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1. Bevezetés 
 

Az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus anyagot tartalmazó vizes közegű 

rendszerek felhasználása napjainkban széles körben elterjedt. Ezek az anyagok a fő 

komponensei különböző kozmetikai- és tisztítószereknek, emellett fontos szerepet játszanak 

egyes biotechnológiai folyamatokban is (pl. szennyvíztisztítás) [1]. Alkalmazásukra biológiai 

rendszerekben is találhatunk példát: az ellentétes töltésű tenzid és DNS közötti asszociációt 

például különböző DNS minták tisztítására használják fel [2]. Emellett a DNS/tenzid 

asszociátumok egyes génterápiai alkalmazásokban szintén ígéretes jelöltek lehetnek [2, 3]. A 

különböző felhasználási igények miatt az alapkutatások elsődleges célja az ellentétes töltésű 

makromolekula és amfipatikus anyag közötti kölcsönhatás értelmezése, valamint az 

asszociációjuk befolyásolhatóságának feltérképezése. Azonban több ellentmondó kísérleti 

eredmény nehezíti a polielektrolit/tenzid (P/T) rendszerek oldatbeli viselkedését leíró 

egységes kép kialakulását. 

Ismert kísérleti tény, hogy az ellentétes töltéssel rendelkező makromolekulát és 

tenzidet tartalmazó elegyek a koncentrációtól függően csapadékot vagy transzparens 

rendszereket képeznek. A transzparens rendszereket az irodalom egységesen egyfázisú, 

termodinamikailag stabil oldatnak tekinti. Mégis, a szerzők több esetben számolnak be nem-

egyensúlyi állapot kialakulásáról a transzparens elegyek esetében.  

Szintén ellentmondásos terület az irodalomban, hogy milyen hatással van az inert 

elektrolit jelenléte a polielektrolitot és ionos tenzidet tartalmazó elegyek fázistulajdonságaira. 

A tapasztalatok szerint az elektrolit egyes rendszerek esetében növeli, míg mások esetében 

csökkenti vagy akár teljesen meg is szünteti azt az összetételi tartományt, ahol a csapadék 

képződik.  

Nemrégiben több polikation nátrium-dodecil-szulfáttal (NaDS) alkotott elegyeire 

igazolták, hogy az ezen rendszerek esetében is megfigyelt nem-egyensúlyi jelleg az 

elektrosztatikusan stabilizált P/T kolloid diszperziók képződésének tulajdonítható. 

A kolloid diszperzió állapot gyakorlati szempontból is fontos, hiszen lehetőséget 

biztosít a P/T rendszerek oldatbeli viselkedésének befolyásolására. A polikation/NaDS 

elegyeken végzett kísérletek bizonyították, hogy a kolloid diszperzió képződésének összetételi 

tartománya megnövelhető – így a csapadékos koncentrációtartomány szűkíthető – a keverési 

módszer vagy a polielektrolit töltésének illetve koncentrációjának megfelelő 

megválasztásával, valamint például semleges tenzid hozzáadásával is. Ugyanakkor a 

polikation/NaDS diszperziók inert elektrolit jelenlétében elveszítik stabilitásukat. Elméletileg 
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a P/T diszperziók kinetikai stabilitása megnövelhető, ha egy megfelelően megválasztott 

semleges polimer adszorpciója sztérikusan stabilizálja a rendszert. Az így stabilizált 

diszperziók inert elektrolit jelenlétében is megőrizhetik kinetikai stabilitásukat. Ezt a 

lehetőséget azonban polielektrolit/tenzid diszperziók esetében eddig nem tanulmányozták. 

 

Doktori munkám célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogyan befolyásolják különböző 

adalékanyagok a polielektrolit/ionos tenzid rendszerek fázistulajdonságait. Ennek keretében 

egyrészt az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus anyagot tartalmazó elegyek 

tömbfázisbeli viselkedését vizsgáltam inert elektrolit jelenlétében. Másrészt, különböző 

szerkezetű és molekulatömegű neutrális polimerek P/T diszperziók kinetikai stabilitására 

gyakorolt hatását tanulmányoztam.  

A dolgozat következő fejezeteiben összefoglalom a munkám kiindulópontjául szolgáló 

fontosabb irodalmi eredményeket és célkitűzéseimet, majd ismertetem az általam vizsgált 

rendszereket és az alkalmazott kísérleti módszereket. Ezek után következik az eredmények 

részletes bemutatása, értékelése, majd az összefoglalás. 
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2. Irodalmi összefoglalás 
 

2.1. Tenzidek és polimerek 

 

A tenzidek az asszociációs kolloidok csoportjába tartozó felületaktív anyagok, jól 

elkülönülő hidrofil és hidrofób részből épülnek föl, ezért amfipatikus anyagoknak is nevezik 

őket. Felépítésükből eredően hidrofób részük (szénhidrogén lánc) szempontjából az apoláris 

környezet, míg hidrofil fejcsoportjuk számára a poláris környezet az energetikailag előnyös 

[4]. Hidrofób kölcsönhatásnak nevezzük azt a termodinamikai hajtóerőt, ami ahhoz 

szükséges, hogy a hidratált tenzidmolekula alkil-lánca vizes fázisból apoláris fázisba kerüljön. 

Híg vizes oldatban a tenzidek egyedi molekulák (monomerek) formájában vannak jelen az 

oldatban. Ekkor a termodinamikailag kedvező állapot megteremtése érdekében a tenzidek 

adszorbeálódnak a levegő/víz határfelületen úgy, hogy poláris csoportjuk a vízbe, alkil-láncuk 

pedig az apoláris fázisba kerüljön. A tenzidmolekulák adszorpciója következtében a felületi 

feszültség csökken. A felületi feszültséget csökkentő hatás azonban egy bizonyos 

tenzidkoncentrációt meghaladva nem fokozható tovább. Ennek oka a hidrofób effektus egy 

másik megnyilvánulása: egy kritikus tenzidkoncentrációt meghaladva (kritikus 

micellaképződési koncentráció: cmc) az amfipatikus molekulák kolloid méretű micellákat 

létrehozva asszociálnak. A micellaképződés egyfajta pszeudo-fázisszeparációnak is 

tekinthető, a cmc felett a tenzid kémiai potenciálja gyakorlatilag konstans [5]. A micellákban 

a hidrofób láncok egymás felé fordulva alakítják ki az energetikailag előnyös környezetet, a 

hidrofil fejek pedig a vizes közeggel érintkeznek.  

 

Számos tenzidet tartalmazó termékben használnak semleges makromolekulákat vagy 

töltéssel rendelkező polimereket (polielektrolitokat) stabilizáció, illetve viszkozitás-

szabályozás céljából. A polielektrolitok disszociábilis csoporttal rendelkező makromolekulák, 

vizes közegben az elektrolitikus disszociáció következtében töltésre tesznek szert. Az erős 

polielektrolitokkal ellentétben a gyenge polielektrolitok disszociációfoka 1-nél kisebb, 

töltéssűrűsége az oldat pH-jának vagy ionerősségének módosításával befolyásolható.  

 

Az amfipatikus anyagok kölcsönhatásának ismerete a semleges, illetve töltéssel 

rendelkező polimerekkel kulcsfontosságú az alkalmazások szempontjából. A kölcsönhatás 

semleges polimer/anionos tenzid és ellentétes töltésű polielektrolit/ionos tenzid rendszerek 

esetében jelentős. 
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2.2. A polimer/tenzid kölcsönhatás 

 

A polimerek és tenzidek közötti kölcsönhatás jellegére a tenzid adott polimerre 

vonatkozó kötési izotermájából következtethetünk. A kötési izoterma az egységnyi tömegű 

polimeren megkötött tenzid mennyiségét (B) adja meg az egyensúlyi tenzidaktivitás vagy híg 

oldatok esetében egyensúlyi tenzidkoncentráció (ce) függvényében. 

Semleges polimer/anionos tenzid rendszerek esetében – melyeknek kötési izotermájára 

mutatok be egy példát az 1. ábrán – a kötődés egy kritikus tenzidkoncentráció fölött indul 

meg, ezt a koncentrációt nevezzük kritikus aggregációs koncentrációnak (cac). Az elnevezés 

arra utal, hogy a tenzidmolekulák csak egy megfelelő koncentrációt elérve, a hidrofób 

kölcsönhatás következtében kooperatív módon, micellaszerű asszociátumok formájában 

lépnek kölcsönhatásba a semleges polimerlánccal [6]. A cac alatt nem mutatható ki az egyedi 

tenzidmolekulák kötődése a polimerlánchoz. A második töréspont az ábrán a tenzidmolekulák 

önasszociációját jelöli (cmc). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ábra Semleges polimeren kötött anionos tenzid kötési izotermája, B a kötött-, ce pedig az egyensúlyi 
tenzidkoncentrációt jelöli. 
 

Ellentétes töltésű polielektrolit/tenzid rendszerek kötési izotermájára kevés példa 

található az irodalomban. Ennek oka, hogy a polielektrolit kölcsönhatásba léphet a tenzidion-

szelektív elektróddal, így megnehezítve az egyensúlyi tenzidaktivitás pontos meghatározását 

[7]. Ezen rendszerek vizsgálatakor az elektrosztatikus kölcsönhatás hozzájárulását is 

figyelembe kell venni a hidrofób kölcsönhatás mellett. Vagyis a polielektrolit/tenzid 

elegyekben elképzelhető, hogy az elektrosztatikus vonzás lehetővé teszi a tenzid már 

monomer formában történő kötődését is az ellentétes töltésű polielektrolit lánchoz [8] (2. 

ábra). 

cac cmc 
ce 

B
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2. ábra Lehetséges kölcsönhatások polielektrolit/ionos tenzid rendszerekben (az ábrán a töltések nincsenek 
feltüntetve). 
 

Ennek ellenére az elméleti leírásokban és szimulációs tanulmányokban mégis a 

semleges polimer/anionos tenzid kölcsönhatáshoz hasonlóan a tenzid kooperatív formában 

történő kötődését tételezik fel a polielektrolit lánchoz [9-17].  

  

Kooperatív kötés Monomer kötés 

polimerlánc 

tenzidmolekula 
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2.3. Ellentmondásos területek a polielektrolit/tenzid rendszerek oldatbeli viselkedésének 
leírásában 

 

2.3.1. A polielektrolit/tenzid rendszerek fázistulajdonságai 

 

Mivel az irodalom a kooperatív kölcsönhatásra alapozza a polielektrolit és tenzid 

közötti asszociációt, ezért a fázistulajdonságokat is ennek keretében értelmezi. 

A polielektrolit/tenzid rendszerekben állandó polielektrolit koncentráció mellett, egy 

meghatározott tenzidkoncentráció tartományban csapadékképződés figyelhető meg [18-22]. A 

csapadék polielektrolitot és tenzidet is tartalmaz, a másik fázis (felületi feszültség mérések 

alapján [23]) a komponensek híg oldata (asszociatív fázisszeparáció). Kisebb, illetve nagyobb 

tenzidkoncentrációknál transzparens rendszerek állíthatók elő [18-20]. Mivel a klasszikus 

megközelítés a tenzidmolekulák micelláris formában való kötődését feltételezi, ezért a 

tenzidfelesleg tartományában (ahol a tenzidionok mennyisége jelentősen meghaladja a 

polielektrolit töltött szegmenseinek mennyiségét) a csapadék újraoldódását, és a P/T 

asszociátumok méretének növekedését jósolja a tenzidkocentráció függvényében a kötődött 

micellák között fellépő taszítás következtében (újraduzzadás) (3. ábra). (A továbbiakban a P/T 

asszociátum vagy P/T komplex elnevezés a polielektrolit és tenzid asszociációjakor keletkező 

molekulaegyüttest jelenti.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra A polielektrolit/tenzid elegyek oldatbeli viselkedése a tenzidkoncentráció növekedésével állandó 
polielektrolit koncentráció mellett az egyensúlyi P/T asszociáción alapuló klasszikus megközelítésmód szerint (az 
ábrán a töltések nincsenek feltüntetve). 

Transzparens, egyfázisú  
rendszer 

ctenzid 

Csapadék Reszolubilizáció, 
újraduzzadás 

polimerlánc 
egyedi tenzidmolekula 
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Az egyensúlyi P/T asszociáción alapuló klasszikus kép szerint tehát tenzid 

feleslegében a polielektrolit/tenzid komplexek termodinamikailag stabil oldata (egyensúlyi, 

egyfázisú rendszer) jön létre [9-17].  

Találhatók azonban az irodalomban ennek a megközelítésmódnak ellentmondó 

kísérleti eredmények. Több esetben megfigyelték például, hogy a csapadék még igen nagy 

tenzidfeleslegben sem oldható fel [24, 25]. Ezen felül egyes polielektrolit/tenzid 

rendszerekben hosszú távú kinetikai stabilitással rendelkező, nem-egyensúlyi állapotok 

létrejöttéről számoltak be a szerzők a tenzidfelesleg tartományában [23, 25-27]. A nem-

egyensúlyi jelleg nem magyarázható az egyensúlyi polielektrolit/micella asszociáción alapuló 

elméleti megközelítésmóddal. 

 

2.3.2. Elektrolit jelenléte a polielektrolit/tenzid rendszerekben 

 

Az ellentétes töltésű komponenseket tartalmazó elegyekben az elektrosztatikus 

kölcsönhatások kiemelt jelentőséggel bírnak, éppen ezért a kölcsönhatások szempontjából 

lényeges paraméter a közeg ionerőssége. Az elektrolit hatása a P/T rendszerekre az 

alkalmazások szempontjából is igen fontos kérdés, ezért számos publikáció született ebben a 

témában [24, 27-43]. Mégis, az ellentmondó kísérleti eredmények miatt egységes kép nem 

alakult ki arról, hogy mi módon befolyásolja a só jelenléte az ellentétesen töltött 

makromolekulát és amfipatikus anyagot tartalmazó elegyek tömbfázisbeli viselkedését. 

Kötési izoterma tanulmányok bizonyítják, hogy elektrolit jelenlétében a tenzid 

kötődése a polielektrolithoz a sót nem tartalmazó rendszerekhez viszonyítva nagyobb 

tenzidkoncentrációknál következik be [11, 33, 35]. Ezzel összhangban Thalberg és 

kutatócsoportja a nátrium-hialuronát illetve nátrium-poliakrilát különböző alkil-trimetil-

ammónium-bromidokkal alkotott elegyeiben az inert elektrolit koncentrációjának 

növekedésével a csapadékos összetételi tartomány szűküléséről, az úgynevezett kritikus 

elektrolit koncentráció (cec) felett pedig annak megszűnéséről számolt be [24, 28, 29]. Extrém 

nagy sókoncentrációnál viszont már a tenzidsó kiválását figyelték meg (szeggregatív 

fázisszeparáció). Ezzel ellentétben a poli(etilén-imin) [37], poli(vinil-amin) [38] és 

poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) [38] nátrium-dodecil-szulfáttal alkotott rendszerei 

vizsgálatakor kizárólag a csapadékos összetételi tartomány növekedését tapasztalták NaCl 

hozzáadásakor. Voisin az elektrolit koncentrációjától függően két ellentétes hatást figyelt meg 

a nátrium-lauril-éter-szulfát és a „Jaguar” (kationos csoportokat tartalmazó módosított 

cellulóz származék) rendszer tanulmányozásakor [34]. A NaCl kis koncentrációkban fokozta, 
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megfelelően nagy koncentrációban alkalmazva azonban megszűntette a csapadékképződést. 

Hasonló kettős sóhatást figyeltek meg különböző kationos tenzidek nátrium-karboximetil-

cellulózzal, illetve egy neutrális-anionos blokk kopolimerrel alkotott rendszereiben [30, 32, 

40]. Ezeket a tapasztalatokat a szerzők a tenzidek micelláris formában való kötődésére 

alapozva, a só polielektrolit/tenzid kölcsönhatást fokozó és a kölcsönhatást árnyékoló hatása 

közötti versengéssel magyarázták. A szerzők szerint kis elektrolitkoncentrációknál a 

kölcsönhatás mértéke nő, mivel a só jelenléte nagyobb micellák kialakulásának kedvez, 

melyeknek nagyobb az affinitásuk a polielektrolit lánchoz. Ugyanakkor nagy 

sókoncentrációknál a kölcsönhatást árnyékoló hatás dominál, meggátolva az asszociációt. 

Felmerül a kérdés azonban, hogy Thalberg kutatócsoportja miért nem tapasztalta a 

polielektrolit és tenzid közötti affinitás növekedését kis sókoncentrációknál. 

A felsorolt példák jól mutatják, hogy ez ideáig az inert elektrolit polielektrolit/tenzid 

rendszerek fázistulajdonságaira gyakorolt hatásáról sem egységes kép, sem pedig az 

ellentmondó kísérleti eredményeket értelmezni képes elfogadható magyarázat nem alakult ki. 

 

2.4. A polielektrolit/tenzid kölcsönhatás új megközelítése – A kolloid diszperzió 
koncepciója 

 

A hiperelágazó poli(etilén-imin) (PEI) / nátrium-dodecil-szulfát rendszer vizsgálata új 

alapokra helyezte a P/T komplexképződés sajátságainak értelmezését. A NaDS PEI-n 

meghatározott kötési izotermája ce, NaDS = 0-ból indul, kritikus aggregációs koncentrációnak 

megfeleltethető töréspontot nem mutat [25]. A kötési izoterma termodinamikai analízise 

megerősítette, hogy a dodecil-szulfát anionok monomer formában kötődnek a PEI pozitív 

töltésű csoportjaihoz.  

A tömbfázisbeli viselkedést a NaDS koncentráció függvényében a PEI/NaDS 

komplexek elektroforetikus mobilitásának és átlagos méretének meghatározásával követték, 

az eredmények a 4. ábrán láthatók.  

A kísérletek szerint állandó PEI koncentráció mellett, kis tenzidkoncentrációknál a 

PEI kezdeti pozitív töltése a tenzid kötődésével csökken, és ezzel egyidejűleg a PEI/NaDS 

komplexek mérete is csökken. Ebben a tartományban a rendszer a polielektrolit/tenzid 

komplexek termodinamikailag stabil oldata (A-tartomány).  
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4. ábra A PEI/NaDS komplexek elektroforetikus mobilitása (az ábrán mobility) és látszólagos hidrodinamikai 
átmérője (dh) a tenzidkoncentráció függvényében, cPEI= 500 mg/dm3, pHin= 9,8 [25]. 
 

A nulla mobilitás környezetében a stabilizáló töltés hiányában és a megnövekedett 

diszperziós erők következtében a P/T komplexek aggregációja következik be, kétfázisú 

rendszerek képződnek (B-tartomány). Nagyobb tenzidkoncentrációknál az asszociátumok 

áttöltődése megy végbe, és – megfelelő oldatkeverési technika alkalmazásával – a tenzid 

feleslegében kisméretű komplexek keletkeznek, melyek az elektroforetikus mobilitás mérések 

alapján jelentős negatív töltéssel rendelkeznek (C-tartomány). 

A P/T komplexek méretének növekedése a tenzidkoncentrációval (újraduzzadás) nem 

tapasztalható ebben a tartományban. Ez utóbbi megfigyelés, valamint a kooperatív 

tenzidkötődésen alapuló képnek ellentmondó kötési izoterma alak magyarázatára egy új 

értelmezés született. Eszerint a PEI/NaDS rendszer tömbfázisbeli viselkedése a 

tenzidkoncentráció növelésével három tartományra osztható (5. ábra). 

Kis tenzidkoncentrációknál a tenzid monomer formában kötődik a PEI-hez, 

termodinamikailag stabil oldat keletkezik. A köztes tenzidkoncentráció tartományban a 

kisméretű PEI/NaDS komplexek között megnövekedett diszperziós kölcsönhatások miatti 

aggregáció következtében csapadék válik ki. Ugyanakkor a csapadék kiválása 

megakadályozható a tenzidfelesleg tartományában, ha a tenzidionok adszorbeálódni tudnak a 

P/T komplexek felületén.  
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5. ábra A PEI/NaDS rendszerek oldatbeli viselkedése a tenzidkoncentráció növelésével, állandó PEI 
koncentráció mellett. 
 

Az elmélet értelmében tehát a PEI/NaDS rendszer a megfelelő keverési technika 

alkalmazásakor tenzid feleslegében nem termodinamikailag stabil oldat, hanem kinetikailag 

stabil kolloid diszperzió. A stabilitást a hidrofób kölcsönhatás következtében a P/T 

nanorészecskék (a szilárd P/T fázis nanofázisai) felületén adszorbeálódott dodecil-szulfát 

anionok biztosítják. Az elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió keletkezését 

tenzidfeleslegben koaguláció kinetika mérésekkel bizonyították [25]. (P/T nanorészecskéknek 

a kinetikailag stabil kolloid diszperzió tartományban képződő P/T asszociátumokat nevezem.) 

Az új értelmezés a kolloid diszperzió képződésének bizonyításával érthetővé tette a 

gyakran megfigyelt nem-egyensúlyi állapotok kialakulását egyes polielektrolit/tenzid 

rendszerekben.  

A későbbiekben a vizsgálatokat kiterjesztették a lineáris kationos poli(vinil-amin) 

(PVAm) [38], illetve az erős kationos polielektrolit poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) 

[38] NaDS-el alkotott elegyeire is. Az eredmények tenzid feleslegében elektrosztatikusan 

stabilizált kolloid diszperzió képződését bizonyították. Újabban bemutatták, hogy a PEI/NaDS 

rendszerekben a polielektrolit felesleg egy szűk koncentrációtartományában ugyancsak 

előállítható kolloid diszperzió, melyet ebben az esetben a polielektrolit molekulák 

töltéstöbblete stabilizál [44]. Ugyanakkor polianion/kationos tenzid elegyekre eddig még nem 

vizsgálták a kolloid diszperzió koncepció alkalmazhatóságát.  

 

 

 

cNaDS 

Termodinamikailag stabil oldat Kinetikailag stabil 

diszperzió 

Kinetikailag instabil 

diszperzió 

DS- PEI 
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2.4.1. Az oldatkészítési körülmények hatása a diszperzió képződésére polikation/NaDS 
elegyekben 

 

Az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus anyagot felhasználó különböző 

alkalmazási területek (pl.: szennyvíztisztítás, detergencia) eltérő igényei szempontjából a 

csapadékos összetételi tartomány kiterjedésének szabályozása elsődleges fontosságú. A 

tenzidfelesleg tartományában tapasztalható polikation/NaDS kolloid diszperzió képződés 

lehetőséget ad a kinetikailag stabil összetételi tartomány szabályozásán keresztül a 

csapadékos összetételi tartomány befolyásolására ezekben a rendszerekben.  

A kolloid diszperzió kinetikai stabilitása és a képződött P/T nanorészecskék mérete a 

polikation/NaDS elegyekben számos paramétertől függ. A nem-egyensúlyi jelleg miatt az 

oldatkészítési technika meghatározó a végső állapot szempontjából [27, 45-47]. A PEI/NaDS 

és PVAm/NaDS elegyeken végzett kísérletek szerint egy hatékony keverési módszer (az ún. 

stop-flow keverés, amely a komponensek 10 ms alatti keveredését biztosítja) szélesebb 

koncentrációtartományban eredményez kinetikailag stabil rendszereket, mint a komponensek 

egyenlő térfogatának egyidejű összeöntése és kevertetése [46, 47].  

Megfigyelték azt is, hogy (egy adott oldatkészítési technika esetén) a polielektrolit 

koncentrációjának vagy töltésének növekedésével az az összetételi tartomány, ahol a 

kinetikailag stabil diszperzió képződik, csökken, azaz a csapadékos koncentrációtartomány nő 

[46, 47]. Ugyanakkor a PEI/NaDS diszperziók esetén megmutatták, hogy a kinetikailag stabil 

összetételi tartomány megnövelhető nem-ionos tenzid jelenlétében. Ennek magyarázata, hogy 

a két tenzid szinergikus adszorpciója következtében az anionos tenzidből nagyobb mennyiség 

kötődik a P/T nanorészecskék felszínén (egy adott NaDS koncentráció esetén) [48]. 

A poliamin/NaDS rendszerek tenzidfeleslegben kialakult kolloid diszperzió 

állapotának döntő bizonyítéka az elektrolit jelenlétében fokozódó aggregáció volt. (A DLVO 

elmélet szerint ugyanis az elektrosztatikusan stabilizált diszperziók stabilitása elektrolit 

hatására csökken [49].) Ennek megfelelően inert elektrolit jelenlétében ezen rendszerek 

esetében nő a csapadékos összetételi tartomány [37, 38]. Azonban egyes gyakorlati 

alkalmazások során fontos lehet, hogy a P/T diszperzió stabilitása elektrolit jelenlétében is 

megmaradjon. Ismert tény, hogy a diszperziók kinetikai stabilitása megnövelhető, hogyha egy 

megfelelően megválasztott polimer adszorpciója sztérikusan stabilizálja a rendszert, mivel – 

ha a közeg jó oldószere a polimernek – az adszorbeálódott polimerrétegek átfedésekor taszító 

erők lépnek fel [4]. Kérdés azonban, hogy megvalósítható-e a polielektrolit/tenzid diszperziók 

sztérikus stabilizációja, hiszen nagyon összetett rendszerekről, kölcsönhatásokról van szó.  
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3. Célkitűzések 

 

Ahogyan azt az irodalmi bevezetőben bemutattam, a rendelkezésre álló részletes és 

sokrétű kutatási eredmények ellenére az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus 

anyagot tartalmazó rendszerek oldatbeli viselkedését, illetve annak pl. inert elektrolit 

jelenlététől való függését sok kérdés övezi. A kolloid diszperzió koncepciója magyarázatot ad 

az előzőleg bemutatott ellentmondások egy részére, ugyanakkor ez ideáig érvényességét csak 

polikation/NaDS elegyekre bizonyították. 

Doktori munkám célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogyan befolyásolják különböző 

adalékanyagok az ellentétes töltésű polielektrolit/ionos tenzid elegyek fázistulajdonságait. 

Egyrészt egy polianion/kationos tenzid rendszer oldatbeli tulajdonságait tanulmányoztam, 

különös tekintettel a fázistulajdonságok inert elektrolit jelenlétében való változására, 

összehasonlítva a polikation/NaDS elegyek só jelenlétében megfigyelhető viselkedésével. A 

polianion/kationos tenzid rendszer oldatbeli sajátságainak vizsgálata emellett lehetőséget 

adott a kolloid diszperzió koncepció ezen elegyekre való alkalmazhatóságának 

tanulmányozására is. Másrészt, célom volt az is, hogy megvizsgáljam, hogyan hatnak 

különböző szerkezetű és molekulatömegű neutrális polimerek a PEI/NaDS diszperziók 

kinetikai stabilitására. 
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4. Kísérleti rész 
 

4.1. A vizsgált rendszerek 

 

Doktori munkám során poli(etilén-imin)/nátrium-dodecil-szulfát és nátrium-

poli(sztirol-szulfonát)/hexadecil-trimetil-ammónium-bromid vizes közegű elegyeket 

vizsgáltam különböző körülmények között. 

 

4.1.1. Az alkalmazott polielektrolitok és tenzidek 

 

4.1.1.1. A PEI/NaDS rendszer 

 

A hiperelágazó poli(etilén-imin) (PEI, Sigma-Aldrich termék, tömeg szerinti átlagos 

relatív molekulatömege: Mw = 750 000 Da) gyenge, kationos polielektrolit, 1:2:1 arányban 

tartalmaz primer, szekunder és tercier amino csoportokat. A PEI törzsoldatot dialízissel 

tisztítottam. A PEI töltéssűrűsége legegyszerűbben a pH módosításával szabályozható. A PEI 

kezdeti pH-jának beállításához HCl-t és NaOH-t használtam. A dolgozatban a továbbiakban 

pHin a kezdeti pH-t jelöli, azaz a polielektrolit oldat pH-ját a tenzid (vagy tenzid és adalék) 

oldat hozzáadása előtt. A nátrium-dodecil-szulfát (NaDS vagy SDS, Sigma-Aldrich termék) 

anionos tenzidet benzol-etanol 1:1 térfogatarányú elegyéből való kétszeri átkristályosítás után 

használtam. Az átkristályosítás után a NaDS cmc-je (25,0 ± 0,1 °C-on) az irodalmi adatokkal 

jó egyezésben cmcNaDS = 8,2 mM-nak adódott elektromos vezetés mérések alapján. A PEI és a 

NaDS molekulák szerkezetét mutatja be a 6. ábra.  
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6. ábra A PEI és a NaDS szerkezete. 
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4.1.1.2. A PSS/CTAB rendszer 

 

A nátrium-poli(sztirol-szulfonát) (PSS, Sigma-Aldrich termék, vizsgált 

molekulatömegek: Mw1 = 1 000 000 Da; Mw2 = 70 000 Da) erős, anionos polielektrolit. A PSS 

oldatok elkészítéséhez használt törzsoldatot dialízissel tisztítottam. A hexadecil- vagy más 

néven cetil-trimetil-ammónium-bromid (CTAB, Sigma-Aldrich termék) kationos tenzidet 

aceton-benzol 1:1 arányú elegyéből való átkristályosítás után használtam. A CTAB cmc-je 

vezetőképesség mérések alapján cmcCTAB = 0,92 mM-nak adódott (25,0 ± 0,1 °C-on). A PSS 

és a CTAB molekulák szerkezete a 7. ábrán látható. 
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7. ábra A PSS és a CTAB szerkezete. 

 

4.1.2. Az alkalmazott adalékanyagok 

 

Az inert elektrolit fázistulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata céljából és a 

koaguláció kinetika mérések során NaCl-ot használtam (Sigma-Aldrich termék).  

A semleges polimerek hatását a PEI/NaDS diszperziókra poli(etilén-oxid) (PEO, 

Sigma-Aldrich termék, vizsgált molekulatömegek: Mw1 = 2 000 Da; Mw2=20 000 Da; 

Mw3 = 100 000 Da), poli(vinil-pirrolidon) (PVP, Fluka termék, Mw = 90 000 Da), és dextrán 

(Sigma-Aldrich termék, Mw = 400 000 Da) homopolimerek, valamint a Pluronic F108 

(Mw = 14 600 Da) poli(etilén-oxid)-poli(propilén-oxid)(PPO)-poli(etilén-oxid) triblokk-

kopolimer jelenlétében végeztem. A vizsgált Pluronic összetétele: (PEO)129-(PPO)56-(PEO)129. 

A polimeradalékokat további tisztítás nélkül használtam fel. Az alkalmazott neutrális 

polimerek fontosabb paramétereit tartalmazza az 1. táblázat, szerkezetük pedig a 8. ábrán 

látható.  
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1. táblázat Az alkalmazott semleges polimeradalékok fényszóródás mérésekből (cpolimer = 15 g/dm3) 
meghatározott hidrodinamikai sugara (Rh) és viszkozitás mérésekből számolt girációs (Rg) sugara.  
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8. ábra A felhasznált semleges polimeradalékok egyszerűsített szerkezeti képlete. 
  

 hR  
(± 1 nm) 

gR  

(± 1 nm) 
Dextrán     400 000 Da 17 15 

PVP            90 000 Da 6 8 

PEO              2 000 Da - - 

PEO            20 000 Da - - 

PEO          100 000 Da 15 12 

F108           14 600 Da - - 
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4.2. Keverési módszerek 

 

A rendszerek elkészítéséhez kétféle keverési technikát alkalmaztam: 

 

• lassú keverés (slow-mixing): 

A keverés során a (gyenge polielektrolit esetén előzetesen beállított pH-jú) 

polielektrolit oldat (P) és az adott koncentrációjú tenzidoldat (T) egyenlő térfogatát 

elegyítettem úgy, hogy a tenzidoldatot lassan, csepegtetve adtam hozzá a polielektrolit 

oldathoz, állandó kevertetés mellett (9. ábra). 

 

• stop(ped)-flow keverés: 

A keverés során a (gyenge polielektrolit esetén előzetesen beállított pH-jú) 

polielektrolit oldat és az adott koncentrációjú tenzidoldat egyenlő térfogata elegyedik 

10 ms alatt az Applied Photophysics stop-flow keverő berendezése segítségével 

(Model RX 1000) (9. ábra).  

Ezt a keverési technikát alkalmaztam a koaguláció kinetika mérések során is. 

 

 
 

9. ábra Az alkalmazott keverési technikák. 

 

Adalékanyagok jelenlétében a stop-flow keverés alkalmazásakor mind a polielektrolit 

oldat, mind a tenzidoldat tartalmazta az adalékot azonos mennyiségben. Bizonyos esetekben 

lassú keverés 
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vizsgáltam, hogy a rendszerek végső állapota függ-e az adalék hozzáadásának sorrendjétől. 

Ekkor a rendszereket kétféle, kétlépéses keveréssel készítettem el: 

 

• kétlépéses-keverés-I.: 

A polielektrolit/tenzid rendszert (adalék nélkül) lassú keveréssel készítettem el, majd 

egy napig állni hagytam. Ehhez adtam hozzá állandó keverés mellett egy nap elteltével 

az adalék azonos térfogatú, adott koncentrációjú oldatát. 

 

• kétlépéses-keverés-II.: 

A polielektrolit/tenzid rendszert (adalék nélkül) lassú keveréssel készítettem el. Egy 

nap után a megfelelő koncentráció eléréséhez szükséges tömegű adalékot adtam a P/T 

rendszerhez (szilárd por formájában), állandó keverés mellett. Ez esetben a szilárd 

adalék feloldódása okozta térfogatváltozás elhanyagolható. 

 

 

Az oldatokat 25,0 ± 0,5°C-on készítettem és tároltam. 
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4.3. Mérési módszerek 

 

4.3.1. Elektroforetikus mobilitás mérés 

 

 A polielektrolit/tenzid komplexek átlagos elektroforetikus mobilitását – polimer 

adalék vagy elektrolit jelenlétében, illetve ezek nélkül – elektroforetikus mobilitás mérésekkel 

határoztam meg egy Malvern Zetasizer NanoZ típusú készülék segítségével. Az 

elektroforetikus mobilitás (uζ) egy töltött részecske egységnyi elektromos térerősségre (E) 

vonatkozó sebességét (ve) jelenti: 

 
E

v
u e=ζ  (1) 

 A sebesség meghatározása a Doppler-effektus alapján, két koherens lézer sugárnyaláb 

segítségével történik. Az egyik nyaláb áthalad a mérendő rendszeren, a másikat a mintatartó 

cella körül vezetik el. A referencia fénynyaláb frekvenciájához képest a mozgó részecskéről 

szóródó fény frekvenciája eltolódik. A legújabb M3-PALS (Phase Analysis Light Scattering) 

technológia szerint a két nyaláb közötti (időben változó) fáziskülönbség alapján a részecskék 

átlagos sebessége és ebből elektroforetikus mobilitása meghatározható. A méréseket 

25,0 ± 0,1°C-on végeztem.  

Egyes esetekben a mért elektroforetikus mobilitás adatokból kiszámoltam az 

elektrokinetikai potenciál közelítő értékét (ζ) a Henry egyenlet alapján: 

 )(
5,1

0 afu r κ
η
εζε

ζ = , (2) 

ahol εr a közeg relatív permittivitása, ε0 a vákuum permittivitása, η a közeg viszkozitása, 

f(κa) egy korrekciós faktor [50], melyben a a részecskék sugara és κ a Debye-Hückel 

paraméter: 

 
RT

cF

r0

el
22

εε
κ = , (3) 

ahol F a Faraday állandó, cel az elektrolit koncentrációja, R az egyetemes gázállandó, és T az 

abszolút hőmérséklet.  κ számításakor az ε0 = 8,85.10-12 F/m és εr = 80 értékeket használtam. 
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4.3.2. Dinamikus fényszóródás mérés 

 

 A polielektrolit/tenzid komplexek átlagos méretét – polimer adalék vagy elektrolit 

jelenlétében illetve ezek nélkül – Brookhaven dinamikus fényszórásmérő készülék 

segítségével határoztam meg 25,0 ± 0,1 °C-on. A méréseket 90°–os szórási szögnél végeztem. 

A fényforrás egy 488 nm hullámhosszon működő, vertikálisan polarizált fényt kibocsátó 

argon-ion lézer volt (Omnichrome, 543 AP). A mért intenzitás-intenzitás autokorrelációs 

függvényt a készülék a Siegert összefüggés alapján a normalizált elektromos tér 

autokorrelációs függvényévé konvertálja. Ez utóbbi függvények kiértékelése a ’CONTIN’ és 

a ’ másodrendű kumuláns expanziós módszer’–ek segítségével történt. A CONTIN kiértékelés 

az eloszlás jellegét mutatja meg. Eszerint a kísérleteimben alkalmazott polielektrolitok 

polidiszperzek, széles unimodális eloszlással. (PD, PEI = 0,26; PD, PSS = 0,27, ahol PD a 

polidiszperzitási tényező, és, PD = ((Mw/Mn)-1).(Mw/Mn)), ahol Mn a szám szerinti átlagos 

relatív molekulatömeg. A PD értékeket 500 mg/dm3 polielektrolit koncentrációnál, 

0,1 M NaCl-ban határoztam meg.). A tenzid hozzáadása nem változtatta meg a polielektrolit 

molekulák eloszlásának jellegét. Emellett a polimeradalék jelenléte nem befolyásolja 

jelentősen a P/T rendszerek (benzolra vonatkoztatott) relatív intenzitását. Unimodális 

eloszlások esetén a P/T komplexek diffúziós együtthatója a ’másodrendű kumuláns expanziós 

módszer’–rel határozható meg. Eszerint a látszólagos diffúziós együttható (Dapp) az átlagos 

relaxációs időből (Γ�(�)) származtatható (első kumuláns): 

 
2app

)(
)(

q

q
qD

Γ= , (4) 

melyben q a szórási vektor: 

 
2

sin
4

0

θ
λ

πn
q = , (5) 

ahol n az oldat törésmutatója, λ0 a beeső fény hullámhossza, és θ a szórási szög. 

A P/T komplexek átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérőjét (dH) az Einstein-Stokes 

összefüggés alapján, Dapp-ból határoztam meg: 

 
H

app d

Tk
D

πη3
B= , (6) 
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ahol kB a Boltzmann állandó, T az abszolút hőmérséklet, és η a közeg viszkozitása. A mérések 

előtt a rendszereket (0,45 µm-es membránon való) szűréssel tisztítottam.  

 

4.3.3. Koaguláció kinetika mérések 

 

A koaguláció kinetika méréseket egyfelől a PSS/CTAB és PEI/NaDS nanorészecskék 

aggregációs folyamatainak követésére használtam különböző ionerősségeknél. Másfelől ezzel 

a módszerrel a PEI/NaDS/polimeradalék rendszerek sóval szembeni stabilitását vizsgáltam 

állandó ionerősségnél. A mérés során az előzőleg stop-flow keveréssel elkészített 

polielektrolit/tenzid, illetve polielektrolit/tenzid/polimeradalék rendszert elegyítettem 24 óra 

elteltével azonos térfogatú NaCl oldattal az Applied Photophysics stop-flow keverő 

berendezése segítségével, és az abszorbancia változását detektáltam 480 nm-en (Perkin-Elmer 

Lambda 2) spektrofotométerrel az elegyítéstől számított rövid időintervallumban (30 s).  

 A koaguláció kezdeti szakasza monodiszperz, gömb alakú részecskék esetén 

másodrendű kinetikával közelíthető [34]: 

 2kN
dt

dN =− , (7) 

ahol k az abszolút sebességi állandó, és N a térfogategységre eső részecskék száma. 

Ha az aggregálódó részecskék mérete elhanyagolható a fény hullámhosszához képest, 

akkor az Abszorbancia (Ab) – idő (t) függvény deriválásával a koaguláció kezdeti 

szakaszának sebességi állandójával arányos konstans (kx) meghatározható [51]: 

 kVNlAk
dt

dAb x

t

·2 2
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'

0

==






⇒

, (8) 

ahol l az optikai úthossz, A’ egy optikai állandó, N0 és V0 pedig a részecskék szám szerinti 

koncentrációja és térfogata a koaguláció kezdeti pillanatában. (A disszertációban a koaguláció 

kinetika eredmények tárgyalásakor bemutatott ábrákon a kísérletileg meghatározott kx értékek 

szerepelnek.) A koaguláció kinetika mérések elvégzéséhez az optimális polielektrolit 

koncentráció mind a PEI, mind a PSS esetében 250 mg/dm3 volt. 
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4.3.4. Turbiditás mérés 

 

A rendszerek turbiditását (100-T%) 25,0 ± 0,1 °C-on egy Perkin-Elmer Lambda 2 

spektrofotométer segítségével határoztam meg a 480 nm-en mért transzmittancia (T) 

adatokból. 

 

4.3.5. pH mérés 

 

A pH méréseket kombinált üvegelektród és Radelkis pH-mérő műszer segítségével 

végeztem. 

 

4.3.6. Elektromos vezetés mérés 

 

Az alkalmazott tenzidek cmc-jét és a vizsgált neutrális polimerekkel való 

kölcsönhatásukat jellemző cac-ot 25,0 ±0,1 °C-on (Radelkis műszer segítségével) elektromos 

vezetés mérésekkel határoztam meg. 

 

4.3.7. Viszkozitás mérés 

 

Az alkalmazott neutrális homopolimer oldatok viszkozitását 25,00 ± 0,05 °C-on 

Ubbelohde viszkoziméter segítségével határoztam meg. A relatív viszkozitást (ηrel) a 

polimeroldat (t) és a víz kifolyási idejének (t0) hányadosa adja meg: 

 
0t

t
rel =η  (9) 

A határviszkozitás ([η]) zérus polimer koncentrációra extrapolálva kapható meg a következő 

egyenlet alapján: 

 [ ]
c
sp

c

η
η

0
lim

→
= , (10) 

ahol ηsp a specifikus viszkozitás (ηsp = ηrel-1) és c a polimerkoncentráció. A 

polimermolekulák girációs sugarának (Rg) meghatározása a következő közelítő egyenlet 

alapján történt [52]: 



26 
 

  
[ ] 3

1

10

3








=

A
g N

M
R

π
η

, (11) 

Ahol M a polimer molekulatömege (g/mol egységben) és NA az Avogadro-szám. 

 

4.3.8. Felületi feszültség mérés 

 

 A vizsgált amfipatikus Pluronic F108 polimeradalék cmc-jét függőcsepp módszerrel 

határoztam meg [53]. A mérések során a termosztált kamrában (25,0 ±0,1 °C) rozsdamentes 

acél tűhegyen képzett cseppről rendszeres időközönként (3 s) videokamera segítségével kép 

készült. A felületi feszültség az adott időpillanatban a csepp geometriájából számolható a 

Laplace-egyenlet alapján: 

  







+=∆

21

11

RR
p γ , (12) 

ahol γ a felületi feszültség, R1 és R2 a fő görbületi sugarak, és ∆p a nyomáskülönbség a 

levegő/vizes oldat határfelületen. Az egyensúlyi felületi feszültséget a γ – log(t) függvények 

extrapolációjával határoztam meg.  

 

 

 

 

Az eredmények bemutatásakor a mérési adatok hibáját csak akkor tüntetem fel a 

grafikonokon, ha az nem összemérhető az ábrázolt szimbólumok méretével.  
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5. Kísérleti eredmények és értékelés 

 

 Kísérleti eredményeimet két fő témakörre bontva tárgyalom. Először az inert 

elektrolitnak a P/T rendszerek oldatbeli viselkedésére gyakorolt hatását ismertetem, majd 

bemutatom, hogy hogyan hatnak különböző neutrális polimerek a P/T diszperziók kinetikai 

stabilitására. 

 

5.1. Polielektrolit/tenzid rendszerek inert elektrolit jelenlétében 

 

 Az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus anyagot használó 

alkalmazásokban az ionerősség gyakran változik. Az irodalmi bevezetőben bemutattam, hogy 

az elektrolit nagymértékben befolyásolja a P/T rendszerek fázistulajdonságait. Azt azonban, 

hogy az inert elektrolit jelenléte egyes P/T elegyek esetében miért növeli, mások esetében 

pedig miért csökkenti a csapadékos összetételi tartományt, az irodalomban nem magyarázzák.  

 A disszertáció következő fejezeteiben a NaCl nátrium-poli(sztirol-

szulfonát)/hexadecil-trimetil-ammónium-bromid és poli(etilén-imin)/nátrium-dodecil-szulfát 

elegyekre gyakorolt hatását tárgyalom. A első alfejezetben bemutatom a PSS/CTAB rendszer 

oldatbeli viselkedését, majd részletesen vizsgálom az inert elektrolit hatását a 

fázistulajdonságokra, összehasonlítva a PEI/NaDS elegyek só jelenlétében megfigyelhető 

sajátosságaival. A második alfejezetben a PEI/NaDS diszperziók stabilitásának a polielektrolit 

töltéssűrűségtől és tenzidkoncentrációtól való függését vizsgálom.  

 

5.1.1. Az inert elektrolit hatása a polielektrolit/tenzid rendszerek fázistulajdonságaira 

 

5.1.1.1. A PSS/CTAB rendszer oldatbeli viselkedése  

 

A 10. ábrán a stop-flow keveréssel elkészített PSS/CTAB elegyek tömbfázisbeli 

viselkedését mutatom be állandó polielektrolit koncentráció mellett, a CTAB 

koncentrációjának növekedésével. Az ábrán a komplexek elektroforetikus mobilitása és 

látszólagos hidrodinamikai átmérője látható az analitikai CTAB koncentráció függvényében 

három polielektrolit koncentrációnál (a) cPSS = 100 mg/dm3, (b) cPSS = 250 mg/dm3, (c) 

cPSS = 500 mg/dm3 (Mw, PSS = 106 Da). A PSS/CTAB komplexek átlagos mérete és 

elektroforetikus mobilitásának abszolút értéke mindhárom esetben csökken a kis 

tenzidkoncentrációk tartományában a tenzidkötődés miatt.  
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10. ábra A stop-flow keveréssel előállított PSS/CTAB komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása (uζ) és 
látszólagos hidrodinamikai átmérője (dH) az analitikai CTAB koncentráció függvényében, Mw, PSS = 106 Da, (a) 
cPSS = 100 mg/dm3; (b) cPSS = 250 mg/dm3; (c) cPSS = 500 mg/dm3. A szürke téglalap a csapadékos összetételi 
tartományt jelöli. 
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A polielektrolit molekulák töltéseinek kompenzálása 0,48 mM (cPSS = 100 mg/dm3); 

1,2 mM (cPSS = 250 mg/dm3); és 2,4 mM (cPSS = 500 mg/dm3) CTAB koncentrációknál 

következik be. Ezek a tenzidkoncentrációk közelítőleg egyeznek az oldatban lévő negatív 

töltésű PSS monomerek koncentrációjával. (A nátrium-sztirol-szulfonát monomerek teljes 

disszociációja 4,8 mmol/g töltött szegmenst eredményez.) Ebben a koncentrációtartományban 

csapadék képződik, a csapadékos tartományt a szürke téglalap jelöli. (A továbbiakban 

csapadékos tartománynak azt az összetételi tartományt nevezem, amelyben a képződött 

részecskék átlagos mérete a csapadékképződés vagy nagy turbiditás miatt nem határozható 

meg.) A CTAB koncentrációjának további növelésével a komplexek áttöltődnek, majd a 

(PSS-t nem tartalmazó) tenzidmicellák képződéséhez szükséges tenzidkoncentrációt elérve 

mobilitásuk közel állandó értékeket vesz fel (��
�	� ≈  4,8 ± 0,2 (10-8 m2 V-1 s-1)). A 

PSS/CTAB komplexek látszólagos hidrodinamikai átmérője a csapadékos összetételi 

tartományt meghaladva mindhárom PSS koncentrációnál csökken a tenzidkoncentráció 

függvényében. Tenzid feleslegében cPSS = 100 mg/dm3 és 250 mg/dm3 koncentrációknál a 

keletkezett transzparens elegyekben az átlagos komplexméret közel konstans (dH = 56 ± 3 nm 

(cPSS = 100 mg/dm3) és dH = 65 ± 3 nm (cPSS = 250 mg/dm3)), és az egyedi PSS molekula 

méreténél (85 ± 6 nm) kisebb. Ezzel szemben cPSS = 500 mg/dm3 polielektrolit 

koncentrációnál a transzparens rendszerek létrejötte tenzidfeleslegben csak egy szűk 

koncentrációtartományban figyelhető meg. Emellett az ebben a tartományban képződött 

PSS/CTAB komplexek mérete (dH > 100 nm) a PSS molekulák átlagos méreténél nagyobb. 

Ugyanakkor a csapadékos összetételi tartomány jóval kiterjedtebb cPSS = 500 mg/dm3-nél, 

mint a két kisebb vizsgált PSS koncentráció esetében. 

A 11. ábrán egy kis molekulatömegű PSS minta esetében ábrázoltam a stop-flow 

keveréssel elkészített PSS/CTAB komplexek uζ vs. cCTAB és dH vs. cCTAB függvényeit 

(Mw,PSS = 7.104 Da, cPSS = 250 mg/dm3).  

A PSS/CTAB komplexek elektroforetikus mobilitása és látszólagos hidrodinamikai 

átmérője a nagy molekulatömegű, azonos koncentrációjú PSS-nél bemutatottakhoz hasonlóan 

változik (10. b. ábra): polielektrolit feleslegben a tenzidkoncentráció emelkedésével a 

komplexek mérete csökken, tenzid feleslegében pedig pozitív töltésű PSS/CTAB 

komplexeket tartalmazó, transzparens rendszerek keleteznek. Azonban a nagy 

molekulatömegű PSS-nél tapasztalt eredményekkel összehasonlítva megfigyelhető néhány 

különbség is.  
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11. ábra A stop-flow keveréssel előállított PSS/CTAB komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása és 
látszólagos hidrodinamikai átmérője az analitikai CTAB koncentrációjának függvényében, Mw, PSS = 7.104 Da, 
cPSS = 250 mg/dm3, a szürke téglalap a csapadékos összetételi tartományt jelöli. 
 

Egyrészt, a szabad tenzidmicellák megjelenésének megfeleltethető elektroforetikus 

mobilitás érték kisebb (��
�	� ≈  4,0 ± 0,2 (10-8 m2 V-1 s-1)), mint az azonos koncentrációjú, 

nagyobb molekulatömegű PSS minta esetében. Másrészt, a csapadékos összetételi tartomány 

a 10. b. ábrához hasonlítva szélesebb Mw, PSS = 7.104 Da alkalmazásakor. Ugyanakkor ez 

utóbbi esetben a tenzidfeleslegben képződött PSS/CTAB asszociátumok nagyobbak 

(dH > 50 nm) az egyedi PSS molekuláknál (21 ± 3 nm). A 10. a-c. és 11. ábrákon bemutatott, 

tenzidfeleslegben keletkezett transzparens rendszereket az egyensúlyi asszociáción alapuló 

megközelítésmód termodinamikailag stabil oldatnak tekinti. Azonban ahogyan azt az irodalmi 

bevezetőben megemlítettem, egyes polielektrolit/tenzid rendszerekben a szerzők nem-

egyensúlyi állapotok létrejöttéről számoltak be a tenzidfelesleg tartományában [23, 25-27].  

A PSS/CTAB elegyek termodinamikai állapotának vizsgálata céljából a 10. a-c. és 11. 

ábrákon bemutatott rendszereket a stop-flow keverés mellett elkészítettem az ún. lassú 

keverési technikával is a teljes koncentrációtartományban. A lassú keverés során a rendszer 

végső összetételét minden esetben úgy értem el, hogy a polielektrolit oldathoz azonos 

térfogatú tenzidoldatot csepegtettem fokozatosan, állandó kevertetés mellett. A 12. ábrán a 

kétféle keveréssel elkészített PSS/CTAB komplexek látszólagos hidrodinamikai átmérője 

látható a tenzidkoncentráció függvényében 250 mg/dm3 PSS koncentrációnál, a polielektrolit 

mindkét vizsgált molekulatömegénél (a) Mw, PSS = 7.104 Da; (b) Mw, PSS = 106 Da.  
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12. ábra A stop-flow (�) és lassú keveréssel (�) elkészített PSS/CTAB komplexek átlagos látszólagos 
hidrodinamikai átmérője a tenzidkoncentráció függvényében. cPSS = 250 mg/dm3, (a) Mw, PSS = 7.104 Da, (b) 
Mw, PSS = 106 Da. A zöld téglalap stop-flow keverés, a piros vonalkázott téglalap pedig lassú keverés esetében 
jelöli a csapadékos összetételi tartományt. A (c) fotón bemutatott rendszerek lassú (felső sor) és stop-flow 
keveréssel (alsó sor) készültek, összetételük: cPSS = 250 mg/dm3; Mw, PSS = 106 Da, a tenzidkoncentráció balról 
jobbra: 2,5; 3,0; 3,5; és 4 mM CTAB. 
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Kis tenzidkoncentrációknál a két különböző keverés nem okoz számottevő eltérést a 

képződött komplexek átlagos méretében egyik PSS mintánál sem. Az elektroneutrális 

komplexek képződéséhez tartozó CTAB koncentrációt megközelítve azonban a lassú 

keveréssel készített elegyekben a komplexek átlagos mérete mindkét PSS molekulatömeg 

esetében nagyobb, és alacsonyabb CTAB koncentrációnál képződnek csapadékos rendszerek 

a stop-flow keveréssel készített rendszerekhez képest. A PSS/CTAB komplexek 

áttöltődésének tartományában (tenzidfelesleg) azonban jelentős különbség figyelhető meg a 

kétféle keveréssel elkészített elegyek között. Amíg a stop-flow keverés alkalmazásakor a 

csapadékos összetételi tartományt (zöld téglalap) meghaladva transzparens elegyek 

keletkeznek, a lassú keverés a teljes tenzidfelesleg tartományában, mindkét PSS 

molekulatömegnél csapadékos rendszereket eredményez (piros vonalkázott téglalap). A 

képződött csapadék több hetes keverés alatt sem oldódott fel. A nagy tenzidkoncentrációknál 

megfigyelhető keverés okozta különbséget szemlélteti nagy molekulatömegű PSS esetében a 

12. c. ábrán látható fénykép (felső sor: lassú keverés – csapadékos rendszerek képződése, alsó 

sor: stop-flow keverés – transzparens rendszerek keletkezése). A lassú keverés a stop-flow 

keveréssel összehasonlítva ugyanilyen különbségeket okozott a nagy molekulatömegű PSS 

másik két vizsgált koncentrációja esetében is (13. ábra (a) cPSS = 100 mg/dm3; (b) 

cPSS = 500 mg/dm3).  

A 12. és 13. ábrákon bemutatott viselkedés egyértelműen bizonyítja, hogy a 

PSS/CTAB rendszerek a tenzidfelesleg tartományban nincsenek termodinamikailag 

egyensúlyban, mert állapotuk függ az előállítás módjától. 

A PEI/NaDS elegyekben tenzidfelesleg esetén tapasztalt nem-egyensúlyi viselkedés 

bizonyítottan a PEI/NaDS nanorészecskék elektrosztatikusan stabilizált diszperzió 

képződésének tulajdonítható. A magyarázat szerint a hatékony stop-flow keverés 

alkalmazásakor a makroszkópos fázisszeparáció elkerülhető megfelelően nagy 

tenzidkoncentráció esetén. Ekkor ugyanis a tenzid anionok adszorbeálódnak a PEI/NaDS 

nanorészecskék felszínén, így biztosítva kinetikai stabilitást a rendszernek [25]. 
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13. ábra A stop-flow (�) és lassú keveréssel (�) elkészített PSS/CTAB komplexek átlagos látszólagos 
hidrodinamikai átmérője a tenzidkoncentráció függvényében. Mw, PSS = 106 Da, (a) cPSS = 100 mg/dm3, (b) 
cPSS = 500 mg/dm3. A zöld téglalap stop-flow keverés, a piros vonalkázott téglalap pedig lassú keverés esetében 
jelöli a csapadékos összetételi tartományt. 
 

Feltételezhető tehát, hogy termodinamikai egyensúlyban a PSS/CTAB rendszerek a 

tenzidfelesleg tartományában a PEI/NaDS elegyekhez hasonlóan kétfázisú rendszert alkotnak. 

A hatékony stop-flow keverési technika azonban nagy tenzidkoncentrációk esetén lehetőséget 

biztosít a tenzidionok PSS/CTAB nanorészecskék felületén történő adszorpciójára. Így 

megfelelő tenzidmennyiség jelenlétében ezek a részecskék nem aggregálódnak az 

adszorbeálódott tenzidionok által okozott taszítás miatt. Ez az elektrosztatikusan stabilizált 

kolloid diszperzió a kétfázisú rendszer nem-egyensúlyi állapotának tekinthető. 
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A tenzid fokozatos adagolása (lassú keverés) esetében azonban az oldatkészítés 

átmeneti szakaszában képződő, közel elektroneutrális PSS/CTAB nanorészecskék 

irreverzibilisen koagulálnak, és fázisszeparáció következik be. Ezért a csapadék kiválása után 

azt a tenzid további hozzáadásával sem lehet rediszpergálni, így a teljes tenzidfelesleg 

tartományában asszociatív fázisszeparáció játszódik le. A keverés hatása a polielektrolit 

felesleg tartományában azért nem jelentős, mert ezeknél az összetételeknél a keverés során a 

rendszer nem megy keresztül a semleges PSS/CTAB komplexekhez tartozó 

koncentrációtartományokon.  

Ugyancsak a diszperzió képződést támasztja alá tenzid feleslegében a dH értékek 

polielektrolit molekulatömegtől, és -koncentrációtól való függése stop-flow keverés esetén 

(10. a-c. és 11. ábrák). Az irodalmi bevezetőben utaltam arra, hogy a polikation/NaDS 

rendszerekben az alkalmazott polielektrolit koncentrációja nagymértékben befolyásolja a 

képződött rendszerek tulajdonságait [46, 47]. 

A kialakuló polielektrolit/tenzid asszociátumok átlagos méretét és a kinetikailag stabil 

összetételi tartomány kiterjedését a komplexek lokális aggregációjának sebessége határozza 

meg a rendszer homogenizálása során. Ez utóbbi folyamat nagymértékben függ a keverés 

kezdeti szakaszában kialakuló lokális inhomogenitásoktól [46, 47]. A komplexek lokális 

aggregációs sebessége közelítőleg a polielektrolit molekulák moláris koncentrációjának 

négyzetével arányos. Ezért érthető, hogy a csapadékos összetételi tartomány kiterjedtebb lesz 

500 mg/dm3 PSS koncentrációnál, és a detektálható dH értékek is nagyobbak, mint a két 

kisebb PSS koncentráció alkalmazásakor (10. a-c. ábrák). Ugyanakkor cPSS= 250 mg/dm3 

esetén a rövidebb lánchosszúságú polielektrolit alkalmazásával szintén növekszik a 

polielektrolit molekulák moláris koncentrációja, így a lokális aggregáció sebessége nagyobb 

lesz a 7.104 Da, mint a 106 Da relatív molekulatömegű PSS alkalmazásakor. Ennek 

következtében a csapadékos összetételi tartomány szélesebb lesz a kis molekulatömegű, 

azonos monomer koncentrációjú PSS esetében. Továbbá ezért lehetséges az is, hogy az 

Mw,PSS = 7.104 Da molekulatömegű polielektrolit minta alkalmazásakor a PSS/CTAB 

komplexek átlagos mérete tenzidfeleslegben nagyobb az egyedi PSS molekulák méreténél, 

mivel ekkor a komplexek több polielektrolit láncot is magukban foglalnak. 

 

5.1.1.2. A polielektrolit/tenzid rendszerek fázistulajdonságai NaCl jelenlétében 

 

A DLVO elmélet szerint elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziók esetében a 

koaguláció sebessége a só koncentrációjának növekedésével növekszik (lassú koaguláció), 
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majd a kritikus koaguláltató elektrolit koncentrációt (ccc) elérve az elektromos potenciálgát 

megszűnésével konstanssá válik (gyors koaguláció) [49]. Egy elektrosztatikusan stabilizált 

kolloid diszperzió tipikus koaguláció kinetika görbéjére láthatunk példát a 14. ábrán, ahol az 

adott polielektrolit/tenzid összetételű (stop-flow keveréssel készült) PEI/NaDS 

nanorészecskék kísérletileg meghatározott koagulációs sebességi együtthatójának (kx) 

változását mutatom be az elektrolit koncentrációjának függvényében, logaritmikus 

ábrázolásban. 
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14. ábra Adott összetételű, stop-flow keveréssel készült PEI/NaDS nanorészecskék kísérletileg meghatározott 
koagulációs kezdeti sebességi együtthatója (kx) a NaCl koncentrációjának függvényben, logaritmikus 
ábrázolásban, cPEI = 250 mg/dm3, cNaDS = 3,5 mM, pHin = 10. 
 

 A 15. ábrán a stop-flow keveréssel előállított PSS/CTAB nanorészecskék kísérletileg 

meghatározott koagulációs sebességi együtthatójának változását ábrázoltam az 

elektrolitkoncentráció függvényében, logaritmikus ábrázolásban két-két adott 

polielektrolit/tenzid összetételnél, két különböző PSS molekulatömeg esetében 

(cPSS= 250 mg/dm3, (a) Mw, PSS= 7.104 Da, (b) Mw, PSS= 106 Da). A NaCl koncentrációjának 

növekedésével a koaguláció sebessége mindkét PSS mintánál a ccc-ig növekszik 

(ccc ≈ 0,1 M NaCl), és köztes sókoncentrációknál közelítőleg konstanssá válik. Az eredmény 

tehát egyértelműen bizonyítja, hogy a stop-flow keveréssel elkészített PSS/CTAB rendszerek 

a tenzidfelesleg tartományában elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió állapotban 

vannak mindkét molekulatömegű PSS minta esetén. Az elektrolit kis és közepes 

mennyiségben tehát a PSS/CTAB elegyek nem-egyensúlyi jellegére hat. 
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A só koncentrációjának további növelésével egy másik, az előbbiektől jelentősen 

különböző hatás is megfigyelhető: ~0,35 M NaCl koncentráció fölött a koaguláció sebessége 

csökkenni kezd a sókoncentráció növekedésével. Ugyanakkor ~0,6 M NaCl koncentráció 

fölött aggregáció nem figyelhető meg, a só hozzáadásának hatására a mérőcellában víztiszta 

rendszerek keletkeznek. A koaguláció sebességének csökkenését illetve az aggregáció 

megszűnését elektrosztatikusan stabilizált polikation/NaDS kolloid diszperziók esetében nem 

figyelték meg (lásd pl. 14. ábra) [25, 37, 38]. 
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15. ábra Adott összetételű, stop-flow keveréssel előállított PSS/CTAB nanorészecskék kísérletileg 
meghatározott koagulációs sebességi együtthatója a NaCl koncentrációjának függvényben logaritmikus 
ábrázolásban. cPSS = 250 mg/dm3, cCTAB = 2,0 (�) és 2,5 (�) mM, (a) Mw, PSS = 7.104 Da, (b) Mw, PSS = 106 Da. 
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A nagy NaCl koncentrációk PSS/CTAB nanorészecskék aggregációs sebességére 

gyakorolt hatására két magyarázat lehetséges. Egyfelől, feltételezve, hogy a nanorészecskék 

mérete és belső szerkezete nem változik a sókoncentrációval, elképzelhető, hogy a 

PSS/CTAB nanorészecskék között taszító hidratációs erők lépnek fel nagy ionerősségek 

esetében, így megakadályozva az aggregációjukat. A hidratációs kölcsönhatásokat a kolloid 

részecskéket körülvevő vízmolekulák orientációja határozza meg, ami specifikus ionok 

jelenlétében megváltozik a töltéssel rendelkező részecskék környezetében [54]. A fehérjék 

által borított polisztirol-latex részecskék esetében nagy elektrolitkoncentrációknál például az 

ily módon fellépő taszító erők a felelősek a latex részecskék koagulációs sebességének 

jelentős csökkenéséért (restabilizáció) [55]. A restabilizációt feltételező elmélet az 

elektrolitok egy adott kolloid diszperzió kinetikai stabilitására gyakorolt hatását tárgyalja. 

Lehetséges tehát, hogy nagy sókoncentrációk esetén a tenzidfeleslegben képződött 

PSS/CTAB nanorészecskék is újrastabilizálódnak. Másfelől, a tapasztalatok másik lehetséges 

magyarázata, hogy a nagymennyiségű elektrolit jelenléte a PSS-hez kötött tenzid mennyiségét 

befolyásolja.  

Az inert elektrolit hatása a polielektrolit és tenzid molekulákat is tartalmazó 

rendszerekre nagyon összetett. Kötési izoterma vizsgálatok szerint só jelenlétében a tenzid 

kötődése a polielektrolithoz nagyobb egyensúlyi tenzidkoncentrációknál kezdődik meg, 

illetve az elektrolit koncentrációjának emelésével a tenzidkötődés hajtóereje kisebb lesz [33, 

35]. Ugyanakkor inert elektrolit jelenlétében csökken az ionos tenzidek cmc-je, és ezáltal a 

szabad tenzidmonomerek koncentrációja. Mindezek a polielektrolithoz kötött tenzid 

mennyiségének csökkenését idézik elő a só koncentrációjának emelésével. (Az 

elektrolitkoncentráció befolyása a tenzid kötődésére annál jelentősebb, minél kisebb a tenzid 

affinitása (a kötődés hajtóereje) a polielektrolit lánchoz.) A tenzidkötődés azonban nem 

szorítható vissza korlátlanul, egy adott sókoncentrációnál a tenzid oldhatósági határát túllépve 

szeggregatív fázisszeparáció következik be.  

A kötött tenzid mennyiségének jelentős csökkenése só jelenlétében csökkenti a vonzó 

diszperziós erőket a PSS/CTAB nanorészecskék között, ezért csökken a koaguláció sebessége 

egy adott sókoncentráció tartományban. Egy bizonyos elektrolitkoncentráció fölött azonban a 

kötött tenzid mennyisége annyira kicsi lesz, hogy a PSS/CTAB nanorészecskék kolloid 

diszperziójából a polielektrolit és tenzid molekulák termodinamikailag stabil oldata 

keletkezik. A só tehát ebben az esetben a restabilizációs elmélettel szemben az egyensúlyi 

fázistulajdonságokra hat.  
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Ha a PSS/CTAB nanorészecskék koagulációs sebességének csökkenése nagy 

mennyiségű só jelenlétében a kötött tenzidmennyiség csökkenésének tulajdonítható, felmerül 

a kérdés, hogy miért nem figyelhető meg ugyanez a jelenség a PEI/NaDS diszperziók 

koaguláció kinetikájának vizsgálatakor. A lehetséges magyarázat egyrészt az, hogy a 

tenzidkötődés hajtóereje bizonyítottan kisebb polianion/kationos tenzid elegyek esetében, 

mint polikation/anionos tenzid rendszerek esetében [24, 28]. Ezért valószínű, hogy a só által 

okozott kötött tenzidmennyiség csökkenés jelentősebb a PSS/CTAB, mint a PEI/NaDS 

rendszerek esetében, amit kötési izoterma tanulmányok is alátámasztanak [56]. Másrészt, 

lényeges különbség van a két tenzid NaCl-ban való oldhatóságában. Amíg például egy 4 mM-

os CTAB oldat még 1 M  NaCl-ban is feloldódik, a 4 mM-os NaDS oldat kicsapódik 

0,6 M NaCl koncentráció fölött. A NaDS jelentős affinitása a kationos polielektrolit lánchoz, 

valamint korlátozott oldhatósága NaCl-ban nem teszi lehetővé a kötött tenzid mennyiségének 

jelentős csökkenését az alkalmazható sókoncentráció tartományban. A PEI/NaDS elegyekben 

0,6 M-nál nagyobb NaCl koncentrációknál szeggregatív fázisszeparáció következik be. Mivel 

a PSS/CTAB rendszer esetében a tenzidkötődés hajtóereje kisebb, és a CTAB jól oldódik 

töményebb NaCl oldatokban is, így – más polianion/kationos tenzid rendszerekhez hasonlóan 

– ez esetben megfigyelhető a tenzidkötődés mértékének csökkenése a sókoncentráció 

növekedésével. 

 

A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a NaCl jelenléte különböző mennyiségben 

hogyan befolyásolja a PSS/CTAB elegyek oldatbeli viselkedését a teljes CTAB koncentráció 

tartományban. A 16. ábrán a stop-flow keveréssel készített PSS/CTAB komplexek látszólagos 

hidrodinamikai átmérőjét ábrázoltam nagy molekulatömegű PSS esetében a 

tenzidkoncentráció függvényében, (a) 0,1 M és (b) 0,6 M NaCl-ban (cPSS = 250 mg/dm3, 

Mw, PSS = 106 Da). 

0,1 M NaCl-ban a PSS/CTAB komplexek mérete csökken, majd növekedni kezd a 

tenzidkoncentráció emelésével, a képződött rendszerek transzparensek. A tenzidkoncentráció 

további növelésével csapadékképződés tapasztalható (szürke vonalkázott téglalap). Kétfázisú 

rendszerek keletkezése figyelhető meg azonban a tenzidfelesleg tartományában is, hiszen 

ennél az ionerősségnél még a hatékony stop-flow keverési technika sem képes 

megakadályozni a komplexek aggregációját. Ugyanakkor 0,6 M NaCl-ban (16. b. ábra) a 

PSS/CTAB komplexek mérete a teljes koncentrációtartományban gyakorlatilag állandó, a 

keletkezett rendszerek transzparensek. Hasonló eredményeket kaptam cPSS = 100 és 

500 mg/dm3 esetén is (Mw, PSS = 106 Da) 0,1 M és 0,6 M NaCl jelenlétében. A tapasztalatok 



39 
 

szerint a 0,6 M NaCl-ban képződött komplexek mérte nem függ a PSS koncentrációjától, 

dH ≈ 51 ± 3 nm.  
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16. ábra A PSS/CTAB komplexek átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérője a tenzidkoncentráció 
függvényében NaCl jelenlétében. cPSS = 250 mg/dm3, Mw, PSS = 106 Da, (a) 0,1 M NaCl, (b) 0,6 M NaCl. 0,1 M 
NaCl esetén a rendszerek a stop-flow keveréssel (�) készültek, a csapadékos összetételeket a szürke vonalkázott 
téglalap jelöli. 0,6 M NaCl-ban a rendszereket a stop-flow keverés (�), kétlépéses-keverés-I. (�) és kétlépéses-
keverés-II. (�) technikákkal készítettem el. 
 

A 17. ábrán a kis molekulatömegű PSS esetében mutatom be a stop-flow keveréssel 

készített PSS/CTAB komplexek látszólagos hidrodinamikai átmérőjét a tenzidkoncentráció 

függvényében, (a) 0,1 M és (b) 0,6 M NaCl-ban (cPSS = 250 mg/dm3, Mw, PSS = 7.104 Da). 
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17. ábra A stop-flow keveréssel készített PSS/CTAB komplexek átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérője a 
tenzidkoncentráció függvényében NaCl jelenlétében. cPSS = 250 mg/dm3, Mw, PSS = 7.104 Da, (a) 0,1 M NaCl, (b) 
0,6 M NaCl. 0,1 M NaCl esetén a csapadékos összetételeket a szürke vonalkázott téglalap jelöli.  
 

Mw, PSS = 7.104 Da alkalmazásakor a dH vs. cCTAB függvények jellege 0,1 M és 

0,6 M NaCl-ban ugyanolyan, mint az azonos koncentrációjú, nagyobb molekulatömegű PSS 

esetében (16. ábra). A különbség, hogy ez esetben a komplexek átlagos mérete kisebb 

(14 ± 2 nm) a transzparens koncentrációtartományban 0,6 M NaCl jelenlétében. 

A 0,6 M NaCl-ban készített elegyek termodinamikai stabilitásának vizsgálata céljából 

a nagy molekulatömegű PSS esetében a rendszereket két másik keverési technikával is 

elkészítettem. Ezek során a végső állapotot két lépésben értem el. Először a 

polielektrolit/tenzid elegyeket készítettem el só nélkül a lassú keverési technikával. Egy nap 

után a rendszerekhez vagy azonos térfogatú, 1,2 M NaCl oldatot (kétlépéses-keverés-I.), vagy 

számított mennyiségű szilárd NaCl-ot (kétlépéses-keverés-II.) adtam, állandó kevertetés 
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mellett. (A Függelék 3. fejezetében látható egy példa arra, hogy hogyan értem el egy 

kiválasztott végső összetételt a különböző keverési módszerekkel.) A különböző keveréssel 

elkészített komplexek dH adatai a már korábban bemutatott 16. b. ábrán szerepelnek. Az 

egylépésben, só jelenlétében stop-flow keveréssel elkészített rendszerek transzparensek 

voltak. A kétlépéses keverés során az első lépésben a PSS és CTAB oldatok lassú keverésével 

készített elegyeiben a széles tenzidkoncentráció tartományban képződő csapadék a só 

hozzáadása után azonnal feloldódott. Ahogy az a 16. b. ábrán látható, a végső összetételű 

komplexek átlagos mérete nem függ az oldatkészítés módjától. Ez tehát azt jelenti, hogy a 

0,6 M NaCl-ban a polielektrolit és tenzid molekulák termodinamikailag stabil oldata állítható 

elő. Ez az eredmény összhangban van a nagy sókoncentrációknál tapasztalt koaguláció 

kinetika mérések feltételezett magyarázatával, mely szerint a sókoncentráció növekedése 

következtében jelentősen csökken a kötött tenzid mennyisége.  

A PEI/NaDS elegyek esetében a NaCl fázistulajdonságokra gyakorolt hatását mutatom 

be a 18. ábrán, ahol a PEI/NaDS komplexek átlagos mérete látható só nélkül, 0,1 M és 0,5 M 

NaCl jelenlétében. A szürke téglalap só nélkül, a piros vonalkázott téglalap 0,1 M NaCl, a kék 

vonalkázott téglalap pedig 0,5 M NaCl jelenlétében jelöli a csapadékos összetételi tartományt. 
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18. ábra A stop-flow keveréssel előállított PEI/NaDS komplexek átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérője a 
tenzidkoncentráció függvényében inert elektrolit nélkül (�), és 0,1 M (�) és 0,5 M (�) NaCl jelenlétében. 
cPEI = 500 mg/dm3, pHin= 10. A szürke téglalap só nélkül, a piros vonalkázott téglalap 0,1 M NaCl, a kék 
vonalkázott téglalap pedig 0,5 M NaCl jelenlétében jelöli a csapadékos összetételi tartományt. 
 

Az eredmények megfelelnek a PEI/NaDS nanorészecskék koaguláció kinetika mérései 

alapján vártaknak (lásd 14. ábra). A só koncentrációjának növekedésével a csapadékos 
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összetételi tartomány növekszik. A kétfázisú tartomány szűkülése vagy megszűnése nem 

figyelhető meg 0,5 M NaCl koncentráció esetében sem. (Nagyobb NaCl koncentráció 

alkalmazása pedig szeggregatív fázisszeparációhoz vezet.)  

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a PSS/CTAB elegyek tenzidfeleslegben nem 

tekinthetők egyensúlyi, egyfázisú rendszereknek. Nagy tenzidkoncentrációk esetén a stop-

flow keverési technika lehetőséget biztosít a tenzidionok PSS/CTAB nanorészecskék felületén 

történő adszorpciójára, így elektrosztatikusan stablizált kolloid diszperzió keletkezik. A 

csapadékos összetételi tartomány kiterjedése növekszik a polielektrolit koncentrációjának 

növekedésével, illetve (azonos monomer koncentráció esetén) a polielektrolit relatív 

molekulatömegének csökkenésével. Az inert elektrolit kettős hatással van a PSS/CTAB 

rendszerek oldatbeli viselkedésére. A kétféle hatást egy sematikus ábrán foglalom össze (19. 

ábra).  

 

 
 

19. ábra A NaCl koncentrációjának hatása az elektrosztatikusan stabilizált PSS/CTAB diszperzióra. 
 

A só kis mennyiségben elsődlegesen a PSS/CTAB rendszerek nem-egyensúlyi 

jellegére hat, és így koagulációt idéz elő, ezáltal csökkentve a kinetikailag stabil összetételi 

tartomány kiterjedését. Nagyobb koncentrációban alkalmazva azonban az elektrolit az 

egyensúlyi fázistulajdonságokra hat, mivel a polielektrolithoz kötött tenzid mennyisége 

jelentősen csökken. Ezért termodinamikailag stabil oldat jön létre a teljes vizsgált 

koncentrációtartományban. Az elektrolit megfigyelt kettős hatása magyarázatot ad az 

irodalomban található ellentmondó megfigyelésekre az elektrolit P/T fázistulajdonságokra 

cNaCl cNaCl 

kétfázisú rendszer 
nem-egyensúlyi állapotban 

újraoldódás aggregáció 

egyfázisú rendszer 
egyensúlyban 

kinetikailag stabil 
kolloid diszperzió 

Na+ PSS Cl- CTAB 

kétfázisú rendszer 
egyensúlyban 



43 
 

gyakorolt hatására vonatkozólag. Ugyanis az előbbi sóhatás csak akkor figyelhető meg, ha az 

oldatkészítési technika lehetővé teszi a polielektrolit és tenzid elektrosztatikusan stabilizált 

kolloid diszperziójának képződését (elektrolit nélkül). Ugyanakkor az utóbbi (egyensúlyi 

tulajdonságokra gyakorolt) sóhatás akkor tapasztalható egy P/T rendszerben, ha a 

tenzidkötődés hajtóereje kicsi, illetve ha a tenzid jól oldódik töményebb sóoldatokban is. 

 

5.1.2. A PEI/NaDS diszperziók stabilitása inert elektrolit jelenlétében 

 

Ahogyan azt az előző fejezetben bemutattam, a PEI/NaDS rendszerekben a NaDS 

NaCl-ban való korlátozott oldhatósága miatt csak az inert elektrolit kinetikai állandóságra 

gyakorolt hatása tapasztalható. A PEI/NaDS elegyek kinetikai stabilitása azonban számos 

paramétertől függ. 

A 20. ábrán a stop-flow keveréssel (tenzidfeleslegben) elkészített PEI/NaDS 

rendszerek kritikus koaguláltató elektrolitkoncentrációja (ccc) szerepel a tenzidkoncentráció 

függvényében különböző kezdeti pH-kon (cPEI = 250 mg/dm3). A PEI egy adott kezdeti 

töltéssűrűségénél a ccc értéke növekszik a NaDS koncentrációjának növekedésével. Nagyobb 

tenzidkoncentrációknál a növekedés kismértékű, kivéve pHin = 4 esetében, ahol a ccc 

meredeken növekszik a teljes vizsgált tenzidkoncentráció tartományban.  
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20. ábra A stop-flow keveréssel (tenzidfeleslegben) előállított PEI/NaDS diszperziók NaCl-ban meghatározott 
kritikus koaguláltató elektrolitkoncenrációjának (ccc) tenzidkoncentrációval való változása: pHin = 4 (�); 
pHin = 6 (�); pHin = 8 (�); pHin = 10 (�) esetében, cPEI = 250 mg/dm3. 
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A ccc növekedése cNaDS növelésével a diszperzió kinetikai stabilitásának növekedésére 

utal. A tapasztaltak értelmezéséhez a negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskék között fellépő 

vonzó és taszító kölcsönhatások tenzid- és NaCl koncentrációval való változását kell 

figyelembe venni.  

A DLVO elmélet alapján a vonzó erőket a polielektrolit/tenzid részecskék mérete (dH) 

és az effektív Hamaker állandó (Aeff) határozza meg [49]. Kísérletek bizonyították, hogy egy 

adott pHin-en és PEI koncentrációnál a PEI/NaDS komplexek átlagos mérete tenzid 

feleslegében közelítőleg konstans (ha a rendszerek stop-flow keveréssel készültek) [46]. Aeff 

ugyanakkor első közelítésben a kötött tenzid mennyiségének monoton növekvő függvénye. A 

kötött tenzid mennyisége azonban nem változik számottevően a tenzidfelesleg tartományában 

a PEI/NaDS rendszerekben (széles NaCl koncentráció intervallumban) a kötési izoterma 

vizsgálatok szerint [56]. Feltételezhető tehát, hogy (egy adott pHin-en, állandó PEI és NaCl 

koncentráció mellett) a vonzó diszperziós erők nem változnak jelentősen cNaDS növelésével. 

A taszítóerők tenzid- és sókoncentrációval való megváltozására a PEI/NaDS 

részecskék elektrokinetikai potenciál (ζ) értékeiből következtethetünk. A 21. ábrán a 

PEI/NaDS komplexek elektrokinetikai potenciálját ábrázoltam a tenzidkoncentráció 

függvényében só nélkül és 0,1 M NaCl jelenlétében, két kezdeti PEI töltéssűrűségnél 

(cPEI = 250 mg/dm3; (a) pHin = 4, (b) pHin = 8).  

A PEI/NaDS nanorészecskék elektrokinetikai potenciálja egy adott pHin-en egyre 

negatívabbá válik a tenzid koncentrációjának növekedésével só nélkül, és 0,1 M NaCl 

közegben is, majd nagyobb tenzidkoncentrációknál konstans értékeket vesz fel. A 

megfigyelés azzal magyarázható, hogy a tenzidkoncentráció növelésével a hidrofób 

PEI/NaDS nanorészecskék felületén adszorbeálódott tenzidionok mennyisége növekszik. 

Ennek következtében a részecskék között fellépő taszítóerő is megnő, és így a diszperzió 

stabilabbá válik. Ugyanakkor a szabad tenzidmicellák keletkezéséhez szükséges 

tenzidkoncentrációt meghaladva a kötött tenzid mennyisége, és így az elektrokinetikai 

potenciál nem növekszik tovább a tenzidkoncentráció emelésével (ζ ≈ ζcmc). (Az elektrolit 

hozzáadása csökkenti a cmc-t, ezért az elektrokinetikai potenciál 0,1 M NaCl-ban kisebb 

tenzidkoncentrációknál válik konstanssá a sót nem tartalmazó oldatokhoz képest.) A cmc-t 

meghaladva a tenzidaktivitás gyakorlatilag konstanssá válik, ami azt jelenti, hogy a PEI/NaDS 

diszperziók kinetikai stabilitása nem növelhető korlátlanul. Ez magyarázza, hogy a ccc nem 

növekszik tovább cNaDS-sel a magasabb kezdeti pH-kon. Ugyanakkor a ccc értékek 

növekedésének mérséklődése pHin = 4-en azért nem figyelhető meg, mert a 



45 
 

tenzidkoncentráció további növelésével a koaguláció kinetika mérésekhez olyan nagy 

töménységű NaCl oldatra lenne szükség, amelyben a NaDS kicsapódik. 
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21. ábra A PEI/NaDS komplexek elektrokinetikai potenciálja (ζ) a tenzidkoncentráció függvényében só 
nélkül (�) és 0,1 M NaCl-ban (�), cPEI = 250 mg/dm3, (a) pHin = 4, (b) pHin = 8. A sót nem tartalmazó 
rendszerek stop-flow keveréssel készültek, a méréseket 24 órával az oldatkészítés után végeztem. A 0,1 M NaCl-
ot tartalmazó elegyek végső koncentrációját két lépésben értem el: először a PEI/NaDS rendszereket készítettem 
el stop-flow keveréssel (az ábrán szereplő összetételek kétszeresét), majd 24 óra múlva a rendszereket azonos 
térfogatú, 0,2 M NaCl oldattal elegyítettem a stop-flow keverőberendezés segítségével. Az elektroforetikus 
mobilitást 5 perc, 1 óra és 5 óra után határoztam meg. (A különböző időpontokban meghatározott uζ értékek a 
mérési hibán belül megegyeznek.) A ζ értékeket az uζ adatokból a 2. egyenlet alapján számoltam ki. A 
számolásban a = 25 nm-t használtam a PEI/NaDS részecskék átlagos sugaraként. Az elektrolitkoncentrációt a só 
nélküli rendszerekben a tenzidkoncentrációval közelítettem. 0,1 M NaCl-ban a cel~0,1 M NaCl közelítést 
alkalmaztam. 
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A 20. ábráról az is leolvasható, hogy nagy tenzidkoncentrációknál a PEI/NaDS 

diszperzió stabilabbá válik alacsonyabb kezdeti pH-n, azaz nagyobb polielektrolit 

töltéssűrűségnél. A jelenség magyarázatára a vonzó és taszító erőket meghatározó 

mennyiségek (dH, Aeff, ζ) polielektrolit töltéssűrűségtől való függését kell megvizsgálni (adott 

egyensúlyi tenzid és sókoncentrációnál). A negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskék átlagos 

mérete nem függ jelentős mértékben a PEI protonáltsági fokától [46]. Ugyanakkor a kötött 

tenzid mennyisége jelentősen növekszik a PEI töltéssűrűségének növelésével konstans 

tenzidaktivitás és ionerősség esetén [56]. Így a polielektrolit/tenzid nanorészecskék effektív 

Hamaker állandója csökkenő pHin-nel növekszik. Ennek következtében a részecskék között 

ható vonzó diszperziós erők megnövekednek. Ugyanakkor, a kötött tenzid mennyiségének 

növekedésével a PEI/NaDS nanorészecskék hidrofóbabbá válnak, emiatt a dodecil-szulfát 

ionok adszorpciójának mértéke nő a nagyobb töltésű PEI molekulák esetében. Ez a 

magyarázata annak, hogy pHin = 4 esetén ζcmc értéke mind 0,1 M NaCl-ban, mind anélkül 

negatívabb, mint pHin = 8-on. Tehát pHin csökkenésével mind a vonzó, mind a taszító erők 

nőnek a polielektrolit/tenzid nanorészecskék között egy adott tenzidaktivitás esetében. 

Azonban a tapasztalt megnövekedett stabilitás a PEI molekulák protonáltsági fokának 

növelésével arra utal, hogy pHin csökkenésével az elektrosztatikus taszító erők dominálnak. 

Emellett, a PEI/NaDS részecskék kisszögű neutronszórási vizsgálata megmutatta, hogy 

alacsony pHin-en kompaktabb, magasabb pHin értékeknél viszont lazább szerkezetű 

PEI/NaDS nanorészecskék keletkeznek [57]. A PEI/NaDS diszperziók megnövekedett 

kinetikai stabilitását tehát a nagyobb protonáltsági fokú PEI molekulák esetében az adott 

tenzidaktivitáson keletkezett kompaktabb és nagyobb töltésű PEI/NaDS nanorészecskék 

okozzák, szemben a magasabb pHin-en képződő lazább szerkezetű és kisebb töltésű 

részecskékkel. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a tenzidfeleslegben stop-flow keveréssel képződő 

PEI/NaDS diszperziók a tenzidkoncentráció vagy a polielektrolit töltéssűrűségének 

emelésével a diszpergált részecskék között fellépő taszító erők nagymértékű megnövekedése 

következtében stabilabbá válnak. Emellett a kötött tenzid mennyiségének sókoncentrációtól 

való függése illetve a nanorészecskék szerkezeti változásai is szerepet játszhatnak a 

PEI/NaDS diszperziók kinetikai stabilitás változásának értelmezésében. Ezek megértése 

azonban további vizsgálatokat igényel. 
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5.2. Semleges polimeradalékok hatása a PEI/NaDS diszperziók kinetikai stabilitására 

 

 Az elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziók kinetikai állandósága elektrolit 

jelenlétében csökken. Azonban a diszperziók stabilitása megfelelő nemionos polimerek 

adszorpciójával növelhető. Ebben a fejezetben különböző neutrális homopolimer adalékok 

(poli(etilén-oxid), poli(vinil-pirrolidon), dextrán) és egy triblokk kopolimer (Pluronic) 

poli(etilén-imin)/nátrium-dodecil-szulfát diszperziókra gyakorolt hatását vizsgálom.  

 

5.2.1. A PEI/NaDS rendszer semleges homopolimerek jelenlétében 

 

5.2.1.1. Lehetséges kölcsönhatások a PEI, NaDS és homopolimer-adalék között 

 

A kísérleti eredmények bemutatása előtt, azok későbbi értelmezése szempontjából 

fontos ismerni a vizsgált PEI/NaDS/polimeradalék háromkomponensű rendszerek összetevői 

között fellépő lehetséges kölcsönhatásokat. Ezeket foglalja össze a 22. ábra. 

 

 
22. ábra Kölcsönhatások a vizsgált rendszerek komponensei között. 

 

Dinamikus fényszóródás és elektroforetikus mobilitás mérések alapján megállapítható, 

hogy a poli(etilén-imin) és a vizsgált semleges polimermolekulák közötti kölcsönhatás 

elhanyagolható. Figyelembe kell venni azonban a semleges polimerek NaDS-sel való 
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kölcsönhatását, hiszen ahogyan azt az irodalmi bevezetésben bemutattam, az anionos tenzidek 

a kritikus aggregációs tenzidkoncentrációt meghaladva, kooperatív módon kölcsönhatásba 

lépnek a semleges polimerekkel [6]. A cac meghatározása céljából elektromos vezetés 

méréseket végeztem. A 23. ábrán a NaDS oldat elektromos vezetésének változását látjuk a 

tenzidkoncentráció függvényében 1 g/dm3 (a) dextrán, (b) PEO (Mw = 100 000 Da), és (c) 

PVP jelenlétében. Mindegyik ábrán szerepel a csak NaDS-t tartalmazó oldatok vezetése is.  
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23. ábra A NaDS-t (�) és 1,0 g/dm3 polimeradalékot tartalmazó oldatok elektromos vezetése (κ) a 
tenzidkoncentráció függvényében: (a) NaDS + dextrán (�); (b) NaDS + PEO (�); (c) NaDS + PVP (�). 
 

A NaDS elektromos vezetése monoton növekszik, majd a kritikus micellaképződési 

koncentrációt meghaladva már csak kismértékben növekszik tovább. A 23. a. ábra alapján a 

micellák keletkezése (az irodalmi adatokkal egyezésben) 8,2 mM NaDS koncentráció fölött 

következik be. Dextrán jelenlétében a mért elektromos vezetés értékek a mérési hibán belül 

megegyeznek a csak tenzidet tartalmazó oldatokéval azt mutatva, hogy a dextrán 

kölcsönhatása a NaDS-el elhanyagolható. PEO és PVP jelenlétében azonban jelentős eltérés 

figyelhető meg a NaDS oldat κ adataitól, utalva ezen polimerek NaDS-el való kooperatív 
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kölcsönhatására. A cac értékek az irodalmi adatokkal elfogadható egyezésben PEO esetében 

cacPEO/NaDS = 4,5 mM, PVP esetében cacPVP/NaDS = 2,6 mM NaDS-nek adódtak [58, 59]. 

A PEI és NaDS között – ahogy azt az irodalmi összefoglalásban bemutattam – jelentős 

kölcsönhatás van, amely elegendő hajtóerőt biztosít a tenzidionok monomer formában történő 

kötődésére a polielektrolit lánchoz [25, 37, 46]. 

Az egyes komponensek közötti kölcsönhatások ismeretében a különböző semleges 

polimerek PEI/NaDS diszperziókra gyakorolt hatását először a PEO polimeradalék esetében 

mutatom be. Ezt követi annak ismertetése, hogy mi a szerepe az adalékként alkalmazott 

polimer molekulatömegének, szerkezetének és a polielektrolit töltésének a semleges polimer 

PEI/NaDS diszperziókra gyakorolt hatására vonatkozólag. 

 

5.2.1.2. A PEI/NaDS/PEO rendszer 

 

Ebben a fejezetben az általam alkalmazott legnagyobb molekulatömegű poli(etilén-

oxid) (Mw, PEO= 100 000 Da) hatását mutatom be a poli(etilén-imin)/nátrium-dodecil-szulfát 

elegyek oldatbeli tulajdonságaira, kiemelten a tenzidfelesleg tartományában. Kísérleteimben a 

PEI protonáltsági fokát a kezdeti pH módosításával ~40 %-osra állítottam be (pHin = 6) [60]. 

Az elegyek minden esetben stop-flow keveréssel készültek úgy, hogy PEO jelenlétében mind 

a polielektrolit-, mind pedig a tenzidoldat tartalmazta azonos koncentrációban a semleges 

polimert. 

A 24. ábrán a PEI/NaDS komplexek elektroforetikus mobilitása szerepel az analitikai 

tenzidkoncentráció függvényében PEO-t nem tartalmazó rendszerekre, és 2 g/dm3 PEO 

alkalmazásakor, két különböző polielektrolit koncentrációnál: (a) cPEI = 100 mg/dm3; (b) 

cPEI = 250 mg/dm3. 

A PEO-t nem tartalmazó elegyek esetében a PEI kezdeti jelentős pozitív töltése a 

tenzidkötődés következtében csökken. Egy köztes tenzidkoncentráció tartományban csapadék 

válik ki (ezt a tartományt jelöli a vonalkázott téglalap), majd tenzid feleslegében a komplexek 

áttöltődése következik be. A PEO jelenléte nagymértékben megváltoztatja a mobilitás görbék 

jellegét. Poli(etilén-oxid) hozzáadásával a csapadékos összetételeket meghaladó NaDS 

koncentrációknál egy széles tartományban konstans, kicsi uζ értékeket mérhetünk, szemben a 

PEO-t nem tartalmazó, azonos összetételeknél megfigyelt jelentős negatív értékekkel. 

Ugyanakkor a tenzid koncentrációjának további növelésével egy töréspont után az 

elektroforetikus mobilitás növekedni kezd (abszolút értékben). A mobilitás növekedése 
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100 mg/dm3 PEI esetében cNaDS = 5,1 mM, míg 250 mg/dm3 PEI esetében cNaDS = 6,5 mM 

analitikai NaDS koncentrációnál kezdődik meg. 
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24. ábra A PEI/NaDS komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása a tenzidkoncentráció függvényében PEO 
nélkül (�) és 2,0 g/dm3 PEO (�) jelenlétében, pHin = 6. A vonalkázott téglalap a csapadékos összetételi 
tartományt jelöli. (a) cPEI = 100 mg/dm3; (b) cPEI = 250 mg/dm3.  
 

Ha a PEI-hez kötött tenzid mennyiségét a pHin = 6-on mért tenzid kötési izoterma 

alapján számításba vesszük (a kötési izoterma, és meghatározásának részletei a Függelék 1. 

fejezetében találhatók), a két törésponthoz tartozó egyensúlyi tenzidkoncentráció (ce, NaDS) 

100 mg/dm3 PEI esetében ce, NaDS = 4,2 ± 0,2 mM-nak, 250 mg/dm3 PEI esetében pedig 

ce, NaDS = 4,1 ± 0,2 mM-nak adódik. Ezek az értékek közelítőleg megegyeznek a NaDS PEO-n 

megállapított kritikus aggregációs koncentrációjával, mutatva, hogy az uζ vs. cNaDS görbék 

töréspontjai a tenzid és a semleges polimer közötti kooperatív kölcsönhatás megkezdődését 



51 
 

jelzik. A továbbiakban kísérleteimet abban a tenzidkoncentráció tartományban végeztem, 

amelyben a PEO/NaDS kölcsönhatás elhanyagolható: a legmagasabb alkalmazott analitikai 

tenzidkoncentrációt úgy választottam meg, hogy az egyensúlyi tenzidkoncentráció kisebb 

legyen a PEO/NaDS kritikus aggregációs koncentrációjánál (ce, NaDS < cacPEO/NaDS). A 

grafikonokon cNaDS jelölés mindig az analitikai tenzid koncentrációt jelenti. 

A 25. ábrán a negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskék látszólagos hidrodinamikai 

átmérőjét mutatom be a tenzidkoncentráció függvényében PEO nélkül és 2 g/dm3 PEO 

jelenlétében az előző ábrán bemutatott két konstans polielektrolit koncentrációnál (a) 

cPEI = 100 mg/dm3; (b) cPEI = 250 mg/dm3. A vonalkázott téglalap a csapadékos tartományt 

jelöli.  
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25. ábra A PEI/NaDS komplexek átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérője a tenzidkoncentráció 
függvényében PEO nélkül (�) és 2,0 g/dm3 PEO jelenlétében (�), pHin = 6. A vonalkázott téglalap a csapadékos 
összetételi tartományt jelenti. (a) cPEI = 100 mg/dm3; (b) cPEI = 250 mg/dm3, a szaggatott vonal a PEI molekulák 
átlagos méretét jelöli. 
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A PEO-t nem tartalmazó PEI/NaDS komplexek mérete a csapadékos összetételeket 

meghaladva mindkét polielektrolit koncentráció esetében csökken, majd tenzid feleslegében 

az egyedi PEI molekulák méretéhez képest (szaggatott vonal) jóval kisebb, egyforma méretű 

(45 ± 2 nm) komplexek keletkeznek. Ugyanakkor a 24. a. és b. ábrák alapján ezek a 

komplexek jelentős negatív töltéssel rendelkeznek. Az irodalmi bevezetőben megmutattam, 

hogy a kisméretű, jelentős negatív töltésű komplexek képződése tenzid feleslegében a 

PEI/NaDS nanorészecskék elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziójának képződésével 

magyarázható [25]. PEO jelenlétében a semleges polimeradalék nélküli értékekhez képest 

jelentősen megnövekedett átlagos méreteket detektálhatunk a kinetikailag stabil kolloid 

diszperzió tartományában. 

A PEO-adalék előzőekben bemutatott hatásának több magyarázata is lehet. 

Elméletileg lehetséges például, hogy a PEO jelenlétében megnövekedett viszkozitás okozza a 

PEI/NaDS komplexek mobilitásának csökkenését és méretük növekedését. Viszkozitás 

méréseim alapján azonban (az általam alkalmazott PEO koncentrációk esetében) ez kizárható. 

Ugyancsak felmerülhet a kérdés, hogy a kevésbé negatív elektroforetikus mobilitás értékek 

nem a polielektrolithoz kötött tenzid mennyiségének csökkenését jelzik-e PEO jelenlétében. A 

PEI-hez kötött tenzidionok mennyiségének megváltozásáról pH mérések segítségével 

kaphatunk információt.  

A PEI/NaDS rendszer vizsgálatakor azt figyelték meg, hogy állandó polielektrolit 

koncentráció mellett, a tenzidkoncentráció növekedésével a rendszerek pH-jának értéke 

növekszik, majd közelítőleg konstanssá válik [25, 61, 62]. A pH változását kvantitatíve az 

alábbi két egyensúlyi folyamattal értelmezték [25]: 

 EI + H+ ↔ EIH+ (13) 

 EIH+ + DS- ↔ EIH+DS-, (14) 

ahol EI és EIH+ a PEI protonálatlan és protonált amino csoportját, DS- a dodecil-szulfát 

aniont, EIH+DS- pedig a protonált amino csoporthoz kötődött tenzidet jelöli. Mivel a (14) 

egyenlet alapján az anionos tenzid kötődése következtében a PEI protonált amino 

csoportjainak koncentrációja csökken, a PEI protonálódási egyensúlya (13) eltolódik. Ahhoz, 

hogy az egyensúly helyreálljon, újabb amino csoportoknak kell protonálódniuk, ezért a pH 

növekszik. 

A kötött tenzid mennyiségének változásáról tehát PEO jelenlétében és anélkül pH 

mérésekkel egyszerűen megbizonyosodhatunk. A 26. ábrán a PEI/NaDS elegyek pH-jának 

változása látható a tenzidkoncentráció függvényében PEO nélkül, és 2 g/dm3 PEO 
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hozzáadásakor (cPEI = 250 mg/dm3). A pH mindkét esetben fokozatosan növekszik, majd 

állandóvá válik. A mért pH értékek PEO jelenlétében és anélkül a mérési hibán belül 

megegyeznek, ezért megállapítható, hogy a PEI molekulákon kötött tenzid mennyisége nem 

változik számottevően PEO jelenlétében. 
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26. ábra A PEI/NaDS rendszerek pH-jának változása a tenzidkoncentráció függvényében PEO nélkül (�), és 
2,0 g/dm3 PEO jelenlétében (�), cPEI = 250 mg/dm3, pHin=6. 
 

 A viszkozitás és a kötött tenzidmennyiség változásának kizárása után egy további 

lehetséges magyarázat a megfigyelések értelmezésére az, hogy a PEO – hasonlóan a 

levegő/víz [63], illetve polisztirol latex/oldat [64] határfelületeken megfigyelt 

adszorpciójához – adszorbeálódni képes a hidrofób PEI/NaDS nanorészecskék felületén. A 

nanorészecskék felületén így kialakult adszorbeált PEO réteg következtében a negatív töltésű 

PEI/NaDS nanorészecskék átlagos mérete megnövekszik, ugyanakkor a részecskék körül 

kialakuló diffúz elektromos kettősréteg hasadási síkjának kitolódása miatt csökken az 

elektroforetikus mobilitásuk [65]. Az adszorpciós rétegvastagság (���
���) közelítő értéke az 

egyes összetételeknél megbecsülhető a dinamikus fényszóródás és az elektroforetikus 

mobilitás mérésekből, feltételezve, hogy a PEO adszorpció következtében a PEI/NaDS 

részecskék szerkezete és felületi töltéssűrűsége nem változik. A számolások eredményeit 

cPEI = 100 mg/dm3 és cPEI = 250 mg/dm3 koncentrációknál a 2. táblázat foglalja össze (a 

számolás részletei a Függelék 2. fejezetében találhatók). A két mérési technika eredményeiből 

megbecsült adszorpciós rétegvastagság értékek mindkét PEI koncentrációnál jó egyezést 

mutatnak. Ugyanakkor a ���
��� értékek szintén jól közelítik a PEO molekulák méretét (1. 
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táblázat) mutatva, hogy a PEO az alkalmazott mennyiségben vastag adszorpciós réteget alakít 

ki a hidrofób PEI/NaDS nanorészecskék felületén. 

 

(a)                  100 mg/dm3 PEI 

 

 
(b)                  250 mg/dm3 PEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a dinamikus fényszóródás mérésekből  
b elektroforetikus mobilitás mérésekből 

 
2. táblázat A PEO adszorpció következtében a PEI/NaDS nanorészecskék felületén kialakult, dinamikus 

fényszóródás és elektroforetikus mobilitás adatok alapján számolt adszorpciós rétegvastagság értékek (
PEO

adsd ) 
2 g/dm3 PEO adalék alkalmazásakor, (a) cPEI = 100 mg/dm3; (b) cPEI = 250 mg/dm3. 
 

A polimeradszorpció az adszorbeált mennyiségtől függően különböző hatással lehet a 

diszperziók stabilitására. Egy elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió – így a 

tenzidfelesleg tartományában képződő PEI/NaDS diszperzió is – elektrolit hozzáadása 

hatására aggregálódik. Ezzel szemben egy megfelelően megválasztott semleges polimer 

adszorpciója által sztérikusan stabilizált diszperzió inert elektrolit jelenlétében is megőrizheti 

stabilitását. 

Az PEI/NaDS diszperzió inert elektrolittal szembeni kinetikai stabilitását különböző 

mennyiségű PEO jelenlétében koaguláció kinetika mérésekkel vizsgáltam. A 27. ábra a 

PEI/NaDS nanorészecskék kísérletileg meghatározott koagulációs sebességi együtthatóját 

mutatja a PEO koncentrációjának függvényében 0,1 M NaCl-ban, egy adott PEI/NaDS 

cNaDS 
(mM) 

PEO
adsd a 

(± 2 nm) 

PEO
adsd b 

(± 2 nm) 
3,0 8 13 
3,5 8 12 
4,0 7 11 
4,5 6 9 
5,0 8 9 

cNaDS 
(mM) 

PEO
adsd a 

(± 2 nm) 

PEO
adsd b 

(± 2 nm) 
4,8 6  9  
5,0 5 9  
5,3 7  8  
5,5 6 9  
5,8 7  7  
6,0 7  7  
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összetételnél (cPEI = 250 mg/dm3, cNaDS = 4,0 mM). (Először a PEI/NaDS elegyeket 

készítettem el stop-flow keveréssel só nélkül, majd egy nap elteltével a rendszereket azonos 

térfogatú, 0,2 M koncentrációjú NaCl oldattal elegyítettem a stop-flow berendezés 

segítségével, és az abszorbancia időbeli változását detektáltam.)  
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27. ábra A PEI/NaDS nanorészecskék kísérletileg meghatározott koagulációs sebességi együtthatója (kx) a PEO 
koncentrációjának függvényében 0,1 M NaCl-ban. cPEI = 250 mg/dm3, cNaDS = 4,0 mM, pHin = 6. 
 

Az ábra alapján elmondható, hogy a koaguláció sebessége kis mennyiségű PEO 

hatására növekszik, majd cPEO további növelésével fokozatosan csökken, és végül a 

polimeradalék nélküli rendszerekhez képest lényegesen kisebb értékeket vesz fel. A kx vs. 

cPEO függvény lefutása a neutrális polimerek diszperziók állandóságára gyakorolt, jól ismert 

kettős hatásával értelmezhető (abban az esetben, amikor a közeg termodinamikailag jó 

oldószere a semleges polimernek) feltételezve, hogy a PEI/NaDS nanorészecskék között ható 

taszítóerők a részecskék közötti távolság függvényében nem változnak a polimeradalék 

hozzáadásával. A koaguláció sebességének növekedése kis PEO koncentrációknál 

feltételezhetően a flokkulációnak tulajdonítható: kismértékű adszorpció esetén hídkötések 

jönnek létre az egyedi PEI/NaDS nanorészecskék között. Nagyobb mennyiségű PEO 

jelenlétében azonban az adszorbeálódott molekulák teljesen beborítják a nanorészecskéket. 

Az adszorbeált PEO réteg sztérikusan is stabilizálja a polielektrolit/tenzid nanorészecskék 

diszperzióját, így – ellentétben a csupán elektrosztatikusan stabilizált PEI/NaDS 

diszperzióval –, a megfelelő mennyiségű PEO hozzáadásakor sztérikusan is stabilizált 

PEI/NaDS diszperziók inert elektrolit jelenlétében is képesek megőrizni kinetikai 

stabilitásukat. 
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 Összefoglalásul kijelenthető, hogy a neutrális polimerek diszperziók állandóságára 

gyakorolt hatása a PEI/NaDS diszperziók esetében is megfigyelhető. A poli(etilén-oxid) 

adszorbeálódik a PEI/NaDS nanorészecskék felületén, és megfelelő mennyiségben 

sztérikusan stabilizálja a diszperziót. A stabilizáló hatás mértéke és az adszorpciós réteg 

szerkezete függhet a hozzáadott polimeradalék molekulatömegétől, szerkezetétől és a 

rendszer egyéb paramétereitől is. Ezek hatását vizsgálom a következő fejezetekben. 

 

5.2.1.2.1. A stabilitásra gyakorolt hatás függése a PEO adalék molekulatömegétől 
 

A polimerek adszorpciójának hajtóereje, adszorbeálódott mennyisége, és így a 

diszperziók stabilitásra gyakorolt hatása nagymértékben függ az alkalmazott polimeradalék 

relatív molekulatömegétől [65]. 

A 28. ábrán a stop-flow keveréssel előállított PEI/NaDS nanorészecskék 

koagulációjának kísérletileg meghatározott sebességi állandóját ábrázoltam a PEO 

koncentráció függvényében különböző molekulatömegű PEO-k jelenlétében egy adott 

polielektrolit/tenzid összetételnél, 0,1 M NaCl-ban (cPEI = 250 mg/dm3, cNaDS = 4,0 mM, 

pHin = 6). A grafikonon az Mw1, PEO = 2 000 Da, és Mw2, PEO = 20 000 Da relatív 

molekulatömegű PEO adalékokat tartalmazó rendszerek eredményei mellett összehasonlítás 

céljából szerepelnek az Mw3, PEO = 100 000 Da molekulatömegű PEO-val elkészített, előző 

ábrán bemutatott nanorészecskék kx adatai is.  
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28. ábra Adott összetételű PEI/NaDS nanorészecskék koagulációjának kísérletileg meghatározott sebességi 
együtthatója 0,1 M NaCl-ban, három különböző molekulatömegű PEO jelenlétében. cPEI = 250 mg/dm3; 
cNaDS = 4,0 mM; pHin = 6; Mw1,PEO = 2.103 Da (�); Mw2,PEO = 2.104 Da (�); Mw3,PEO = 1.105 Da (�). 
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A koaguláció sebességét növelő hatás kis PEO koncentrációknál csak a legnagyobb 

molekulatömegű PEO esetében figyelhető meg. A 20 000 Da molekulatömegű PEO 

jelenlétében kx csökken a PEO koncentrációjának emelésével, de a sztérikus stabilizáló hatás a 

vizsgált koncentrációtartományban kismértékű a 100 000 Da molekulatömegű PEO-val 

összehasonlítva. Ugyanakkor az általam használt legkisebb molekulatömegű PEO adalék 

jelenlétében a kx értékek mérési hibán belül megegyeznek. A 29. ábrán az előző grafikonon 

bemutatott összetételekhez tartozó nanorészecskék elektroforetikus mobilitása látható a 

polimeradalék koncentrációjának függvényében mindhárom molekulatömegű PEO esetében.  
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29. ábra A PEI/NaDS nanorészecskék átlagos elektroforetikus mobilitása a polimeradalék koncentrációjának 
függvényében, három különböző molekulatömegű PEO jelenlétében. cPEI = 250 mg/dm3, cNaDS = 4,0 mM, 
pHin = 6, Mw1,PEO = 2.103 Da (�); Mw2,PEO = 2.104 Da (�); ,PEO = 1.105 Da (�). 
 

A nanorészecskék mobilitása a legkisebb molekulatömegű PEO esetében gyakorlatilag 

mérési hibán belül nem változik. A 20 000 és 100 000 Da molekulatömegű PEO-k 

jelenlétében a mobilitás abszolút értéke csökken a PEO koncentráció növekedésével. A 

változás azonban csak a 100 000 Da molekulatömegű mintánál jelentős. Ez utóbbi esetben az 

uζ vs. cPEO függvény alakja egy adszorpciós izotermára emlékeztet, jelezve, hogy a 

polimeradszorpció telítéshez közelít nagy PEO koncentrációknál. Mivel az elektroforetikus 

mobilitás csökkenése az adszorbeált réteg kiterjedésével hozható összefüggésbe, a mobilitás 

mérések arra utalnak, hogy vastag adszorpciós rétegek kialakulásáról csak a legnagyobb 

molekulatömegű PEO minta esetében beszélhetünk. Ez a magyarázata annak, hogy a vizsgált 

két kisebb relatív molekulatömegű PEO adaléknak nincs jelentős hatása a PEI/NaDS 

diszperziók kinetikai stabilitására a vizsgált koncentrációtartományban (lásd 28. ábra). 
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A mérések alapján megállapítható, hogy a kolloid stabilitás elméletével egyezésben 

jelentős sztérikus stabilizáló hatás nagy, illetve aggregációt fokozó hatás a kis PEO 

koncentrációknál csak a kellően nagyméretű PEO molekulák esetében figyelhető meg. 

 

5.2.1.3. PEI/NaDS rendszerek különböző nemionos lineáris homopolimerek jelenlétében 

 

A továbbiakban a semleges polimeradalékok PEI/NaDS diszperziókra gyakorolt 

hatásának szisztematikus vizsgálatát a leghatékonyabbnak bizonyult 100 000 Da 

molekulatömegű PEO mellett két másik polimeradalékra: a poli(vinil-pirrolidon) és dextrán 

polimerekre is kiterjesztettem. Emellett kísérleteimet a PEI ~40 %-os protonáltságát jelentő 

pHin = 6 mellett ~60%-os (pHin = 4) és ~5%-os (pHin = 10) kezdeti PEI töltéssűrűségeknél is 

elvégeztem [60]. Az elegyek továbbra is minden esetben az adott mennyiségű 

polimeradalékot tartalmazó PEI és NaDS oldatok stop-flow keverésével készültek. 

(Kísérleteimet abban a tenzidkoncentráció tartományban végeztem, ahol a polimeradalékok 

kölcsönhatása a NaDS-sel elhanyagolható : ce, NaDS < cacPEO/NaDS és cacPVP/NaDS.) 

A 30. ábrán a PEI/NaDS/neutrális polimer nanorészecskék elektroforetikus mobilitását 

ábrázoltam a hozzáadott polimeradalék koncentrációjának függvényében dextrán, PVP, és 

PEO esetében három kezdeti pH-n, egy-egy adott polielektrolit/tenzid összetételnél (ahol a 

polimeradalék nélkül közelítőleg azonos mobilitású komplexek keletkeznek). A beágyazott 

ábrák a mobilitás értékekből számolt rétegvastagságokat (dads) mutatják az adott kezdeti pH-n 

a polimeradalék koncentrációjának függvényében (dads meghatározásának részletei a Függelék 

2. fejezetében találhatók).  

Mindhárom kezdeti pH-n az elektroforetikus mobilitás abszolút értéke a polimerek 

koncentrációjának növelésével csökken. Azonban amíg a PEO és a PVP mindhárom esetben 

jelentős uζ csökkenést eredményez, dextrán jelenlétében a változás csak kismértékű. A 

számolt adszorpciós rétegvastagság adatok alapján a PEO és a PVP vastag rétegeket képez a 

PEI/NaDS részecskék felületén. A dads értéke pHin = 4-en a nagyobb polimeradalék 

koncentrációknál már nem változik számottevően, a polimerek adszorbeálódott mennyisége 

feltételezhetően közel van a telítési értékhez. Ugyanakkor pHin = 6 és pHin = 10 esetében az 

adszorpciós rétegvastagság fokozatosan növekszik a PEO illetve PVP koncentrációjának 

növekedésével a vizsgált tartományban. Emellett adott mennyiségű PEO vagy PVP 

jelenlétében pHin növekedésével csökken a rétegvastagság. Dextrán hozzáadásakor 

mindhárom kezdeti pH-n kicsi az adszorbeált réteg vastagsága.  
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30. ábra A PEI/NaDS nanorészecskék átlagos elektroforetikus mobilitása a hozzáadott dextrán (�), PVP (�) és 
PEO (�) koncentrációjának függvényében, három különböző kezdeti pH-n, cPEI = 250 mg/dm3. (a) pHin = 4; 
cNaDS = 4,5 mM; (b) pHin = 6; cNaDS = 4,0 mM; (c) pHin = 10; cNaDS = 4,0 mM. A beágyazott ábrákon a mobilitás 
értékek alapján számolt adszorpciós rétegvastagság értékek (dads) szerepelnek a polimeradalék koncentrációjának 
függvényében. 
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31. ábra A PEI/NaDS nanorészecskék átlagos elektroforetikus mobilitása és látszólagos hidrodinamikai 
átmérője a tenzidkoncentráció függvényében polimeradalék hozzáadása nélkül (�), és 4 g/dm3 dextrán (�), PVP 
(�) és PEO (�) jelenlétében. A szürke vonalkázott terület a csapadékos összetételi tartományt jelöli. 
cPEI = 250 mg/dm3. (a) pHin = 4, (b) pHin = 6, (c) pHin = 10. 
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A 31. ábrán a PEI/NaDS nanorészecskék elektroforetikus mobilitását és látszólagos 

hidrodinamikai átmérőjét hasonlítom össze semleges polimeradalék nélkül, és 4 g/dm3 

dextrán, PVP és PEO adalék jelenlétében, a PEI három kezdeti töltéssűrűségénél 

(cPEI = 250 mg/dm3; (a) pHin = 4; (b) pHin = 6; (c) pHin = 10). A vizsgálatokat a tenzidfelesleg 

tartományában végeztem, a vonalkázott téglalap a csapadékos összetételi tartományt jelöli. 

A polimeradalékot nem tartalmazó rendszerekben mindhárom kezdeti töltéssűrűség 

esetén a kisméretű, negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskék kolloid diszperziójának 

képződése figyelhető meg nagy tenzidkoncentrációknál. Polimeradalék jelenlétében azonban 

jelentős változás tapasztalható a mobilitás és átlagos méret értékekben. PEO és PVP 

alkalmazásakor a nanorészecskék elektroforetikus mobilitása jelentősen csökken (abszolút 

értékben) átlagos méretük pedig nő az adalék nélküli rendszerekhez képest. A dextrán 

ugyanakkor csak kismértékű változást okoz az uζ és dH értékekben, mindhárom kezdeti 

töltéssűrűségnél. Az eddigi eredmények alapján feltételezhető, hogy a PEO-hoz hasonlóan a 

PVP adszorpciójakor is vastag adszorpciós rétegek alakulnak ki a PEI/NaDS nanorészecskék 

felszínén, míg a dextrán vastag adszorpciós rétegek kialakítására nem képes. 

 
A 31. ábra adatai alapján a fényszóródás és elektroforetikus mobilitás mérésekből 

különböző kezdeti pH-kon (a Függelék 2. fejezetében leírt módon) megbecsült adszorpciós 

rétegvastagság értékeket foglalja össze a 3. táblázat. 

A kétféle mérésből meghatározott rétegvastagság értékek jó egyezést mutatnak. 

Mindhárom kezdeti PEI töltéssűrűségnél a PEO alakítja ki a legvastagabb adszorbeált 

rétegeket. A PVP szintén kiterjedt adszorpciós rétegeket képez a hidrofób PEI/NaDS 

komplexek felületén, emellett a becsült rétegvastagság értékek PEO és PVP jelenlétében 

közelítőleg megegyeznek a polimerek oldatbeli kiterjedésével is (1. táblázat). Az adszorbeált 

réteg vastagsága a pHin növekedésével csökken PEO esetében, a PVP adszorpciós rétegeinek 

kiterjedése viszont nem változik jelentősen a pHin változásával. A dextrán jelenlétében 

meghatározott rétegvastagságok sokkal kisebbek, mint a dextrán oldatbeli kiterjedése, így 

feltételezhető, hogy a szénhidrát alapú makromolekula csak kis mennyiségben adszorbeálódik 

a hidrofób részecskék felületén. Az eddigi eredmények alapján várhatóan a PEO mellett a 

PVP adszorpciójának is figyelemreméltó hatása kell, hogy legyen a PEI/NaDS rendszer 

kinetikai stabilitására. 
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a. pHin = 4 

 

b. pHin = 6 

 

c. pHin = 10 

 
 

a dinamikus fényszóródás mérésekből  
b elektroforetikus mobilitás mérésekből 

 
 
3. táblázat A polimeradalék adszorpciója következtében a PEI/NaDS nanorészecskék felületén kialakult – a 
31. ábrán bemutatott dinamikus fényszóródás és elektroforetikus mobilitás adatok alapján számolt – adszorpciós 
rétegvastagság értékek a tenzidfelesleg tartományában 4 g/dm3 dextrán, PVP és PEO jelenlétében három kezdeti 
pH-n. cPEI = 250 mg/dm3; (a) pHin = 4; (b) pHin = 6; (c) pHin = 10. 
 

 A kialakult adszorpciós rétegek PEI/NaDS diszperziók stabilitására gyakorolt hatását 

mutatom be a 32. ábrán, ahol a PEI/NaDS/polimeradalék nanorészecskék koagulációjának 

kísérletileg meghatározott sebességi együtthatója látható a vizsgált polimeradalékok 

koncentrációjának függvényében 0,1 M NaCl-ban (a) pHin = 4-en és (b) pHin = 10-en.  

 

 dextrán PVP PEO 
cNaDS 
(mM) 

adsd a 
(± 2 nm) 

adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
4,5 3 5 8 13 20 22 
5,0 3 4 9 11 19 17 
5,5 3 3 10 9 22 16 
6,0 4 2 10 8 22 15 

 dextrán PVP PEO 
cNaDS 
(mM) 

adsd a 
(± 2 nm) 

adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
4,5 5 2 9 8 16 12 
5,0 4 3 9 8 15 11 
5,5 3 3 9 8 14 11 
6,0 3 3 9 7 15 10 

 dextrán PVP PEO 
cNaDS 
(mM) 

adsd a 
(± 2 nm) 

adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
adsd a 

(± 2 nm) 
adsd b 

(± 2 nm) 
4,0 3 4 8 9 17 14 
4,5 3 3 9 8 16 12 
5,0 4 3 9 7 17 12 
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32. ábra Egy-egy adott összetételű PEI/NaDS rendszerben a kísérletileg meghatározott koagulációs sebességi 
együttható a dextrán (�), PVP (�), és PEO (�) koncentrációjának függvényében 0,1 M NaCl-ban. (a) 
cPEI = 250 mg/dm3; cNaDS = 4,5 mM; pHin = 4; (b) cPEI = 250 mg/dm3; cNaDS = 4,0 mM; pHin = 10. 
 

Mindkét ábrán látható, hogy PEO és PVP jelenlétében a koaguláció sebessége 

kezdetben nő, majd csökken a polimer koncentrációjának növelésével. Fontos megjegyezni, 

hogy pHin = 4-en (32. a. ábra) a kezdeti növekedés csak kismértékű, és a sztérikus stabilizáló 

hatást jelző jelentős kx csökkenés már nagyon kis PEO és PVP koncentrációknál 

megfigyelhető. Ugyanakkor pHin = 10 esetében (32. b. ábra) kis mennyiségű adalék 

jelenlétében szélesebb tartományban kx jelentős növekedése figyelhető meg, és a 
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stabilizációra utaló aggregációs sebesség csökkenés csak nagyobb polimeradalék 

koncentrációknál tapasztalható. A dextrán egyik kezdeti pH-n sem befolyásolja jelentősen a kx 

értékeket a vizsgált koncentrációtartományban. Az eddigi eredmények egyöntetűen azt 

bizonyítják, hogy a PEO és a PVP adszorbeálódik a hidrofób PEI/NaDS komplexek felületén, 

ugyanakkor a dextrán adszorpciója feltehetően csak kismértékű. Az eltérő hatások hátterében 

a vizsgált adalékok PEI/NaDS nanorészecskék felületéhez való különböző adszorpciós 

affinitása áll. Ahogy azt az előző fejezetben bemutattam a PEO-molekulatömeg hatásának 

vizsgálatakor, az etilén-oxid monomerek hidrofób hajtóereje megfelelő lánchossz esetén 

jelentős hajtóerőt biztosít a hidrofób részecske felületén történő adszorpcióra. PVP esetében a 

hidrofób hajtóerő mellett a polimer speciális szerkezetéből adódóan a N-atomon elhelyezkedő 

pozitív parciális töltés részt vehet gyenge elektrosztatikus kölcsönhatásokban, ezáltal növelve 

a polimer affinitását a PEI/NaDS nanorészecskék hidrofób felülete felé, amely szulfát 

csoportokat is tartalmaz. A PEO és PVP adszorpciója tehát vastag rétegeket képes kialakítani 

a PEI/NaDS nanorészecskék felszínén, a kialakult adszorpciós rétegek szerkezete azonban 

nagyon különböző lehet, ami megmagyarázhatja a PEO és PVP adszorpció által okozott 

különbségeket. Az adszorpciós réteg szerkezetének feltárása azonban további vizsgálatokat 

igényel. A dextrán ugyanakkor hidrofil szerkezetéből adódóan nem képes elegendő 

mennyiségben adszorbeálódni a PEI/NaDS nanorészecskék felületén. 

A 33. ábrán a PEI/NaDS nanorészecskék koagulációjának kezdeti pH-tól való függését 

mutatom be (a) PEO és (b) PVP jelenlétében. A polielektrolit/tenzid összetételeket a három 

kezdeti pH-n úgy választottam meg, hogy a PEI/NaDS nanorészecskék polimeradalék nélküli 

elektroforetikus mobilitása 0,1 M NaCl-ban a mérési hibán belül megegyezzen.  

Mindkét polimeradalék jelenlétében megfigyelhető az adalék aggregációs sebességet 

növelő, majd az azt csökkentő hatása is. A stabilizáló hatás alacsony pH-kon már kis 

mennyiségű PEO vagy PVP jelenlétében tapasztalható. PEO alkalmazásakor (33. a. ábra) 

mindhárom kezdeti pH-n megfigyelhető az aggregáció sebességének növekedése kis PEO-

koncentrációknál, de a kx növekedésével összefüggésbe hozható hídképző hatás pHin = 6 és 

pHin = 10 esetében szélesebb koncentrációtartományban tapasztalható. PVP esetében 

(33. b. ábra) pHin = 4-en és pHin = 6-on az adalék stabilizáló hatása dominál.  
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33. ábra A PEI/NaDS nanorészecskék kísérletileg meghatározott koagulációs sebességi együtthatójának 
változása (a) a PEO (b) a PVP adalék koncentrációjának függvényében három különböző kezdeti pH-n, pHin = 4 
(�); pHin = 6 (♦); pHin = 10 (�). Az összehasonlítás alapja, hogy a polimeradalékot nem tartalmazó PEI/NaDS 
nanorészecskék elektroforetikus mobilitása 0,1 M NaCl-ban közelítőleg megegyezik (adott pHin érték mellett). 
cPEI = 250 mg/dm3, pHin = 4 esetében cNaDS = 4,5 mM, pHin = 6 esetében cNaDS = 4,0 mM, pHin = 10 esetében 
cNaDS = 4,0 mM. 
 

A 33. ábrán bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a PEO és PVP sztérikus 

stabilizáló hatása a PEI protonáltsági fokának növelésével (a pHin csökkenésével) növekszik. 

A 30. a-c. grafikonok alapján a PEO és PVP molekulák adszorpciós izotermája 

feltételezhetően meredekebb a PEI nagyobb töltése esetén. Ennek oka, hogy a 

tenzidfeleslegben keletkező PEI/NaDS nanorészecskék szerkezete függ a PEI protonáltsági 

fokától. A PEI/NaDS nanorészecskék alacsony kezdeti pH-n kompaktak, a PEI kis 

töltéssűrűségénél pedig lazább szerkezetűek [57]. Ugyanakkor az 5.1.2. fejezetben 

bemutattam, hogy alacsony pH-n a PEI/NaDS nanorészecskék hidrofóbabbak, így egy adott 

tenzidaktivitásnál az adszorbeálódott tenzid mennyisége növekszik (21. ábra). Ezáltal a PEO 
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és PVP adszorpciójának hajtóereje a PEI/NaDS nanorészecskék felszínéhez nő a pHin 

csökkenésével (a PEI töltéssűrűségének növekedésével). Ennek következtében alacsony 

kezdeti pH-kon már kis PEO vagy PVP koncentrációk alkalmazásakor is vastag adszorpciós 

rétegek alakulhatnak ki, melyek sztérikusan stabilizálják a diszperziót. A PEI kisebb 

protonáltsági fokánál azonban kevesebb PEO vagy PVP adszorbeálódik, mint alacsonyabb 

kezdeti pH-kon, azonos adalékkoncentráció esetében. Ezért ez utóbbi esetben a stabilizáló 

hatás kisebb. 

 
Összefoglalásul elmondható, hogy a semleges lineáris homopolimerek diszperziók 

állandóságára gyakorolt hatása a negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskéket tartalmazó 

diszperziók esetében is tapasztalható (abban az esetben, ha a polimeradalék/NaDS 

kölcsönhatás elhanyagolható). A megfigyeléseket egy sematikus rajzon foglalom össze a 34. 

ábrán. A PEO és PVP kismennyiségű adszorpciója a körülményektől függően hídkötések 

kialakulásához vezethet a PEI/NaDS nanorészecskék között (34. ábra – A). Megfelelően nagy 

felületi borítottság esetén azonban a PEO és PVP vastag adszorpciós rétegeket alakít ki a 

PEI/NaDS nanorészecskék felszínén (34. ábra – B). Az ily módon sztérikusan is stabilizált 

PEI/NaDS diszperzió kinetikai stabilitása nagy ionerősség alkalmazásakor is jelentős. A 

polielektrolit töltéssűrűségének csökkenésével (a pHin növelésével) a stabilizáló hatás 

csökken, mivel a polimeradszorpció hajtóerejének csökkenése következtében az adszorbeált 

polimerrétegek vastagsága kisebb. A neutrális polimer molekulatömegének csökkenésével az 

adszorpció hajtóereje, az adszorbeált polimerréteg vastagsága és így a PEI/NaDS diszperziók 

kinetikai stabilitására kifejtett hatása is csökken. A dextránnak nincs jelentős hatása a 

PEI/NaDS diszperziók kinetikai stabilitására.  

A            B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
34. ábra A semleges polimeradalék PEI/NaDS diszperziók kinetikai stabilitására gyakorolt kétféle hatásának 
sematikus ábrázolása. 

cpolimeradalék 

DS
- 

PEI 

PEO vagy PVP 
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5.2.2. PEI/NaDS elegyek amfipatikus triblokk-kopolimer jelenlétében 

 

Az előző fejezetben bemutattam, hogy a PEO és PVP adszorpciója sóval szemben 

stabilizálja a negatív töltésű PEI/NaDS diszperziót, nem képes azonban megakadályozni az 

elektroneutrális komplexek aggregációját. A csapadékképződés megakadályozása azonban 

egyes alkalmazásokban fontos lehet. Ebben a fejezetben egy hidrofil és hidrofób blokkokból 

álló triblokk-kopolimer, a Pluronic hatását vizsgálom a PEI/NaDS elegyek oldatbeli 

viselkedésére (hozzáadott elektrolit nélkül). A Pluronic típusú amfipatikus semleges 

kopolimer poli(etilén-oxid) és poli(propilén-oxid) (PPO) blokkokat tartalmaz. A vizsgált 

Pluronic F108 összetétele: (PEO)129-(PPO)56-(PEO)129. A Pluronic típusú kopolimerekre 

amfipatikus szerkezetükből adódóan (egy adott koncentrációt meghaladva) jellemző az 

önasszociáció. Ennek során micella jellegű Pluronic asszociátumok képződnek, melyek 

belsejében a PPO, külső héjában pedig a PEO blokkok helyezkednek el. A Pluronic F108 

önasszociációja felületi feszültség mérések szerint, az irodalmi adatokkal egyezésben 

(25,0 ± 0,1 °C-on) 51 g/dm3 F108 koncentráció fölött következik be [66, 67]. Kísérleteimben 

a hozzáadott F108 mennyisége minden esetben jóval az F108 cmc-je alatt volt, így az 

amfipatikus kopolimer önasszociációja nem befolyásolja a PEI/NaDS rendszer tulajdonságait.  

A vizsgálatokat ismét az egyes oldatkomponensek közötti kölcsönhatások 

bemutatásával kezdem. Elektroforetikus mobilitás és dinamikus fényszóródás mérések szerint 

az F108 és PEI molekulák között nincs detektálható kölcsönhatás. Ugyanakkor a PPO blokk 

jelenléte miatt a Pluronic NaDS-sel való kölcsönhatása erősebb, mint a PEO-

homopolimer/NaDS kölcsönhatás [68].  

Az F108 NaDS-sel való kölcsönhatásának vizsgálata céljából elektromos vezetés 

méréseket végeztem. A 35. ábrán a növekvő koncentrációjú NaDS oldatok elektromos 

vezetése látható 2 g/dm3 Pluronic jelenlétében, és anélkül. A PPO blokkok jelenléte miatt a 

tenzid kismennyiségű kötődése (eltérés a csak NaDS-t tartalmazó oldatok κ vs. cNaDS 

függvényétől) már ~2 mM NaDS koncentrációtól tapasztalható. 4,6 ± 0,4 mM NaDS 

koncentráció fölött azonban töréspont figyelhető meg a κ vs. cNaDS görbén, utalva a NaDS és 

PEO blokkok között meginduló kooperatív kölcsönhatásra [69] (lásd 35. ábra, beágyazott 

grafikon).  
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35. ábra A NaDS-t (�) és a NaDS-t és 2,0 g/dm3 F108-at (�) tartalmazó oldatok elektromos vezetése a 
tenzidkoncentráció függvényében. A beágyazott grafikon a cacF108/NaDS meghatározását mutatja. 
 

A 36. ábrán a PEI/NaDS elegyek oldatbeli viselkedését mutatom be F108 jelenlétében, 

illetve anélkül. A grafikonokon a keletkezett komplexek látszólagos hidrodinamikai 

átmérőjét, elektroforetikus mobilitását és a rendszerek turbiditását ábrázoltam a 

tenzidkoncentráció függvényében Pluronic nélkül és 2 g/dm3 F108 jelenlétében (pHin = 6; (a) 

cPEI = 50 mg/dm3; (b) cPEI = 250 mg/dm3). (A rendszerek stop-flow keveréssel készültek, F108 

jelenlétében mind a PEI, mind a NaDS oldat tartalmazta az adalékot, azonos 

koncentrációban.) 

A PEI/NaDS elegyek tömbfázisbeli viselkedését korábban részletesen bemutattam: az 

F108-at nem tartalmazó rendszerekben a P/T komplexek áttöltődése figyelhető meg a 

tenzidkoncentráció növelésével. Termodinamikailag stabil oldat, csapadék (zöld vonalkázott 

téglalap), majd kolloid diszperzió képződik a NaDS koncentrációjának növelésével. Ezzel 

összhangban az elegyek turbiditása kezdetben növekszik, a csapadékos összetételi tartományt 

meghaladva csökken, majd állandóvá válik.  

F108 jelenlétében a komplexek elektroforetikus mobilitásának abszolút értéke a teljes 

koncentrációtartományban kisebb, mint az adalék nélküli rendszerekben. A tenzidfelesleg 

tartományában uζ értéke kezdetben közel állandó, nulla mobilitáshoz közeli, szemben az 

adalék nélkül mérhető jelentős negatív értékekkel. Azonban cNaDS további növelésével a 

mobilitás abszolút értéke jelentősen növekedni kezd. Ez a változás a Pluronic kopolimer PEO 

láncai és a NaDS közötti kölcsönhatás kezdetét jelzi. Az uζ vs. cNaDS görbéken 
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cPEI = 50 mg/dm3 esetén cNaDS = 4,7 ± 0,5 mM-nál, cPEI = 250 mg/dm3 esetén pedig 

cNaDS = 6,6 ± 0,6 mM-nál figyelhető meg töréspont. Ezeknél az analitikai 

tenzidkoncentrációknál a NaDS PEI-n mért kötési izotermájából (Függelék F1. ábra) a szabad 

tenzidmolekulák koncentrációja (ce, NaDS) megbecsülhető: ce, NaDS = 4,2 ± 0,5 mM 

(cPEI = 50 mg/dm3) és 4,2 ± 0,6 mM (cPEI = 250 mg/dm3) (a becslés részletei a Függelék 1. 

fejezetében találhatók). Ezek az értékek a NaDS F108-on meghatározott kritikus aggregációs 

koncentrációjának (cacF108/NaDS = 4,6 ± 0,4 mM NaDS) felelnek meg (lásd 35. ábra) 
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36. ábra A stop-flow keveréssel előállított PEI/NaDS komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása, látszólagos 
hidrodinamikai átmérője és a rendszerek turbiditása a tenzidkoncentráció függvényében F108 nélkül (�) és 
2,0 g/dm3 F108 jelenlétében (�), pHin = 6. A turbiditás ábrán a 2 héttel a rendszerek előállítását követően 
meghatározott turbiditás adatokat is bemutatom (F108 nélkül (�); 2,0 g/dm3 F108 jelenlétében (�)). A 
vonalkázott téglalap a csapadékos összetételi tartományt jelöli F108 hozzáadása nélkül. (a) cPEI = 50 mg/dm3; (b) 
cPEI = 250 mg/dm3. 
 

A PEI/NaDS/F108 asszociátumok átlagos mérete tenzidkoncentráció növelésével 

mindkét esetben csökken, majd állandóvá válik (dH = 59 ± 2 nm) a köztes összetételi 

tartományban. A tenzidkoncentráció további emelésével a cacF108/NaDS-nak megfeleltethető 

NaDS koncentrációt meghaladva dH értéke csökkenni kezd az anionos tenzid F108 molekulák 
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PEO blokkjaihoz történő kötődése miatt. A legfigyelemreméltóbb különbség azonban a 

Pluronicot nem tartalmazó elegyekhez viszonyítva az, hogy 2 g/dm3 F108 jelenlétében nem 

figyelhető meg csapadékképződés a semleges P/T komplexekhez tartozó, illetve az ahhoz 

közeli összetételeknél sem. A 2 g/dm3 F108-at tartalmazó PEI/NaDS rendszerek esetében a 

teljes koncentrációtartományban transzparens rendszerek keletkeztek. A két héttel a 

rendszerek előállítását követően végzett mérések sem mutattak változást (a kísérleti hibán 

belül) a rendszerek turbiditásában, valamint a komplexek átlagos méretében és 

elektroforetikus mobilitásában. Csapadékképződést több hónap után sem tapasztaltam. 

Abból a célból, hogy megvizsgáljam, hogy a kötött tenzid mennyisége változik-e F108 

jelenlétében, (az 5.2.1.2. fejezetben leírt elméletre alapozva) pH méréseket végeztem. Az 

eredmények a 37. ábrán láthatók, cPEI = 250 mg/dm3 esetén. Az ábra szerint a PEI/NaDS 

rendszerek pH-ja a mérési hibán belül megegyezik F108 jelenlétében, illetve anélkül.  

 

0 2 4 6 8

6

7

8

9

10

 F108 nélkül 
 2 g/dm3 F108

pH

c
NaDS

 / mM

250 mg/dm 3 PEI

 
 
 

37. ábra A PEI/NaDS rendszerek pH-jának változása a tenzidkoncentráció függvényében F108 nélkül (�) és 
2,0 g/dm3 F108 (�) jelenlétében , pHin=6, cPEI = 250 mg/dm3. 
 

Ezen eredmények alapján a csapadékos összetételi tartomány megszűnése, a P/T 

komplexek méretének növekedése és mobilitásuk csökkenése az F108 molekulák hidrofób 

PEI/NaDS nanorészecskék felszínén való adszorpciójával értelmezhető.  

A 36. ábrán bemutatott dinamikus fényszóródás, és elektroforetikus mobilitás 

értékekből (a Függelék 2. fejezetében leírt módon) meghatározott adszorpciós 
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rétegvastagságok értékeit tartalmazza a 4. táblázat (a) cPEI = 50 mg/dm3 és 

(b) cPEI = 250 mg/dm3 esetén. (A számolások a tenzidfelesleg azon tartományára 

korlátozódnak, ahol az F108/NaDS kölcsönhatás elhanyagolható.) 
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a dinamikus fényszóródás mérésekből  
b elektroforetikus mobilitás mérésekből 

 
 
4. táblázat Az F108 adszorpciója következtében a PEI/NaDS nanorészecskék felületén kialakult – 36. ábrán 
bemutatott dinamikus fényszóródás és elektroforetikus mobilitás adatok alapján számolt – adszorpciós 
rétegvastagság értékek a tenzidfelesleg tartományában 2 g/dm3 F108 jelenlétében. 
 

A táblázatok alapján elmondható, hogy az adszorbeált F108 molekulák átlagosan 

7 ± 2 nm-es réteget képeznek a PEI/NaDS nanorészecskéken. Ez az érték jól egyezik a 

hidrofobizált szilika felszínen adszorbeálódott F108 molekulák rétegvastagságával hasonló 

kísérleti körülmények mellett [70].  

Az F108 stabilizáló hatása nagyobb PEI koncentrációknál is jelentős. A 38. ábrán 

1000 mg/dm3 PEI koncentráció alkalmazásakor mutatom be a PEI/NaDS komplexek 

látszólagos hidrodinamikai átmérőjét, elektroforetikus mobilitását és a rendszerek turbiditását 

F108 nélkül és 2 g/dm3 F108 jelenlétében.  

cNaDS 
(mM) 

F108
adsd a 

(± 2 nm) 

F108
adsd b 

(± 2 nm) 

2,5 6 7 

3,0 7 8 

3,5 7 7 

4,0 7 6 

cNaDS 
(mM) 

F108
adsd a 

(± 2 nm) 

F108
adsd b 

(± 2 nm) 

4,5 6 8 

5,0 7 7 

5,5 7 7 

6,0 7 6 
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38. ábra A PEI/NaDS komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása, látszólagos hidrodinamikai átmérője és a 
rendszerek turbiditása F108 nélkül (�) és 2,0 g/dm3 F108 jelenlétében (�), pHin = 6, cPEI = 1000 mg/dm3. A 
turbiditás ábrán a 2 héttel a rendszerek előállítását követően meghatározott turbiditás adatokat is bemutatom 
(F108 nélkül (�); 2,0 g/dm3 F108 jelenlétében (�)). A vonalkázott téglalap a csapadékos összetételi tartományt 
jelöli F108 hozzáadása nélkül. 

 

Pluronic nélkül 1000 mg/dm3 PEI alkalmazásakor a tenzidfelesleg 

koncentrációtartományában csapadékképződés figyelhető meg a PEI/NaDS elegyekben a P/T 

komplexek nagy aggregációs sebessége miatt (zöld vonalkázott téglalap). 2 g/dm3 F108 

jelenlétében azonban a csapadékos összetételi tartomány megszűnése tapasztalható 

1000 mg/dm3 PEI esetében is (lásd 38. ábra).  

Ahogy azt már az előző fejezetekben láthattuk, a polimeradszorpció mértékére 

elektroforetikus mobilitás mérésekből is lehet következtetni. A 39. ábrán a PEI/NaDS 

nanorészecskék elektroforetikus mobilitásának változása látható a Pluronic kopolimer 

koncentrációjának függvényében állandó PEI és NaDS koncentráció mellett: (a) 

cPEI = 50 mg/dm3, cNaDS = 3,0 mM; (b) cPEI = 250 mg/dm3; cNaDS = 5,0 mM. A beágyazott 

ábrákon a mobilitás értékekből kiszámított adszorpciós rétegvastagság értékek szerepelnek az 

F108 koncentrációjának függvényében. 
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Az elektroforetikus mobilitás abszolút értéke mindkét esetben csökken a Pluronic 

koncentrációjának növelésével, majd közel állandóvá válik. Az uζ vs. cF108 függvények ilyen 

irányú változása arra utal, hogy az elektrosztatikusan stabilizált PEI/NaDS diszperzió az F108 

koncentrációjának növelésével sztérikusan is stabilizálttá válik (ezt szemlélteti a rajz a kezdeti 

és telítési uζ értékeknél). Ugyanakkor a 39. ábrán az is jól látható, hogy a Pluronic F108 már 

kis mennyiségben is jelentősen csökkenti a mobilitást. 
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39. ábra Egy-egy adott összetételű PEI/NaDS nanorészecske átlagos elektroforetikus mobilitásának változása a 
hozzáadott F108 koncentrációjának függvényében, pHin = 6, (a) 50 mg/dm3 PEI, 3,0 mM NaDS. (b) 250 mg/dm3 
PEI; 5,0 mM NaDS. 

 

A 40. ábrán a PEI/NaDS komplexek látszólagos hidrodinamikai átmérőjét, 

elektroforetikus mobilitását, és a rendszerek turbiditását mutatom be a tenzidkoncentráció 
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függvényében, Pluronic nélkül, illetve az eddigieknél jóval kisebb mennyiségű (0,2 g/dm3) 

F108 jelenlétében. 
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40. ábra A PEI/NaDS komplexek átlagos elektroforetikus mobilitása, látszólagos hidrodinamikai átmérője és a 
rendszerek turbiditása F108 nélkül (�) és 0,2 g/dm3 F108 jelenlétében (�), pHin = 6, cPEI = 250 mg/dm3. A 
turbiditás ábrán a 2 héttel a rendszerek előállítását követően meghatározott turbiditás adatokat is bemutatom 
(F108 nélkül (�); 2,0 g/dm3 F108 jelenlétében (�)). A vonalkázott téglalap a csapadékos összetételi tartományt 
jelöli F108 hozzáadása nélkül. 
 

Az uζ, dH és turbiditás értékek a 36. ábrán leírtakhoz hasonlóan változnak a NaDS 

koncentrációjának emelésével. Emellett csapadékos rendszerek képződése 0,2 g/dm3 F108 

jelenlétében sem figyelhető meg.  

 

A bemutatott eredmények egyöntetűen azt bizonyítják, hogy a Pluronic adszorbeálódik 

a PEI/NaDS nanorészecskék felszínén, és már kis mennyiségben is jelentős kinetikai 

stabilitást biztosít a PEI/NaDS diszperziónak. Amfipatikus szerkezetéből adódóan speciális 
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„brush” struktúrát képez a nanorészecskék felszínén: a hidrofób PPO blokkok 

adszorbeálódnak a PEI/NaDS nanorészecskék felületén, a PEO blokkok pedig hidrofil héjat 

alakítanak ki a nanorészecskék körül (a „brush” szerkezet kialakulását figyelték meg az F108 

szilika felszínén való adszorpciójakor is [70]). Ugyanakkor megfelelő mennyiségű F108 

jelenlétében a csapadékos összetételi tartomány még nagyobb alkalmazott polielektrolit 

koncentrációk esetében is teljesen megszüntethető. Ez utóbbi hatás a PEO vagy a PVP 

homopolimerek jelenlétében nem volt megfigyelhető. A vizsgált polimeradalékok eltérő 

viselkedésének magyarázata azok különböző adszorpciós affinitásában, adszorpciójuk 

kinetikájában és az általuk kialakított adszorbeált rétegek szerkezetében keresendő. A 

PEI/NaDS diszperziók sztérikus stabilizálásához felhasznált nagy relatív molekulatömegű 

(Mw ~ 100 000 Da) PEO és PVP adalékok adszorpciójának sebessége nem elegendően nagy 

ahhoz, hogy ezek a polimerek megfelelő mértékben adszorbeálódjanak a semleges PEI/NaDS 

nanorészecskék felszínén azok koagulációja előtt (még a hatékony stop-flow keverés 

alkalmazásakor sem). A Pluronic F108 molekulatömege jóval kisebb (Mw = 14 600 Da), így 

jelentős adszorpciós affinitása és adszorpciójának nagyobb sebessége (a PEO és PVP 

molekulákhoz viszonyítva) lehetővé teszi a speciális „brush” típusú adszorpciós réteg 

kialakítását az elektroneutrális PEI/NaDS nanorészecskék felszínén, ezáltal megakadályozva 

azok aggregációját. A csapadékos összetételi tartomány csak akkor szüntethető meg teljesen, 

ha az amfipatikus kopolimer jelen van a PEI és NaDS oldatok összekeverésének pillanatában 

(és stop-flow keverést alkalmazunk). A PEI/NaDS rendszerekben a köztes összetételi 

tartományban (adalék nélkül) képződő csapadék Pluronic utólagos hozzáadására (kétlépéses-

keverés-I. és II.) nem oldódik fel, hiszen ekkor nincs lehetőség arra, hogy a kopolimer a 

primer PEI/NaDS nanorészecskék felületén adszorbeálódjon azok aggregációja előtt. A stop-

flow keveréssel előállított PEI/NaDS/F108 rendszerek a polielektrolit felesleg egy szűk 

koncentrációtartományának kivételével nem termodinamikailag stabil oldatok, hanem 

sztérikusan stabilizált kolloid diszperziók. 

 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy megfelelő keverési technika 

alkalmazásával a hidrofil-hidrofób blokkokat tartalmazó Pluronic F108 kopolimer 

adszorbeálódni képes az elektroneutrális és töltéssel rendelkező PEI/NaDS részecskék 

felszínén is. Speciális adszorpciós rétegének következtében jelenlétében mind az 

elektroneutrális, mind a negatív töltésű részecskék aggregációja megakadályozható, így a 

csapadékos összetételi tartomány megszüntethető (lásd 41. ábra).  
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A csapadékos összetételi tartomány megszűnését eddig csak különböző ionos és nem-

ionos blokkokat tartalmazó polimerek és ellentétes töltésű tenzidek asszociációjának 

vizsgálatakor figyelték meg [71-80]. A Pluronic F108 adalék azonban lehetőséget biztosít a 

homopolielektrolitot és ellentétes töltésű tenzidet tartalmazó elegyekben az aggregáció 

megakadályozására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. ábra A Pluronic F108 PEI/NaDS diszperziókra gyakorolt hatásának szemléltetése. A fotókon 250 mg/dm3 
PEI-t (pHin = 6), és balról jobbra 2,0; 3,0; 3,5; és 4,0 mM NaDS-t tartalmazó oldatok szerepelnek, bal oldali fotó: 
F108 hozzáadása nélkül, jobb oldali fotó: 2 g/dm3 F108 jelenlétében. 
 

  

elektrosztatikusan stabilizált 
kolloid diszperzió 

sztérikusan stabilizált kolloid 
diszperzió 

stop-flow keverés 
(F108 nélkül) 

stop-flow keverés 
(F108 jelenlétében) 

NaDS PEI F108 
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6. Az eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségei 

 

Az ellentétes töltésű makromolekulát és amfipatikus anyagot felhasználó 

alkalmazások esetében az ionerősség gyakran változik. Az elektrolit polielektrolit/tenzid 

rendszerekre gyakorolt hatása felhasználható például arra, hogy bizonyos polielektrolit/tenzid 

nanorészecskék hidrofób belsejébe apoláris anyagokat vigyünk be, melyeket aztán az 

ionerősség hirtelen megnövelésével a célhelyen ki tudnak bocsátani. Emellett, az ionerősség 

változtatásával módosítható az ilyen nanorészecskéket tartalmazó határfelületek 

hidrofobicitása is.  

Más alkalmazások esetében azonban fontos lehet, hogy a polielektrolit/tenzid 

diszperziók kinetikailag stabil koncentrációtartománya ne szűnjön meg elektrolit jelenlétében 

sem. Megfelelő semleges polimeradalék alkalmazása esetén ez elérhető, hiszen eredményeim 

alapján a polikation/NaDS diszperziók kinetikai stabilitásukat még nagy ionerősségek 

esetében is képesek megőrizni a P/T nanorészecskéken kialakuló vastag adszorpciós 

polimerrétegek miatt.  

Egyes alkalmazásokban a csapadékképződés megakadályozása a cél. Erre alkalmas 

lehet egy hidrofil-hidrofób blokkokat tartalmazó semleges kopolimer, melynek adszorpciója 

képes megakadályozni a semleges, illetve töltéssel rendelkező polielektrolit/tenzid 

nanorészecskék aggregációját is az elektrolitot nem tartalmazó rendszerekben. A sztérikusan 

stabilizált polielektrolit/tenzid diszperziók gyógyszerhordozóként, illetve egyes kozmetikai 

szerek hatékonyságának megnövelésében játszhatnak fontos szerepet.  
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7. Összefoglalás 

 

Doktori munkám során különböző adalékanyagok hatását vizsgáltam a nátrium-

poli(sztirol-szulfonát) (PSS)/cetil-trimetil-ammónium-bromid (CTAB), és poli(etilén-imin) 

(PEI) /nátrium-dodecil-szulfát (NaDS) vizes közegű elegyek tulajdonságaira, különböző 

körülmények között. 

A PSS/CTAB rendszerek vizsgálata alapján megállapítható, hogy a hatékony stop-flow 

keverés alkalmazásakor a PSS/CTAB nanorészecskék elektrosztatikusan stabilizált kolloid 

diszperziója képződik a tenzidfelesleg tartományában. A NaCl jelenléte kettős hatással van a 

fázistulajdonságokra. Kis mennyiségű só elsődlegesen a PSS/CTAB diszperzió kinetikai 

állandóságára hat, koagulációt okoz, így a csapadékos összetételi tartomány megnő. 

Megfelelően nagy koncentrációban alkalmazva azonban az elektrolit az egyensúlyi 

fázistulajdonságokra hat. Ekkor a PSS-hez kötött tenzid mennyiségének jelentős csökkenése 

következtében termodinamikailag stabil oldat jön létre a teljes vizsgált (PSS és CTAB) 

koncentrációtartományban.  

A PEI/NaDS diszperziók vizsgálata megmutatta, hogy a tenzidkoncentráció, illetve a 

PEI töltéssűrűségének növelésével a diszperzió kinetikai stabilitása megnövelhető. Ennek oka, 

hogy ekkor több tenzidion adszorbeálódik a PEI/NaDS nanorészecskék felszínén, így a 

nanorészecskék között ható taszítóerő megnő. 

A PEI/NaDS diszperziók vizsgálata különböző neutrális polimeradalékok (PEO, PVP, 

dextrán és Pluronic F108) jelenlétében bizonyította, hogy a diszperzió kinetikai stabilitása 

megfelelő semleges polimer hozzáadásával jelentősen megnövelhető. A PEO és PVP vastag 

adszorpciós rétegeket alakít ki a negatív töltésű PEI/NaDS nanorészecskék felszínén, és 

ezáltal sztérikus stabilitást biztosít a semleges polimer elegendően nagy felületi borítottsága 

esetén. A PEI töltéssűrűségének, illetve a neutrális polimeradalék molekulatömegének 

csökkenésével a stabilizáló hatás csökken. Dextrán esetében az adszorpció nem számottevő. A 

megfelelő polimeradalék jelenlétében elkészített PEI/NaDS diszperziók – szemben a csupán 

elektrosztatikusan stabilizált diszperziókkal – nagy ionerősségek esetén is képesek megőrizni 

kinetikai állandóságukat. 

A leghatékonyabb adaléknak az amfipatikus Pluronic F108 triblokk-kopolimer 

bizonyult, melynek adszorpciója mind az elektroneutrális, mind a töltéssel rendelkező 

polielektrolit/tenzid nanorészecskék aggregációját képes volt megakadályozni (elektrolit 

nélkül) az alkalmazott kísérleti körülmények mellett. 
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8. Summary 

 

In my thesis the effect of different additives on the properties of the aqueous mixtures 

of sodium poly(styrenesulfonate) (PSS)/hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) as 

well as poly(ethyleneimine) (PEI) /sodium dodecyl sulfate (SDS) was investigated. 

It was found, that via the application of the rapid stop-flow mixing protocol the 

PSS/CTAB systems form electrostatically stabilized colloidal dispersions at large excess of 

the surfactant. The presence of NaCl has two distinct effects on the PSS/CTAB association. 

At small and moderate salt concentrations the main impact of the electrolyte is manifested in 

the reduction of the kinetically stable colloidal dispersion concentration range (the 

enhancement of the precipitation composition range). The application of high salt 

concentrations, however, primarily affects the equilibrium phase properties through 

considerably decreasing the amount of surfactant bound to the polyelectrolyte. Therefore, in 

this case, the precipitation composition range is suppressed.  

It was shown that the kinetic stability of PEI/SDS dispersions increases with 

increasing SDS concentration and with decreasing pH due to the enhanced adsorption of the 

anionic surfactant on the surface of PEI/SDS nanoparticles which results in enhanced 

repulsive forces between the nanoparticles. 

The investigation of the PEI/SDS mixtures in the presence of different neutral polymer 

additives (PEO, PVP, dextran and Pluronic F108) revealed that the kinetic stability of the 

PEI/SDS dispersions can be enhanced by the addition of a suitable neutral polymer. At large 

enough surface coverage of the PEO or PVP molecules thick adsorbed layers are formed on 

the surface of the PEI/SDS nanoparticles, which sterically stabilize the dispersion even at high 

ionic strengths, where the electrostatically stabilized PEI/SDS dispersions would precipitate in 

the absence of these additives. The steric stabilizing effect decreases with decreasing charge 

density of PEI or by decreasing the molecular weight of the polymer additive. On the other 

hand, the effect of dextran is not significant because of its low adsorption on the PEI/SDS 

nanoparticles. 

The most effective polymer additive was proven to be the block-copolymer Pluronic 

F108. The adsorption of F108 molecules could hinder the aggregation of both the 

electroneutral and charged polyelectrolyte/surfactant nanoparticles, and therefore completely 

suppress the precipitation composition range (in the absence of added salt). 
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10. Rövidítések jegyzéke 

 

cac: kritikus aggregációs koncentráció 

ccc: kritikus koaguláltató elektrolitkoncentráció 

cec: kritikus elektrolitkoncentráció 

cmc: kritikus micellaképződési koncentráció 

CTAB: cetil-trimetil-ammónium-bromid 

F108: Pluronic –  poli(etilén-oxid)/poli(propilén-oxid)/poli(etilén-oxid) triblokk kopolimer 

Mw: tömeg szerinti átlagos relatív molekulatömeg 

NaDS: nátrium-dodecil-szulfát 

PEI: poli(etilén-imin) 

pHin: a polielektrolit oldat pH-ja a tenzid (vagy tenzid és adalék) hozzáadása előtt 

PEO: poli(etilén-oxid) 

PSS: nátrium-poli(sztirol-szulfonát) 

P/T asszociátum vagy P/T komplex: a polielektrolit és tenzid asszociációjával keletkező 

molekulaegyüttes 

P/T nanorészecske: a polielektrolit/tenzid rendszer kinetikailag stabil kolloid diszperzió 

tartományában keletkező P/T asszociátum 

PVP: poli(vinil-pirrolidon) 

SDS: nátrium-dodecil-szulfát 
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Függelék 

1. Az anionos tenzid kötési izotermájának meghatározása PEI molekulán pHin = 6-on 

 

 Az F1. ábrán a dodecil-szulfát ionok PEI-n meghatározott kötési izotermája látható 

pHin = 6-on. A kötési izotermát elektroforetikus mobilitás mérések segítségével, illetve 

egyensúlyi dialízis módszerrel határoztuk meg. 
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F1. ábra A PEI-n kötött dodecil-szulfát anionok mennyisége az egyensúlyi NaDS koncentráció függvényében 
(ce, NaDS) az elektroforetikus (●), és a dialízis (□) módszerrel meghatározva, pHin = 6.  
 

Az elektroforetikus mobilitás méréseken alapuló módszer alapötlete, hogy ha az 

elektroforetikus mobilitást két különböző polielektrolit koncentrációnál (cp,1; cp,2) megmérjük 

a tenzidkoncentráció függvényében, akkor a mobilitás értékek azonos kötött tenzid 

mennyiségnél, de eltérő analitikai tenzid koncentrációnál (cNaDS,1; cNaDS,2) lesznek egyenlők 

[56]: 

 (uζ)
NaDS,1

1,p

c
c  = (uζ)

2,NaDS

2,p

c
c  (F1) 

Így a kötött tenzid mennyisége a következő összefüggés alapján meghatározható: 
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ahol ce, NaDS a szabad tenzidmolekulák egyensúlyi koncentrációját jelöli. Az F1. ábrán 

bemutatott kötési izotermát a cp,1 = 100 mg/dm3 és cp,2 = 500 mg/dm3 PEI koncentrációknál 

végzett mérések alapján számoltam. 
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Az egyensúlyi dialízis módszer során polielektrolit és tenzid oldatokat dializálunk 

egymástól cellofán membránnal elválasztott cellákban. Esetünkben a dialízis cella egyik 

felében 1000 mg/dm3-es PEI oldat (pHin = 6), a másik fél cellában pedig NaDS oldat volt, 

cellapáronként egyre növekvő koncentrációban. A dialízist 3 héten át, 25 °C-on, állandó 

forgatás mellett végeztük. A 3 hét elteltével az egyensúlyi NaDS koncentrációt kétfázisú 

titrálás segítségével határoztuk meg cetil-trimetil-ammónium-bromid oldattal brómfenolkék 

indikátor jelenlétében. 
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2. A PEO, PVP, dextrán és Pluronic F108 polimeradalékok PEI/NaDS nanorészecskéken 
kialakult adszorpciós rétegvastagságának meghatározása dinamikus fényszóródás és 
elektroforetikus mobilitás mérésekből 

 

 A PEI/NaDS nanorészecskék felületén adszorbeálódott polimerréteg vastagságának 

közelítő értékét (PEO, PVP, dextrán és Pluronic F108) adalékok jelenlétében két módszerrel 

határoztam meg feltételezve, hogy a semleges polimer adszorpciója következtében a 

polielektrolit/tenzid nanorészecskék mérete, szerkezete és felületi töltése nem változik. A 

dinamikus fényszóródás mérésekből meghatározott rétegvastagság értékeket a polimeradalék 

jelenlétében, illetve anélkül meghatározott átlagos méretek különbségének fele adja meg. 

Ugyanakkor a polimer adszorpciója az oldat belseje felé tolja a töltéssel rendelkező 

PEI/NaDS nanorészecskék körül kialakuló diffúz elektromos kettősréteg hasadási síkját [65], 

így csökkentve az elektrokinetikai potenciáljukat. Az adszorpciós rétegvastagságot a 

következő egyenlet alapján határoztam meg (amely feltételezi, hogy a P/T nanorészecskék 

Stern-potenciálja elegendően kicsi (Debye-Hückel közelítés)): 

 






= −
ς
ςκ 01PEO

ads lnd  (F3) 

ahol ζ és ζ0 a PEI/NaDS nanorészecskék zeta potenciálja a polimeradalék jelenlétében, illetve 

anélkül, és κ a Debye-Hückel paraméter (3. egyenlet). κ számolásakor az elektrolit 

koncentrációját az egyensúlyi tenzid koncentrációval közelítettem (cel ~ ce, NaDS). A ce, NaDS 

értékeket a függelék F1. ábrájának kötési izotermája alapján határoztam meg.  
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3. Példa a NaCl jelenlétében készített PSS/CTAB rendszerek oldatkészítésére  

 

 

 

  

oldat 1: 500 mg/dm3 PSS; 0,6 M NaCl 

oldat 2: 4 mM CTAB; 0,6 M NaCl 

1. lépés 1.lépés 

stop-flow keverés kétlépéses-keverés-I. kétlépéses-keverés-II. 

oldat 1+ oldat 2 

egyenlő térfogatának  

stop-flow keverése 

oldat 1: 1000 mg/dm3 PSS 

oldat 2: 8 mM CTAB 

oldat 1: 500 mg/dm3 PSS 

oldat 2: 4 mM CTAB 

oldat 1+ oldat 2 

egyenlő térfogatának 

lassú keverése  

500 mg/dm3 PSS, 4 mM CTAB 

azonos térfogatú 

1.2 M NaCl oldat 

hozzáadása, 

mágneses keverés 

250 mg/dm3 PSS, 2 mM CTAB 

Számolt mennyiségű NaCl 

kristály hozzáadása, 

mágneses keverés 

250 mg/dm3 PSS, 2 mM CTAB, 0,6 M NaCl 

2. lépés  2. lépés 

oldat 1+ oldat 2 

egyenlő térfogatának 

lassú keverése  
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