wpływającą na ich rozpuszczalność roz
dziela się z roztworu na frakcje przez kolejne zmniej
szanie zdolności rozpuszczającej rozpuszczalnika, co 
powoduje wielokrotne powstawanie układu dwu fa 
zowego, w którym trudniej rozpuszczalne składn iki 
gromadzą się w fazie bogatej w polimer (p .3.4.3.). 

3.4.5. Frakcjonowanie ekstrakcyjne (przez r ozpuszczanie) 
(extraction frachonation). 
Sposób postępowania , w którym substancję polimer y
czną, złożoną z makrocząsteczek różniących się pew
ną cechą wpływającą na ich rozpuszcza lność , roz
dziela się z fazy bogatej w polimer (p.3.4.3) na frakcje 
przez kolejne zwiększanie zd•o lności ro zpuszczające j 
rozpuszczalnika, co powoduje wielokrotne powstawa
nie układu dw ufazowego, w którym łatwiej rozpusz
czalne składniki gromadzą się w fazie ubogiej w po
limer (p. 3.4.2). 

3.4.6. Chromatografia w ykluczania według wielkości (size 
-exclusion chromatography) *> 
Zalecany skrót : SEC 
Chromatografia żelowa (gel-permeation chro mato
graphy) 
Zalecany skrót: GPC 
Metoda rozdzielania , w której ro zdzielanie odbywa 
się głównie według objętości hydrodynamicznej 
(p.3.2.3) cząsteczek lub cząstek w porowatym nie ad
s·orbującym materiale o porach w przybliżeniu takiej 
same j wielkości, jak rzeczywiste wymiary (w roztwo
rze) cząsteczek, które podlegają rozdzielaniu. 
Uwaga: Termin „chromatografia żelowa" należy sto
s ować t ylko wtedy, gdy porowaty materiał nie adsor
bujący stanowi żel. Zaleca się stosowanie terminu 
„chromatografia wykluczania według wielkości". 

3.4.7. Granica wykluczania według masy molowej (molar 
mass exclusion limit) . 
Granica wykluczania według ciężaru cząsteczkowego 
(molecular-weight exclusion limit). 
Maksymalna wartość masy molowej (p.1.2 ) lub cię
żaru cząsteczkowego (p.1.1) cząsteczek lub cząstek w 
danym układzie polimer-rozpuszczalnik, które to czą
steczki lub cząstki mogą wejść w pory porowatego 
nie adsorbującego materiału stosowanego w chroma
t ografii żelowe j (p.3.4.6). 

*) w Polsce ta czterowyrazowa nazwa się nie przyjęła; mimo 
uwagi dot. p .3.4.6 s tosuje się podaną w drugiej kolejności nazwę 

dwuwyrazową (przyp. tłum.). 
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Uwaga: W odniesieniu · do cząstek .o masie molowej 
lub ciężarze cząsteczkowym większym, niż granica 
wykluczania, zanika działanie rozdzielające chroma
tografii żelowej. 

3.4.8 . . Objętość elucyjna (elution volume) 
Objętość rozpus:oczalnika, jaka przeszła 'przez złoże 
w chromatografri relowej (p.3.4.6) od chwili wpro
wadzenia próbki do chwili zare jestrowana określone
go sygnału przez detektor. 

3.4.9. Objętość retencyjna (retention volume) 
ObjętOść elucyjna (p.3.4.8) w chwili uzyskania maksy
malnego stężenia piku elucy jnego. 

3.4.l O. K alibracja uniwersalna (universal calibration) 
Kalibracja zestawu chromatogxafii żelowej (p.3.4.6) 
opierająca się na spostrzeżeniu, że objętość retencyj
na (p.3.4.9) substancji złoronej z cząsteczek lub czą
stek stanowi jednowartościową funkcję odpowiednie
go parametru wielkości tej cząsteczki lub cząstk~ , 
niezależnie od charakteru chemicznego i struktury 
substancji. 
Uwaga: J ako wspomniany parametr wielkości sto
suje się powszechnie iloczyn granicznej liczby lepkoś
ciowej (p .3.2.21) przez masę molową (p.1.2), [7J] · M. 

3.4.11. Funkcja rozszerzenia (spreading function) 
Znormalizowany sygnał wytworzony na wyjściu z 
chromatografii żelowej (>p.3.4.6) w postaci funkcji ob
jętości elucyjnej (p.3.4.8) w odniesieniu do jednorod
nej próbki wprowadzonej do restawu w ciągu bardzo 
krótkiego okresu czasu . 

3.4.12. Liczba półek (plate number ) 
Zalecany symbol: N 
Charakterystyka sprawności zestawu chromatografii 
żelowej (p.3.4.6) wyrażona za pomocą r ozmycia pasma 
(band broadening) i zdefiniowana wzorem: 

N= (VRlov) 2 (5) 

gdzie: VR - objętość r etencyjna (p.3.4.9) określonego 
związku małocząsteczkowego, ov - odpowiadająca tej 
objęto ści polowa szerokośc i piku elucyjnego w m iej 
scu stanowiącym 60,7% wysokości piku . 

3.4 .13. Wysokość półki (plate height) 
Zalecany symbol: H 
Długość części złoża chromatografii żelowej (p . 3.4.6) 
odpowiadająca jednej półce, tj . długość złoża, L, p o
dzielona przez liczbę półek (p.3.4.12) złoża, N, czyl i 
H = L!N. 

ALFABETYCZNY SPIS TERMINÓW FIZYKOCHEMICZ
NYCH DOTYCZĄCYCH POLIMERÓW 

Zalecany 
Numer I Definicja polska symbol 

(skrót) hasła •) 

.&symetria rozpra szania z(0,, Eh) 3.3.14 
Chromatografia wykluczania 
według wielkości SEC 3.4.6 

Chromatografia żelowa GPC 3.4.6 
Mr 1.1 

Cięża·r cząsteczkowy -
lepkościowo średni Mr,v 2.10 

Ciężar .cząstec2lkowy -
l iczbowo średni l\.fr,n 2.6 

Ciężar cząsteczkowy pozorny Mr,app 2.11 
Ciężar cząsteczkowy średni Mr,k 2.5 
Ciężar cząstec2lkowy -

I 
wagowo średni Mr,w 2.7 

I Ciężar cząsteczkowy z-średni Mr,z 2.8 

» Numery haseł 1.1. - 1.28, 2 oraz 2.1 - 2.21 - patrz Folimery 
1989, 34, nr 3; numery haseł 3.1.1. - 3.1.17, 3.2 oraz 3.2.1 - 3.2.25 
- patrz Polimery 1989, 3ł, nr 4; numery haseł 3.3, 3.3.1 - 3.3.18, 
3.4 oraz 3.4.1-3.4.13 - patrz Polimery 1989, 34, nr 5. 

d.c. spi su terminów 

I Definicja polska 

Ciężar cząsteczkowy 
(z+ 1 ) -średni 

Cząstka duża 
Cząstka mała 
Częściowo .przenikalna 
Depolaryzacja światła 

ro:ziproszonego 
Długość !konturowa 
Diugość peirs ystentna 
D!ugość wektora rozpraszania 
Dyfuzja rotacyjna 
Dwójłomność przepływowa 
Dwójłomność strumieniowa 
Faza bogata w polimer 
Faza rozcieńczona 
Fa.za stężona 
F aza uboga w polimer 
Faza :z;olu 
Farza żelu 
Frakcjonowanie 
Frakcjonowanie e kstrakcy jne 
Frakcjonowanie przez 

rozpuszczanie 
Frakcjonowanie strąceni owe 
Funkcja lepkości 
Funkcja rozkładu 
Funkcja rozkładu całkowa 
F unkcja rozkładu ciągła 
F unkcja rozkładu dyskretna 
Funkcja rozkładu nieciągła 
Funkcja rozkładu różniczkowa 
Funkcja rozpraszania cząstek 
Funkcja rozs,zerzenia 
Granica wykluczania według 

ciężaru c ząsteczk owego 
Gra.nica w ykluczania według 

masy mofow e j 
Graniczna liczba 1 k .ep osc10wa 
Inkrement lepkości względnej 
Inkrement współczynnika 

rozpraszania światła 
I zopykni'CZny 
Iwrefra!kcy jny 
Jakość rozipuszczalnika 
Ja kość Mzpuszcza1nika 

termodynamiczna 
K alibracja uniweTsalna 
Kąt obserwacji 
Kąt rozpraszania 
Kłębek statystyc1J11y 
K osolwencja 
Kula h y drodynamicznie 
równoważna 

Kula teCJ:-modynamicznie 
równoważna 

Lepko.ść względna 
Lepkość zredukowana 
Liczba lepkościowa 
Liczba półek 
Uczbowa funkcja rozkładu 
Logarytmiczna liczba 

lepkościowa 
Łańcuch o swobodnej rotacji 
Łańcuch Poroda-Kratky'ego 
Łańcuch ,„przypadkowego 
błądzenia" 

Łańcuch równoważny 
Łańcuch swob odnie związany 
Masa cząsteczkowa liczbowo 

średnia względna 
Masa cząsteczkowa względna 
Masa molawa 
Masa molowa lepikościowo 

średnia 

I 

I 

Zalecany 
sy mbol 
(sk rót) 

-
Mr ,z+ i 

-
-
-

-
-
a 
q 

-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
<I> 
-
-
--
-
-
-

P(0).P 0 
--

-

-
[ ri] 
7Ji 

an/Be 

7Jr 

N 

l"l!nh, l"lln 

Mr,n 
Mr 
M 

Mv 

I 

' I 

I 
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Numer 
ha s ła 

2.9 
3.3.2 
3.3.l 
3.2.8 

3.3.15 
1.14 
1.22 
3.3.5 
3.2.10 
3.2.9 
3.2.9 
3.4.3 
3.4.2 
3.4.3 
3. 4.2 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.1 
3.4.5 

3.4.5 
3.4.4 
3.2.24 
2.13 
2.13 
2.13 
2.13 
2.t3 
2. 13 
3.3.1 o 
3.4.11 

3.4.7 

3.4.7 
3.2 .21 
3.2.18 

3.3.6 
3.1.17 
3.3.17 
3.1.4 

3.1.4 
3.4.l o 
3.3.3 
3.3.3 
1.15 
3.1.15 

3.2.2 

1.4 
3.2.17 
:3 .2.19 
3.2.19 
3.4.12 
2.14 

3.2.20 
1.19 
1.21 

1.16 
1.17 
1.16 

2.6 
1.1 
1.2 

2.10 

I 

l 
I 
I 

I 
I 



1989 

d.c. spisu te r m inów 

I Def inic j a polska 

Masa molowa liczbowo 
średnia 

Masa molowa masowo średnia 

I 
Masa m olowa po:z.ocina 
Masa m-o lowa średnia 

Masa m olowa średnia 
względna 

Ma sa molowa z-średnia 

Masa m olowa (z+l)-średn.ia 
Masowa f unkc ja rozkładu 
Metoda A r chibalda 
Metoda szybkości 

sedymentac ji 
M iarecikowanie 

turbid ymetryczne 
Mice la k-0polimexu 
Mikrożel 
Mode l rperła-prc;t 
Model perła-sprężyna 
Molowy in krement 
współczynnika załamani.a 
światła 

Niejednorodność składu 
N iejednorodność struktur y 
NieprzenikaLna 
Objętość e lucyjna 
Objętość hyd rodyna mic:zma 
Objętość re tencyjna 
Objętość wyłącwna 
mak['ocząsteczk.i 

Objętość wyłąc:zxma segmentu 
Oddziaływanie poliimer-

-·r o:z;p us z.cza 1 niJk 
Oddtiaływaniie 
wewnątrzcząsteczkowe 
bliskiego zasięgu 

Oddzialywanie 
wewnątrzcząsteczkowe 
dalekiego zasięgu 

Odległość końców łańcucha 
Odległość końców łańcucha 
średruia kwa dratowa 

Parametr x 
Par ametr r ozpuszczalności 
Polimer jednolity 
Polime r monodysper.sy jny 
Polimer nie je dn olity 
P oLiimer polidysper syjny 
P oprawka 

na polimolekularność 
Promień bezwładności 
Przekrój 
Ro zdzie lan ie 
Rozgałęzien ia o długim 

łańcuchu 
Rozga lę zienia o :krótkim 

łańcuch u 
Rozkład Flory 'ego 
Rozkład logarytmic:zmy 

normalny 
Rozkład na jbard:lliej 

p ra w d op odobny 
Rozkład P oissona 
Rozkład Schu lza-Flor y'ego 
Rozkład Sch ulza-Zimma 
Rozkład T unga 
R ozmycie pasma 
Rozpras zanie Mie'a 
Rozpraszanie na dmiarowe 
Rozpraszanie neutronowe 

pod małymi lcątami 
Rozpra szanie p ro mieniow ania 

koherentne elastyczne 
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Za lec any 
N u m er 

s ym bol 
(skrót ) ha sł a 

-
M n 2.6 -
M w 2.7 
Ma pp 2. 11 
Mk 2.5 

-
Mr.I< 2.5 
!Vlz 2.8 -

Mz'' 2.9 
-- 2.1 :1 
- :3.2 .1 5 

- 3.2.14 

- · 3.3. 16 

I 
- 1.28 
- 1.27 
- 3.2.4 
- 3.2.5 

- 3.3.6 
- 2.1 
- 2.2 
- 3.2.7 
- 3.4.8 
- 3.2.3 
- 3.4.9 

- 3.1.9 
- 3.1.8 

- 3.1.3 

I 
- 1.5 

- 1.6 
r 1.11 

<r2> 11e 1.12 
I X. 3.1.12 

b :U .16 
- 2.3 
- 2.3 
- 2.4 
- 2.4 

- 2.21 
s , <s2> 112 1.9 
R (0), R e 3.3.7 

- 3.4 

- 1.24 

- 1.23 
- 2.17 

- 2.20 

- 2.17 
- 2.18 
- 2.17 
- 2.16 
- 2.19 
- 3.4.12 
- 3.3.18 
- 3.3.8 

SANS 3.3 

- 3.3 

d .c. sp isu terminów 

Zaleca n y 
Numer 

D ef inicja p o!;ika s ym bol 
(skr ót ) 

has ła 

Rozpraszanie p l.'(Jllueni·owania 
spójne sprężyste - 3.3 

R<J,Zpr·aszanie rentgenowskie 
pod małymi kątami S AXS 3.3 

R ozpraszanie światła L S 3.3 
Rozpus·zcza:lnik selektywny - 3.1.14 
Rozpus;>;czalnik 0 - 3.1.5 
Roztwór •rozcieńczony - 3.1.1 
R ówn anie Huggiin sa - 3.2.22 
Równanie Kuhna-Mark a -

-Houwinka -Sa kura<ly - 3.2.25 
R ównan ie Marka-Houwinka - 3.2.25 
R ównowaga sedymentacyjn a - 3.2.12 
Sedymentac ja równowagowa 

(metoda) - 3.2.13 
Sedymentac ja równowagowa 

w gradiencie gęstości - 3.2.16 
Segment statys t yczn y - 1.1 8 
Sieć - 1.26 
Sovpc ja sele ktywna - 3.1.13 
Sta n 0 - 3.1.5 
Stężenie rozgraniczające c* 3.1.2 
Stopień po•limeryzacji X, D P 1.3 

Stopień polimery zacji -
ś redni Xk 2.1 2 

Sto·sunek charakterystyczny CN (C~ gdy 1.13 
N~~) 

Stosunek lepkoś-ci 'Yj r 3.2.1 7 
S tosunek Rayleigha R(0), R & 3.3.7 
Stos unek Raylcigh a 

nadmiarowy - 3.3.8 
Strącalnik - 3.3.16 
Swobodnie przen ikalna -- 3.2.6 
Temperatura 0 - 3.1.6 
Teoria F lor y 'ego-Huggmsa - 3.1.11 
We ktor od!eg ł-ości końców 

łaó.cucha r 1.1 0 
Właściwości przenoszenia - 3.2 
Właściwości t ransportu - 3.2 
Właśaiwy inkrement 
współczynnika załamania 
światła - 3.3.6 

Wskaźnik S taudingera [ril 3.2.21 
Współczynnik Hugginsa ktt 3.2.23 
Wskaźnik rozgałęzień q 1.25 
·wektor rozpraszania - 3.3.4 
Współczynnik rozpra szania 

c ząs tek P (0). Pa 3.3.1 0 
Współczynnik sedymentac j i s 3.2.11 
Współczynn ik spęcznienia ar, a s. a "'l 3.1 .10 
Współczynnik steryczny (I 1.20 
Współczynnik tarcia f 3.2.1 
Współczynnik.i w ir ialne At 3.1.7 
Wykres Gu iniera - 3.3 .12 
Wy kres K ra tky'ego - 3.3.1 3 
Wykr es Zimma - 3.3.11 
Wymiary n ie zakłócone - 1.7 
\Yymiary zakłócone - 1.8 
Wysokość półki H 3.4.13 

Względna masa cząsteczkowa -
lepkościowo średnia Mr,v 2.10 

Względna masa c zą stec zkowa -
masowo ś re dnfa Mr,w 2.7 

Względna masa cząsteczkowa -
.pozorna Mr,app 2.11 

Względna rP..asa cząsteczkowa -
· z-średnia M r,z 2.8 
Względna masa cząsteczkowa 

I 
-

<z+ 1) - ś•rednia Mr,z+ 1 2.9 
Zbiory makrocząsteczek - 2. 
Zmętn ienie "C 3.3.9 

Opracował Jan Brzeziński 
Instytut Chemii Przemysłowej 

Warszawa 
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