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BEVEZETÉS 
 
 

Az ellentétesen töltött makromolekulákat és amfipatikus anyagokat tartalmazó vizes 

elegyek egyre fontosabbak a mindennapi életünkben. Számos festék, sampon, háztartási 

tisztítószer fő komponensként tartalmaz kationos polielektrolitokat és anionos tenzideket.1,2,3,4 

Különféle szerves anyagok, illetve festékek polielektrolit/tenzid komplexekben történő 
szolubilizációjára épülnek egyes szennyvíztisztítási és kromatográfiás alkalmazások (például 

micelláris elektrokromatográfia).5,6,7,8,9 A tenzidek és a biológiai makromolekulák (fehérjék, 

DNS) közötti kölcsönhatások szerepet játszanak egyes biológiai folyamatokban, továbbá 

orvosi alkalmazásaik is ismertek.10,11 Például a makromolekula–ellentétesen töltött hatóanyag 

rendszerek fontos szerepet játszhatnak a hatóanyagok nanokapszulázásában, valamint a 

génterápiában.12,13,14,15,16,17,18,19 

Az ellentétesen töltött makromolekulákat és amfipatikus anyagokat tartalmazó elegyek 

egy bizonyos összetétel tartományban kétfázisú rendszert képeznek a primer 

polielektrolit/tenzid részecskék aggregációja miatt. Más megfigyelések azt mutatták, hogy 

vannak olyan összetételek, amelyeknél a polielektrolit/tenzid elegyek nagy kinetikai 

stabilitással rendelkező nem-egyensúlyi rendszereket képeznek.20,21 A keletkező 

asszociátumok hidrofób felszínnel való kölcsönhatása meghatározó szerepet játszhat az 

alkalmazásuk során, így ezeknek a kölcsönhatásoknak a megértése elengedhetetlen.  

 

Dolgozatomban először a polielektrolit/tenzid elegyek tömbfázisbeli és határfelületi 

tulajdonságait mutatom be a megfelelő szakirodalom összefoglalásával, majd ismertetem 

célkitűzéseimet, a vizsgált rendszereket, valamint a mérési módszereket. A kísérleti 

eredményeim bemutatása és értelmezése után doktori disszertációmat az új tudományos 

eredmények összefoglalásával zárom. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

1.1. A polimer/tenzid rendszerek tömbfázisbeli viselkedése 
 

1.1.1. Komplexképződés és modellek 

 

A polimer/tenzid kölcsönhatás vizsgálata több mint fél évszázados múltra tekint 

vissza. Évtizedek óta széles körben használják ezeket a rendszereket a komplex határfelületi 

és tömbfázisbeli tulajdonságaiknak köszönhetően.22,23,24,25,26,27 Elsődlegesen azért kezdték a 

kutatók vizsgálni a rendszereket, hogy megértsék a közöttük fellépő kölcsönhatásokat. A 

kölcsönhatások megismerésére sokféle különböző fizikai és kémiai módszert, mérési 

technikát alkalmaznak. Ezek közé tartoznak többek között: a viszkozitás, a felületi feszültség, 

a fényszóródás, az elektrokinetikai potenciál, a fluoreszcencia spektroszkópia, a kisszögű 

röntgen- és neutronszórás, valamint az NMR mérések.2,28,29,30,31,32,33,34,35,36 
 

 

A fehérje-tenzid kölcsönhatás 

 

A lipoprotein aggregátumok jelenléte biológiai folyadékokban már jól ismert volt, 

amikor a kutatások a polimer-ionos tenzid rendszerekkel kapcsolatban elkezdődtek. Az 1940-

es és 50-es években a fehérje-ionos tenzid elegyeket tanulmányozták.37,38,39 Az elektromos 

kölcsönhatás szerepe könnyen felismerhető volt a kölcsönhatásokban. Általánosan úgy 

jellemezték a tömbfázisban lejátszódó folyamatot, mint a tenzid „kötődését” a 

makromolekulához, amely a fehérje konformációjának megváltozásával jár együtt. 40  

 

A kötődési mechanizmusról a kötési izoterma ad információt, amely az egységnyi 

tömegű polimeren megkötött tenzid mennyiségét jelenti az egyensúlyi tenzidkoncentráció 

függvényében. A kölcsönhatás leírására kidolgozott modellek az izotermák termodinamikai 

leírásán alapulnak.41,42,43 

Az ún. kötőhely (site-binding) modellt a fehérje/tenzid közötti kölcsönhatások 

leírására dolgozták ki. Az általános fizikai kép az, hogy a makromolekula lineáris szerkezetű 

és N darab szegmensből áll. Egy szegmenshez egy tenzidmolekula kötődik. A lejátszódó 

folyamatot a tenzidmolekulák adszorpcióval való kötődéseként írják le. Két esetet 
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különböztetnek meg: a tenzidmolekula egy üres szegmenshez, vagy egy tenzidet már 

tartalmazó szegmenssel szomszédos szegmenshez kötődik. A már megkötött tenzidmolekula 

elősegíti a második, szomszédos tenzid kötődését, ekkor a folyamat hajtóereje nagyobb. Az 

eredetileg ferromágneses rendszerek jellemzésére alkalmazott Ising-modell jól használható a 

kötőhely közelítés leírására, így több tenzidkötődési modell alapjául is szolgált (például 

Bragg-William közelítés, Zimm-Bragg modell).44,45,46,47,48 Összességében megállapítható, 

hogy a kötőhely modellek segítségével a fehérje/tenzid kölcsönhatás jól leírható.49,50,51 
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A szintetikus semleges polimer-tenzid kölcsönhatás 

 

A kutatások következő lépcsője a semleges vízoldható szintetikus polimerek (például 

poli(etilénoxid) (PEO), poli(vinilpirrolidon) (PVP), poli(vinilalkohol)) megjelenésével 

kezdődött az 1950-es és 60-as években. 52,53,54 Mivel a polimer gombolyagok esetén nem lehet 

jól definiált tenzid kötőhelyeket azonosítani, a tenzid kötődését már nehezebb volt 

magyarázni, mint a fehérjék esetében.  

A makromolekula/tenzid kölcsönhatásra jellemző kritikus koncentráció értékekkel 

Jones 1967-ben megjelent munkájában találkozhatunk először, amely nagy hatást gyakorolt a 

kutatási terület fejlődésére.55 Az úgynevezett kritikus aggregációs koncentrációnál (cac) 

kisebb tenzidkoncentrációknál az egyedi tenzidmolekulák nem kötődnek a polimerlánchoz. A 

cac felett a tenzidmolekulák a polimerszegmensekkel asszociátumokat képeznek. A cac 

értéke mindig kisebb a kritikus micellaképződési koncentrációnál (cmc), ahol szabad micellák 

jelennek meg a rendszerben és a tenzidaktivitás konstanssá válik (1. ábra).  

 

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

 

A cac értékét számos tényező befolyásolja: a tenzid szénhidrogénláncának hossza és 

szerkezete, az ionos csoport töltése és mérete, az ellenion töltésszáma, a polimer mérete és 

molekulatömege.56 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ionos tenzidek ellenionjainak kémiai 

minősége is hatással lehet a kölcsönhatásra. Ha az ellenion kation vagy kisebb anion (pl.: Cl-, 

Br-), akkor nincs hatása vagy nem számottevő, ellenben a nagyobb anionok (pl.: SCN-) a 
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kölcsönhatás során már jelentős változást okozhatnak. Anghel és munkatársai poliakrilsav és 

különböző kationos tenzidek elegyeit vizsgálva azt tapasztalták, hogy azonos szénláncú 

tenzidek esetén a cac értéke nagyobb lesz SCN- ellenion esetében, mint például Cl- 

ellenionnál.57,58,59,60 

 

A polimer/tenzid komplexek mikroszerkezetének leírására használt kép Shirahama és 

munkatársainak munkájából származik, akik poli(vinilpirrolidon)/nátrium dodecilszulfát 

(NaDS) rendszerek elektroforetikus mobilitását vizsgálták.61 A komplexek negatívan 

töltöttek, azonban az elektroforetikus mobilitás értéke a PVP molekulatömegétől független 

volt egy széles molekulatömeg-tartományban. A kísérleti eredmények alapján fogalmazódott 

meg a nyaklánc-modell, amelyben a „gyöngyök” NaDS klaszterek (micellaszerű 

aggregátumok), amelyeket a polimer „lánc” burkol be és köt össze. Az egyes klaszterek 

határozzák meg a komplex mobilitását. Shirahama modellje összeegyeztethető Arai 

munkájával, amely a kötődés kooperatív természetét igazolja.62 Nagarajan a modellt azzal 

egészítette ki, hogy a polimer/tenzid kölcsönhatást a polimer által védett micellaszerű 

aggregátumok mérete és a polimerszegmensek hidrofobicitása befolyásolja. 63 

 

A polimer/tenzid komplexképződés első kvantitatív termodinamikai analízisét Gilányi 

és Wolfram írta le. Egyaránt számításba vették a polimer-tenzid kölcsönhatást és a 

micellaképződés folyamatát és megengedték, hogy az ellenion az aggregátumokhoz kötődjön. 

Az elmélet megjósolja, hogy a kölcsönhatások jellemzésére három koncentrációtartományt 

lehet megkülönböztetni, melyeket a cac illetve a cmc választ el egymástól. A szerzők 

kiemelték, hogy a cmc elérésekor a polimernek nem kell tenziddel telítettnek lennie, mivel a 

közel konstans tenzidaktivitás miatt a tenzid további kötődése a polimerhez befejeződik. A 

cac-ból a képződési folyamat hajtóereje számolható, amelyet a standard szabadentalpia 

változásának feleltettek meg.63,64,65,66 

A polimer/tenzid rendszerek komplexképzésének leírására, illetve a fenti modell 

hiányosságainak megoldására Gilányi kidolgozta a kis rendszerek termodinamikáján alapuló 

modellt.67,68 A polimer/tenzid rendszert háromszintű szerveződésként írta le: 1. az egyedi 

tenzidaggregátumok kombinációja a polimerlánccal (alrendszer): az alrendszer nyitott mind a 

tenzidek, mind a polimerszegmensek számára; 2. a polimer/tenzid komplex molekulák (kis 

rendszer), mely a polimerszegmensek számára zárt, a tenzidaggregátumok számára viszont 

nyitott rendszer; 3. a makroszkópos rendszer.  



 10

Habár a kötési izoterma egyenlete (1. egyenlet) ebben az esetben formailag 

megegyezik az optimális aggregátumméret-modell esetében felírttal, azonban mind az átlagos 

alrendszer képződés szabadenergia változása, mind az aggregátumok átlagos mérete a 

tenzidaktivitás függvénye.  

 kTSn /])ln([
1

ln 
 
  (1) 

ahol β a kötésfok (β=B/N, ahol B az egységnyi polimerhez kötött tenzid mennyisége, N a 

tenzid maximális mennyisége, amely a polimerlánchoz tud kötődni), n  egy átlagos 

tenzidaggregátum mérete, [S] a tenzidmolekulák koncentrációja, Δ az átlagos alrendszer 

(egyedi polimer/tenzid asszociátum) képződés standard szabadenergiája, k a Boltzmann-

állandó, T a hőmérséklet. 

A kis rendszerek modellje a tenzidaktivitás növekedésével az átlagos 

aggregátumméret folyamatos növekedését jósolja, amit mérésekkel igazoltak.69,70 
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A polielektrolit-tenzid kölcsönhatás 

 

Az 1960-as és 70-es években kezdtek megjelenni a szintetikus polielektrolitok, 

amelyek új lendületet adtak a kutatási területnek.71,72 Különböző szerkezetű polimereket, 

polielektrolitokat állítottak elő, például mikrogéleket, csillag polimereket, dendrimereket, 

amelyek változatos tulajdonságokkal rendelkeznek. 73,74,75,76,77 

 

A polielektrolit/tenzid rendszerek vizsgálatai is megkezdődtek, általában a 

legegyszerűbb lineáris polielektrolitokkal. Vizsgálták a kationos polielektrolit/anionos tenzid 

és anionos polielektrolit/kationos tenzid rendszereket. Különböző összetételnél, 

koncentrációknál, különböző formákban (pl. gélek) végeztek méréseket. Összehasonlították a 

polimer-polimer, polimer-tenzid és tenzid-tenzid kölcsönhatásokat. Tanulmányozták a kötési 

izotermát, a kötődés tulajdonságait különböző mérési módszerekkel, többek között 

viszkozitás, NMR, potenciometrikus mérések segítségével.1,28,29,32,33,78,79,80 

 

 

Transzparens egyfázisú    Újraduzzadás 

rendszer   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. ábra A polielektrolit-tenzid tömbfázisbeli kölcsönhatás klasszikus értelmezése. (Az ellenionokat és a 
töltéseket nem tüntettem fel.) 

Csapadék 

ctenzid 

polimerlánc 

tenzidmolekula 
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Az ellentétesen töltött polielektrolit/tenzid elegyek viselkedésének leírására és a 

lejátszódó folyamatok magyarázatára a semleges polimer/ionos tenzid elegyek jellemzésére 

kidolgozott kooperatív tenzidkötődési modelleket terjesztették ki (2. ábra). 

A polielektrolit/tenzid elegyek kis tenzidkoncentrációk esetén egyfázisú, transzparens 

oldatot képeznek, ahol a tenzidmolekulák kooperatív kölcsönhatásba lépnek a polielektrolittal. 

A polielektrolit töltését a kötött tenzidmolekulák töltései fokozatosan kompenzálják, ezért a 

tenzidkoncentráció függvényében a komplex mérete és effektív töltése csökken. A közel 

semleges primer komplexek aggregálódnak és csapadék (kétfázisú rendszer) képződik egy 

meghatározott tenzidkoncentráció-tartományban (asszociatív fázisszeparáció).81,82,83,84 A 

tenzidkoncentráció további növelésével a rendszer ismét transzparenssé válhat, amit az 

úgynevezett újraoldódással (reszolubilizáció) értelmeznek. Ennek lényege, hogy a 

polielektrolit/tenzid komplexek további tenzidaggregátumok kötődésének következtében 

töltéstöbbletre tesznek szert és megduzzadnak, emiatt nagy tenzidfelesleg esetén újra 

egyfázisú egyensúlyi rendszer jön létre, vagyis a makromolekula/tenzid komplexek valódi 

oldata (termodinamikailag stabil oldat) képződik.85,86,87,88,89,90 

A polimer/tenzid és a polielektrolit/tenzid rendszerek tulajdonságai között lényeges 

különbségek figyelhetőek meg. Bár a kísérleti tenzidkötődési izotermák kooperatív kötődést 

mutatnak a polielektrolit/tenzid rendszerek esetén is, az ellentétesen töltött komponensek 

között fellépő erős kölcsönhatás miatt a cac általában egy nagyságrenddel kisebb, mint 

nemionos polimereknél. Egy másik fontos különbség, hogy az inert elektrolit milyen hatással 

van a cac értékére. A nemionos polimer/ionos tenzid elegyek esetében a cac az ionerősség 

növekedésével csökken a tenzidaggregátumban levő fejcsoportok közötti elektrosztatikus 

taszítás csökkenése következtében. Ugyanakkor ellentétesen töltött polielektrolitok és 

tenzidek esetén a cac inert elektrolit hozzáadásával növekszik, miközben a kötési izoterma 

alakja jelentősen megváltozik. Megjegyzendő, hogy amíg a cac a polimer koncentrációjától 

független nemionos polimer/tenzid rendszereknél, addig a polielektrolit-koncentrációk 

növelésével növekszik. 

Az elmélet szerint nagy tenzidfeleslegnél termodinamikailag egyensúlyban levő 

rendszer jön létre, vagyis az elegyek tulajdonságai nem függhetnek attól, hogy miképp állítjuk 

elő azokat. Ugyanakkor számos polielektrolit/tenzid rendszer esetén megfigyelték, hogy az 

előállított rendszer tulajdonságai az előállítás módjától függenek.20,91,92,93 Az irodalomban 

szereplő elméleti és kísérleti munkák nagy része a polielektrolit/tenzid kölcsönhatás 

mechanizmusát elsősorban lineáris polielektrolit/tenzid elegyek tanulmányozására építve 

magyarázza.94 
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A polielektrolit/tenzid rendszerek nem-egyensúlyi tulajdonságai 

 

A különböző keverési módszerekkel készített polielektrolit/tenzid rendszerek 

tulajdonságai eltérnek egymástól. Ezt a viselkedést a termodinamikai egyensúlyi leírással nem 

lehet megmagyarázni. 

Mészáros és munkatársai a hiperelágazásos poli(etilénimin) (PEI)/NaDS rendszer 

tulajdonságait és az előállítási körülmények hatását szisztematikusan vizsgálták. A kísérleti 

tapasztalatok értelmezésére új modellt fogalmaztak meg.91 

Állandó polielektrolit-koncentráció mellett a képződött PEI/NaDS komplexek mérete 

és elektroforetikus mozgékonysága is sajátságos viselkedést mutatott a tenzidkoncentráció 

függvényében (3. ábra). Az oldat transzparens kis tenzidkoncentrációknál, a komplex 

molekulák mérete és nettó pozitív töltése csökken a NaDS koncentráció növelésével. A 

sztöchiometrikus tenzidkötődés tartományában, ahol az elektroforetikus mobilitás értéke a 

nulla körüli érték, csapadék keletkezik (asszociatív fázisszeparáció). A NaDS koncentráció 

további növelésével a PEI/NaDS rendszer ismét transzparenssé válik. A kísérletek alapján 

megállapították, hogy ebben a koncentrációtartományban gyakorlatilag állandó méretű, 

negatív töltésű PEI/NaDS komplexek keletkeznek. Mivel nagy tenzidkoncentrációknál nem 

figyelhető meg a komplexek újraduzzadása, ez ellentmond annak a feltételezésnek, hogy a 

tenzidfeleslegnél fellépő oldódás a komplex duzzadása miatt következik be. 

 

 
3. ábra A PEI/NaDS komplexek elektroforetikus mobilitása (uζ) és látszólagos hidrodinamikai átmérője (dH) 
a NaDS koncentráció függvényében (0,05 m/m% PEI, pH = 9,8).91 
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A PEI/NaDS komplexképződés és kölcsönhatás értelmezéséhez három 

karakterisztikus tenzidkoncentráció tartományt különböztetnek meg (az A, B, C tartományt a 

3. és 4. ábrák szemléltetik), amelyek a rendszer fázistulajdonságaival szoros összefüggést 

mutatnak.  

Kis tenzidkoncentrációknál (az A tartományban) a rendszer a pozitívan töltött 

szolvatált komplexek termodinamikailag stabil oldata, azaz egyfázisú egyensúlyi rendszer. A 

kötött tenzid mennyiségének növekedésével a PEI/NaDS asszociátumok töltése csökken. Ez 

egyrészt a komplex méretének csökkenéséhez, így a részecskék közötti vonzó kölcsönhatások 

növekedéshez, másrészt a felületi töltéssűrűség csökkenéséhez, így a PEI/NaDS komplexek 

között fellépő taszító kölcsönhatás csökkenéséhez vezet. Ennek következtében a keletkező 

primer polimer/tenzid asszociátumok kolloid stabilitása a tenzidkoncentráció növekedésével 

rohamosan csökken, és a sztöchiometrikus tenzidkötődés közelében a PEI/NaDS részecskék 

kinetikailag nem stabil kolloid diszperziója keletkezik a komponensek keverése során, melyek 

aggregálódnak, és egy kétfázisú rendszer keletkezik (B tartomány).  

A tenzidkoncentráció további növelésével a dodecilszulfát ionok növekvő mértékben 

adszorbeálódnak a kollapszált PEI/NaDS részecskék felszínén, ami a kolloid PEI/NaDS 

részecskék növekvő felületi töltéssűrűségéhez, és kinetikailag stabil kolloid diszperzió 

képződéséhez vezet (C tartomány, transzparens rendszer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. ábra A PEI/NaDS rendszer fázistulajdonságainak értelmezése a tenzidkoncentráció növelésével, állandó PEI 
koncentrációnál.91 

 
Oldat Kolloid rendszer 

A  tartomány B  tartomány C  tartomány 

Termodinamikailag stabil oldat 
u compl . >0 

Kinetikailag nem stabil diszperzió 
u compl.  0 

Kinetikailag stabil diszperzió 
u compl . << 0 

 : Na + N :  – N  – 

:  OH - N + :  – NH + – : DS 
- 

- - 

C 

Oldat Kolloid rendszer 

A  tartomány B  tartomány C  tartomány 

Termodinamikailag stabil oldat 
u compl . >0 

Kinetikailag nem stabil diszperzió 
u compl.  0 

Kinetikailag stabil diszperzió 
u compl . << 0 

 : Na + N :  – N  – 

:  OH - N + :  – NH + – : DS 
- 

- - 

C NaDS
S 
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Az elmélet leglényegesebb eleme az, hogy a transzparens A tartományt 

termodinamikailag stabil egyfázisú rendszernek tekinti, míg a C tartományban a tenzid 

feleslege mellett képződő transzparens rendszert kinetikailag stabil kolloid diszperzióként írja 

le. Ennek bizonyítására koaguláció kinetikai vizsgálatokat végeztek (5. ábra), amelyek azt 

mutatják, hogy ezek a rendszerek elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzióként 

viselkednek, megerősítve az elméletet. 

 

 
5. ábra A koaguláció sebessége a NaCl koncentráció függvényében ábrázolva, cPEI=0,05 m/m%, 

cNaDS=20 mM.91 

 

Az elmélet fontos következménye továbbá, hogy a rendszerek tulajdonságai az 

előállítás módjától függhetnek a C tartományban, mert nem-egyensúlyi rendszerek.91 

 

A polielektrolit/tenzid rendszerek nem-egyensúlyi viselkedésének kutatásában 

kiemelhetőek Naderi és munkatársainak tanulmányai.20,92 Vizsgálták a kationos 

polielektrolitok és az anionos tenzidek között lejátszódó asszociációt, hogy a komponensek 

hozzáadási sorrendje, illetve az oldatok összekeverésének módszerei hogyan befolyásolják a 

rendszer tulajdonságait. Azt tapasztalták dinamikus fényszóródás és turbiditás mérések 

alapján, hogy a különbözőképpen előállított komplexek tulajdonságai lényegesen eltértek 

egymástól. Nagyobb aggregátumokat eredményezett és a kétfázisú összetétel tartomány 

nagyságát növelte, amikor mágneses keverést alkalmaztak a minta elkészítésénél, szemben az 

egyszerű összeöntési módszerrel. Az eredményeket a különböző keverési módszerek során 

létrejövő lokális inhomogenitásokkal magyarázták. Tapasztalataik szerint a keverési eljárás 

különösen fontos lehet, amikor megegyező térfogatban adagolják egymáshoz a polielektrolit-
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és tenzidoldatokat. A kutatók munkája demonstrálja, hogy az előállítási módszerektől függően 

különböző tulajdonságú nem-egyensúlyi rendszerek keletkeznek. 

Mezei és munkatársai szintén vizsgálták az oldatkészítés szerepét a PEI/NaDS 

rendszer stabilitásában elektroforetikus mobilitás és dinamikus fényszóródás mérésekkel: a 

keverési módszereket, a komponensek hozzáadási sorrendjének szerepét, a pH, a 

polielektrolit-koncentráció és az ionerősség hatását. A különböző pH értékeknél és 

polielektrolit-koncentrációknál végzett mérések azt mutatják, hogy a PEI/NaDS rendszer 4. 

ábra szerinti viselkedése nagy pH-n, kis töltéssűrűségnél és nagyon hatékony, gyors keverési 

technika (lásd 3.2. fejezet) alkalmazása esetén detektálható. Kevésbé hatékony keverési 

technika alkalmazásakor (például egyszerű összeöntés vagy mágneses keverő használata 

esetén) hasonló kísérleti körülmények mellett lényegesen nagyobb méretű aggregátumok 

keletkeznek, különösen a PEI koncentrációjának és töltéssűrűségének emelésével.93  

 

A makromolekula szerkezetének vonatkozásában a polielektrolit/tenzid rendszerek 

tulajdonságai rendkívül változatos képet mutatnak.95,96,97,98,99,100,101 Kiemelném a nemionos 

hidrofil oldallánccal rendelkező fésűs polimereket (6. ábra), amelyek szerepe elsődlegesen 

bevonatok képzésénél jelentős biológiai és ipari alkalmazások esetén.102,103,104 

A fésűs polimerek különlegessége, hogy ha a polielektrolit-lánchoz kapcsolódó 

nemionos oldalláncok sűrűsége elég nagy, akkor az oldalláncok a tenzid sztöchiometrikus 

kötődése esetén is biztosítják a keletkező polielektrolit/tenzid asszociátumok kolloid 

stabilitását (sztérikus stabilizáció), így nem következik be fázisszeparáció.105,106,107,108 

 

 
 

 

 

6. ábra A fésűs polimer sematikus ábrája 

 

NMR mérések azt mutatják, hogy az anionos tenzid két független lépésben kötődik a 

fésűs polielektrolithoz. Az első kötési lépcsőben a tenzidmolekulák a PEO oldalláncokkal 

rendelkező töltött polielektrolit-lánchoz kötődnek, miközben a polielektrolit töltése 

kompenzálódik. Megfelelően nagy oldallánc sűrűség esetén az oldalláncok a képződött 

komplexeket stabilizálják. Nagyobb NaDS koncentrációknál az első tenzidkötődési lépcsőt 

egy kismértékű kooperatív kötődés követi.109,110 
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1.1.2. Az ionerősség hatása a polielektrolit/tenzid rendszer fázistulajdonságaira 

 

Gyakorlati felhasználás során a vizes közeg ionerőssége jelentősen változhat. Emiatt 

kiemelten fontos annak megértése, hogy a polielektrolit/tenzid komplexek képződését és a 

rendszer fázisviselkedését hogyan befolyásolja az elektrolit jelenléte.111,112,113 

Thalberg kationos tenzidek esetében azt tapasztalta, hogy az elektrolit hatására a 

kétfázisú tartomány csökken.114,115 Ez azt jelenti, hogy rögzített polimerkoncentrációnál egy 

kritikus elektrolitkoncentráció (cec) felett nincs fázisszeparáció. A cec értéke a tenzid és a 

polielektrolit koncentrációjától is függ. 

Ezzel szemben más a helyzet polikationok és anionos tenzidek vizes elegyei esetén.116 

Thalberg és munkatársai azt figyelték meg NaDS és poli(diallildimetilammónium klorid) 

(PDADMAC) tartalmú rendszerben, hogy az ionerőségnek a kétfázisú összetétel tartományra 

nincsen észlelhető hatása. Azonban inert elektrolit jelenlétében vizsgálva a 

nátrium oktilszulfát/PDADMAC rendszert a kétfázisú koncentrációtartomány kismértékű 

csökkenését tapasztalták.117 

Voisin és munkatársainak megfigyelései szerint a NaCl koncentrációjának hatása a 

fázistulajdonságokra állandó polimerkoncentrációnál kettős: az úgynevezett kritikus 

flokkulációs koncentráció (cfc) felett a polielektrolit/tenzid komplexek aggregációjának 

sebessége és a kétfázisú összetétel tartomány nagysága is növekszik. Ugyanezen rendszerek 

(kationos polielektrolit és anionos tenzid rendszerek) esetében a polielektrolit/tenzid komplex 

képződés hiányát, illetve a kétfázisú tartomány eltűnését tapasztalták extrém nagy 

ionerősségnél (1 M NaCl).2 

Naderi és munkatársai különböző kationos polielektrolitok és anionos tenzidek 

elegyeinek turbiditás, elektroforetikus mobilitás és dinamikus fényszóródás mérései alapján 

növekvő ionerősségnél a turbid, illetve a kétfázisú összetétel tartomány jelentős kiszélesedését 

tapasztalták. Ezt a jelenséget az inert elektrolit által kiváltott aggregációs folyamatokkal 

magyarázták. A tanulmányozott nem-egyensúlyi rendszerek állapotát lassú időfüggés is 

jellemezte.20,92 

Mezei tanulmányában a különböző keverési eljárásokkal, különböző kísérleti 

körülmények között előállított PEI/NaDS rendszerek tulajdonságairól számol be. Mint 

korábban láttuk, a komplexek mérete igen jelentősen befolyásolható a keverési módszerek 

változtatásával. Ez a munka rávilágít, hogy egyszerű összeöntéssel készítve a rendszert (a 

nagyobb részecskeméret mellett) a kétfázisú tartomány kiterjedése is nagyobb, 

összehasonlítva a gyors keverés esetével (lásd 3.2. fejezet). A keverésbeli különbségek annál 
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szembeszökőbbek voltak, minél nagyobb polielektrolit-koncentrációt alkalmazott, valamint 

minél nagyobb volt a polielektrolit töltése. pH=10-en, ahol a PEI amin-csoportjainak csak 

5%-a töltött, a két keverés között csak minimális volt a különbség. Az elektroforetikus 

mobilitás mérések alapján megállapítja, hogy a komplexek töltését a keverési módszer nem 

befolyásolja. Eredményei alapján a só hatására a kétfázisú vagy turbid tartomány 

kiszélesedik.93 

 

Az elektrolitnak a rendszerek fázistulajdonságaira gyakorolt lényegesen eltérő hatását 

azzal értelmezték, hogy a polianion és kationos tenzid közötti kölcsönhatás sokkal gyengébb, 

mint a polikation és anionos tenzid közötti kölcsönhatás.58 

 

Összefoglalva az irodalmi tapasztalatokat, nem lehet egyértelmű választ adni arra a 

kérdésre, hogy az inert elektrolit jelenléte a kétfázisú összetétel tartomány szélességét hogyan 

befolyásolja (csökkenti vagy növeli?). 
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1.2. A polielektrolit/tenzid rendszerek oldat/levegő határfelületi tulajdonságai 
 

A polielektrolit/tenzid elegyek határfelületi tulajdonságainak leírása mind elméleti, 

mind gyakorlati szempontból fontos feladat. Számos publikáció foglalkozik a polimer/tenzid 

elegyek szilárd/oldat és levegő/oldat határfelületi viselkedésének vizsgálatával.  

Az oldat/levegő határfelületen a felületi feszültség (ill. oldalnyomás) mérése az egyik 

fő eszköze a határfelületi tulajdonságok jellemzésének. Ehhez kapcsolódóan számos 

felületérzékeny technika segítségével (például röntgen reflektivitás, neutron reflektivitás, 

ellipszometria, felületi reológia) lehet még vizsgálni a polimer/tenzid rendszerekben kialakuló 

határfelületek tulajdonságait.118,119,120,121,122 Neutron szóródási technikák használatával 

lehetőség nyílik nemcsak az adszorpció mértékének és az adszorpciós réteg vastagságának 

vizsgálatára, hanem a különböző kontrasztok felhasználása mellett végzett mérések 

segítségével az adszorpciós réteg összetételének meghatározására is.123 

Munkám a továbbiakban az oldat/levegő határfelületek bemutatására, vizsgálatára 

koncentrál. 

 

 

1.2.1. A semleges polimer/ionos tenzid elegyek oldat/levegő határfelületi tulajdonságai 

 

Semleges polimer/ionos tenzid egyensúlyi rendszerek határfelületi kölcsönhatásainak 

vizsgálatához leggyakrabban PEO/NaDS és PVP/NaDS elegyeket használnak.124,125,126  

A gyengén kölcsönható rendszerekre jellemző felületi feszültség izoterma sematikus 

alakját a 7. ábra mutatja. Két töréspont látható az ábrán, ahol lényeges változás következik be 

a felületi feszültségben: a cac és a cmc. A cac alatt a felületi feszültség monoton csökken. A 

cac-nál kezdődik a polimer/tenzid aggregátumok képződése a tömbfázisban, ahol 

micellaszerű tenzidaggregátumok kötődnek a polimerlánchoz (nyaklánc-modell61,127) 

kooperatív kötődéssel. A cac felett a felületi feszültség nem változik jelentősen mivel a 

rendszerhez adott tenzid túlnyomó része a polimeren kötődik, így nem járul hozzá a tenzid 

kémiai potenciáljának növekedéséhez. A plató hossza a polimerkoncentrációval lineárisan nő. 

Egy adott koncentrációtartományban a felületi feszültség ismét csökkenni kezd, majd a cmc-t 

elérve megkezdődik a szabad tenzid micellák képződése az oldatban. 
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7. ábra A felületi feszültség sematikus ábrázolása a tömbfázisbeli tenzidkoncentráció logaritmusának 
függvényében, ahol a pontozott vonal a polimer/tenzid rendszert jelenti. A vonal a tenzidre jellemző felületi 
feszültség értékének változását jelenti.128 

 

 

A felületi feszültség izoterma a Gibbs-egyenlettel írható le:  

 iidd    (2) 

 ii adRTd ln  (3) 

ahol  a felületi feszültség, Γi az i-edik komponens felületi többletmennyisége, μi az i-edik 

komponens kémiai potenciálja, ai az i-edik komponens aktivitása, R az egyetemes gázállandó, 

T a hőmérséklet. 

 

 

A felületi feszültség izoterma leírásakor két esetet különböztetünk meg: 

 

1. Ha a polimer nem felületaktív és nincs aggregátumképződés az adszorpciós rétegben, 

akkor kizárólag a tenzid aktivitása határozza meg a felületi feszültség értékeket: 

 ha 0lim  erpo  és itenzid   

 tenzidtenzid adRTd ln  (4) 

ahol Γtenzid a tenzid felületi többletmennyisége, atenzid a tenzid aktivitása.129,130 

 

2. Felületaktív polimer esetén a nagy polimermolekula és a kis tenzidionok között 

kompetitív adszorpció játszódik le.131 Mivel a polimermolekula nagyszámú kémiailag kötött 

(korrelált) monomert tartalmaz, a makromolekula adszorpciójának a hajtóereje rendkívül 
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nagy, így már extrém kis koncentrációban is telített adszorpciós réteget képeznek a 

határfelületen, ami a polimerre jellemző felületi feszültség kialakulásához vezet. A 

felületaktív polimert tartalmazó polimer/tenzid rendszerekben a tenzid számottevő 

adszorpciója akkor következik be, ha a polimer által elfoglalt felületen már elegendő tenzid 

adszorbeálódik ahhoz, hogy a polimer – tenzid „csere” csökkentse a rendszer 

szabadentalpiáját. Hogy ez mikor következik be, az jellemzően a polimer molekulatömegétől, 

felületaktivitásától és a tenzidadszorpció hajtóerejének nagyságától függ.132,133,134 Ebben a 

tenzidkoncentráció-tartományban polimer <<tenzid, így a rendszer felületi feszültségét 

gyakorlatilag a tenzid aktivitása határozza meg: 

 

 tenzidtenzid adRTd ln   (5) 

 

 

1.2.2. Az ellentétesen töltött polielektrolit/ionos tenzid elegyek oldat/levegő határfelületi 

tulajdonságai 

 

Az ellentétesen töltött polielektrolit/tenzid elegyekben jelenlevő erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás miatt lényeges különbségek tapasztalhatóak a rendszer tömbfázisbeli és 

határfelületi viselkedésében a semleges polimer/ionos tenzid rendszerekhez képest. Mint azt 

korábban tárgyaltam, asszociatív fázisszeparáció játszódik le egy adott összetétel 

tartományban, ami nem-egyensúlyi rendszerek keletkezéséhez vezethet.20,91,92 Mivel számos 

paraméterrel befolyásolhatók a rendszerben fellépő kölcsönhatások (polielektrolit szerkezete: 

lineáris, elágazó; inert elektrolit hozzáadása; semleges segédtenzid hozzáadása; töltéssűrűség 

változtatása), a polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi viselkedése rendkívül 

változatos.135,136,137 Számos meglepő felületi tulajdonsággal rendelkeznek, melyek 

értelmezése komoly nehézséget okoz az irodalomban.138,139 

 

Az elmúlt két évtizedben sok kísérleti munka és publikáció foglalkozott a 

polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi tulajdonságainak megismerésével, melyek közül 

a legfontosabb eredményeket néhány összefoglaló tanulmányban mutatták be.140,141, 142,143 

A polielektrolit/tenzid elegyek felületi feszültségének jellemzésével 1975-ben kezdtek 

foglalkozni. Már ekkor megmutatták, hogy lényeges különbségek vannak a semleges polimert 

tartalmazó rendszerekhez képest a határfelületi viselkedésben (8. ábra)..144,145,146 
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8. ábra A felületi feszültség értékek a NaDS koncentráció logaritmusának függvényében: a tiszta tenzid és a 
NaDS-nek 0,1% polimer (cellulóz alapú vízoldható polimerek: HEC: hidroxietil-cellulóz; METHOCEL: metil-
cellulózéter; POLYMER JR: kvaterner nitrogén szubsztituált cellulózéter) jelenlétében. Az ábrán a tiszta 
polimerre jellemző felületi feszültség értékek is szerepelnek.146 

 

 

A csapadékos tartományban, ahol a polimer és a tenzid nagy része egy másik fázisban 

van, a felületi feszültség értéke alacsony marad. Megállapították, hogy a keletkező komplexek 

rendkívül felületaktívak. Amikor a tömbfázis tenzidmicellákban gazdag, a polimer távozik a 

határfelületről és a felületi feszültség közelítőleg megegyezik a polimert nem tartalmazó 

tenzidoldatéval.144,145,146 A korábban neutron reflektivitás mérésekkel jellemzett 

zselatin/NaDS rendszerre vonatkozó kísérleti eredmények is ezt a megfigyelést támasztják 

alá.147 

 

Buckingham és munkatársai polilizin homopolimerek (Mw=5-70 kDa között) és NaDS 

elegyeinek felületi feszültség értékeinek változását tanulmányozták.148 A csapadékos 

tartomány előtti NaDS koncentrációknál megfigyelték, hogy a cln/  görbe független a 

polimer koncentrációjától és molekulatömegétől és lineáris lefutású (9. ábra).  
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9. ábra NaDS/poli-K-lizin hidrobromid elegyek felületi feszültsége a NaDS koncentráció logaritmusának 
függvényében, 10 mol/m3foszfát pufferben, pH=7. Miles-Yeda polilizin. Az ábrán rajzolt görbék láthatóak.148 

 

Megmutatták, hogy az adszorbeálódó komplex egy polimermolekulát és nagyszámú 

tenzidmolekulát tartalmaz (polimer<<tenzid), ezért a Gibbs-egyenlet az alábbi egyszerű 

formára redukálódik, így a felületi feszültséget a tenzid koncentrációja határozza meg:  

 tenzidtenzid ca   (6) 

 tenzidtenzid cdRTd ln  (7) 

 

Goddard és Hannan polimer JR (kvaterner nitrogén szubsztituált cellulózéter)/NaDS 

rendszer vizsgálatakor Buckingham eredményeitől eltérő viselkedést tapasztaltak. Egyrészt a 

felületi feszültség értéke rendkívül hosszú időfüggést mutatott, az egyensúly beállásához 

legalább fél nap várakozási idő volt szükséges. Másrészt a polimerkoncentráció változása is 

hatással volt a cln/  görbékre. Ezzel szemben a tridecilbenzolszulfonát/polimer JR rendszer 

a Buckingham által leírtaknak megfelelően viselkedett.144,145 

Langevin és munkatársai különböző szintetikus és biológiai polianionok és kationos 

tenzidek (elsődlegesen dodeciltrimetilammónium bromid, DTAB) elegyeinek határfelületi 

viselkedését tanulmányozták. Minden esetben a polianion jelenléte a tenzid felületi feszültség 

értékének lényeges csökkenéséhez vezetett. Tapasztalataik megegyeztek Goddard 

eredményeivel: egyes rendszerek viselkedése megfelelt a Buckingham által leírtaknak, míg 

más rendszerek esetén sem a felületi feszültség polimerkoncentrációtól való függetlensége 

(10. ábra), sem a felületi feszültség izoterma lineáris csökkenése nem volt 

megfigyelhető.129,130,149,150,151 
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10. ábra Poli(akrilamidszulfonát) (PAMPS) hatása a DTAB felületi feszültségére: a felületi feszültség-tenzid 
koncentráció görbék. Nyitott kör szimbólum: DTAB; gyémánt szimbólum: DTAB+75 ppm PAMPS; kereszt 
szimbólum: DTAB+350 ppm PAMPS; tele kör szimbólum: DTAB+750 ppm PAMPS.149 

 

 

A polielektrolit/tenzid elegyek határfelületi viselkedésének vizsgálatában Staples és 

munkatársainak 2002-ben PDADMAC/NaDS rendszeren végzett mérései hoztak váratlan 

fordulatot. Azt tapasztalták, hogy a rendszer felületi feszültség izotermáján éles csúcs látható 

(12. ábra). Megjegyezték, hogy a csúcs helye megegyezik azzal a tenzidkoncentráció- 

tartománnyal, ahol az aggregáció és a fázisszeparáció bekövetkezik. Kijelentették, hogy ezt a 

tulajdonságot az előbbiek nem magyarázzák, így a csúcs megjelenését a tömbfázisban 

képződő felületaktív és nem felületaktív komplexek versengésének tulajdonították.138,139 

 

Taylor 2007-ben megjelent összefoglaló munkájában a polielektrolit/tenzid rendszerek 

2 típusát különbözteti meg:142 

1. típus:  

 A híg tenzidkoncentráció-tartományban a polielektrolit koncentrációjától függ a 

felületi feszültség izoterma lefutása,  

 ebben a tartományban vékony monomolekulás filmek keletkeznek. 

 Nagyobb tenzidkoncentrációknál egy felületi feszültség plató jelenik meg és 

 vastag adszorpciós rétegek jönnek létre, melyek időnként rendezett multiréteges 

szerkezettel rendelkeznek. 
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Tipikus példa az 1. típusú rendszerekre a poli(nátrium 4-sztirolszulfonát) 

(NaPSS)/DTAB/H2O rendszer (11. ábra) 

 

 
 

11. ábra A DTAB és NaPSS vizes oldatainak felületi feszültsége (üres szimbólumok) és felületi többlete (tömör 
szimbólumok) a tenzidkoncentráció függvényében 20 ppm (háromszög) és 140 ppm (négyszög) NaPSS 
koncentrációnál. A függőleges vonalak a töltés semleges pontokat jelzik a két rendszerben.149 
 

 

2. típus:  

 A híg tenzidkoncentráció-tartományban a polielektrolit koncentrációjától független a 

felületi feszültség izoterma, amit  

 nagyobb tenzidkoncentrációknál egy felületi feszültség plató követ. 

 A tenzidkoncentráció további növekedésével egy éles csúcs jelenik meg a felületi 

feszültség izotermán, amelynek helye a polielektrolit koncentrációjától függ. 

 A teljes tenzidkoncentráció-tartományban (kompakt) monoréteg borítottság jellemző. 

 

A 2. típusú rendszerek jellegzetes képviselője a PDADMAC/NaDS rendszer 0,1 M NaCl-ban. 

(12. ábra) 
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12. ábra A NaDS és PDADMAC oldatainak felületi feszültsége (üres szimbólumok) és felületi többlete (tömör 
szimbólumok) a tenzidkoncentráció függvényében 10 ppm (kör) és 80 ppm (háromszög) PDADMAC 
koncentrációnál 0,1 M NaCl jelenlétében.139,149 

 

Bell és munkatársai a tömeghatás törvényén alapuló termodinamikai modellt 

dolgoztak ki Staples hipotézise alapján a felületi feszültség értékek változásának leírására a 

tömbfázisbeli tenzidkoncentráció függvényében. Egy viszonylag egyszerű modellt 

fogalmaztak meg korábbi modellekre építve (Gilányi és Wolfram64, Ruckenstein65, Nikas és 

Blankstein66) a Gibbs-egyenlet és a Langmuir-izoterma segítségével, egyensúlyi rendszernek 

tekintve a polielektrolit/tenzid elegyet.128,135,152 

A javasolt modell lényege, hogy a tömbfázisban egy felületaktív és egy nem 

felületaktív komplex képződését feltételezik. Míg a cikk szövegében a nem felületaktív 

komplexet úgy azonosítják, melyben a tenzid nem-kooperatív kölcsönhatással kötődik 

(monomer kötés) a polielektroliton, a felületaktív komplexet pedig úgy, hogy arra a 

kooperatív tenzidkötődés a jellemző (micellaszerű tenzidaggregátumok keletkezése), addig a 

komplexképződésre felírt egyenletek két különböző aggregációs számmal jellemzett 

polimer/tenzid komplexet írnak le. Meg kell azonban jegyezni, hogy nem világos, miért lenne 

a két fajta komplex felületaktivitása ilyen élesen eltérő. Szintén feltételezik, hogy a nem 

felületaktív komplexhez tartozó cac értéke nagyobb, mint a felületaktív komplexé, így a 

tenzidkoncentráció növekedésével a nem felületaktív komplex cac értékét elérve a felületaktív 

komplexek nem felületaktív komplexekké alakulnak, ami a felületi feszültség ugrásszerű 

növekedéséhez vezet. A javasolt modellben az első és második típusú rendszereket az 

különbözteti meg egymástól, hogy az egyes típus estén a nem felületaktív komplexek 

képződéséhez tartozó cac érték nagyobbá válik a cmc-nél, így a felületi feszültség csúcs nem 

jelenik meg. 
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1.2.3. A polielektrolit/tenzid elegyek nem-egyensúlyi természetének hatása az 

oldat/levegő határfelületi tulajdonságokra  

 

A határfelületi viselkedés leírásánál az elméleti és kísérleti munkák nagy része a 

polielektrolit/tenzid rendszereket homogén egyensúlyi rendszereként kezeli.128,135,152 

Ahogy irodalmi összefoglalóm első felében már ismertettem, a polielektrolit/tenzid 

rendszerekben a sztöchiometrikus adszorbeált tenzidmennyiség környékén lassú 

csapadékképződés játszódik le, ami egy kétfázisú heterogén rendszert eredményez, míg nagy 

tenzidfelesleg alkalmazásakor a polielektrolit/tenzid asszociátumok elektrosztatikusan 

stabilizált diszperziót képeznek a tenzidmolekuláknak a részecskék felszínén bekövetkező 

adszorpciója révén.20,91,92 

A polielektrolit/tenzid rendszerek nem-egyensúlyi jellegének az oldat/levegő 

határfelületi viselkedésre kifejtett hatását először Tonigold és munkatársai tanulmányozták 

ellipszometrikus vizsgálatok segítségével.153 Három különböző mértékben aggregált mintát 

készítettek. Mivel a vizsgált gyenge polielektrolit (PEI) töltéssűrűsége pH-függő, ezért a 

vizsgálatokat három különböző pH-n végezték. A PEI/NaDS elegyek pH=4-en (nagy PEI 

töltéssűrűség) történő tanulmányozása megmutatta, hogy a mintának a mérőcellába történő 

betöltésekor a tömbfázisban képződött aggregátumok a víz/levegő határfelületre juthatnak, 

ahol az ellipszometriás jel nagymértékű fluktuációját okozhatják. Ugyanakkor a felület 

tisztításával (a felszínnek egy üvegkapilláris segítségével történő leszívatásával) a felszín 

megtisztítható, és ezt követően az adszorpciós réteg tulajdonságai vizsgálhatók. Nagy pH-n 

(kis PEI töltéssűrűség) az ellipszometriás jel időszakos fluktuációja figyelhető meg. Ebben az 

esetben a felület tisztítása (leszívása) segítségével az észlelt fluktuációk nem szüntethetők 

meg, ami arra utal, hogy az aggregátumok a tisztítást követően a tömbfázisból újra a felszínre 

juthatnak. Ennek alátámasztására megmutatták, hogy az aggregátumok a minta egyszerű 

szűrésével eltávolíthatóak, ekkor az ellipszometriás jel fluktuációi eltűnnek, és csak hosszabb 

idő után láthatóak újra. A tömbfázis aggregátumainak megjelenése a határfelületen 

egyértelműen demonstrálja a rendszer nem-egyensúlyi jellegének hatását a határfelületi 

tulajdonságokra is.  

Noskov és munkatársai szintén észlelték az oldat/levegő határfelület heterogenitását a 

PEI/NaDS elegyek nagy felületi borítottsága esetén, tapasztalataikat azonban a határrétegben 

lejátszódó lassú gélrészecske-növekedéssel magyarázták.143,154 
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Campbell és munkatársai a 2. típusú polielektrolit/tenzid rendszerek jellegzetes 

képviselőjének tekintett PDADMAC/NaDS rendszeren tanulmányozták a tömbfázis nem-

egyensúlyi természetének hatását a határfelületi tulajdonságokra (Taylor 2. típus142). 

Vizsgálataik célja annak meghatározása volt, hogy a PDADMAC/NaDS rendszer esetén 

észlelt felületi feszültség csúcs nem hozható-e összefüggésbe a tömbfázisban lejátszódó lassú 

fázisszeparációval.155,156 Felületi feszültség és neutron reflektivitás mérések (NR) segítségével 

tanulmányozták, hogy a tömbfázisban lejátszódó fázisszeparáció pillanatnyi állapota hogyan 

befolyásolja a felületi feszültség izotermát, illetve a levegő/víz határfelületen adszorbeálódott 

polielektrolit és tenzid mennyiségét. Ennek érdekében három jól definiált fizikai állapotú 

rendszert vizsgáltak: 

1. Friss minta, melyet a készítés után közvetlenül mértek. 

2. Ülepített minta, amelyet a készítés után három nap állás után mértek. Ez az időskála 

elegendő a rendszer kiülepedéséhez és transzparens felülúszó létrejöttéhez. 

3. Öregített minta, amelyet a készítés után három nappal, összerázás után vizsgáltak. 

 

A komponensek összekeverése után (friss minták) a sztöchiometrikus tenzidkötés 

tartományában turbid minták keletkeztek, ami egyértelműen jelzi, hogy a keverés során 

nagyméretű aggregátumok keletkeztek a rendszerben. A felületi feszültség izoterma az 1-es 

típusú rendszerekre jellemző szinergikus adszorpcióra jellemző felületi feszültség platót 

mutatott (13. ábra). Az öregítés hatására a keverést követően turbid mintákban 

csapadékképződés játszódott le. A mintákban egy szilárd fázis és egy víztiszta felülúszó 

alakult ki.  

 
13. ábra Az azonnal mért (kék), az ülepített 3 napos (piros), és az újra diszpergált 3 napos (zöld nyílt és zárt) 
minták felületi feszültségének változása a tenzidkoncentráció függvényében a PDADMAC/NaDS rendszer 
esetén. A szürkével jelölt koncentrációtartományban csapadékképződés következik be, cPDADMAC=100 ppm.155  
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Gravimetriás vizsgálatokkal demonstrálták, hogy a csapadékképződés tartományában 

gyakorlatilag az összes polimer kicsapódik a rendszerből (14. ábra). Az öregített mintákra 

mért felületi feszültség izotermán megjelent a felületi feszültség csúcs. Megmutatták, hogy 

annak feltételezésével, hogy a felülúszó csak tenzidet tartalmaz, a felületi feszültség csúcs 

kvantitatívan jósolható a neutron reflektivitással mért adszorbeált mennyiségek segítségével 

(14. ábra piros görbe). A vizsgálatok ugyanakkor azt jelzik, hogy egy kismértékű mechanikai 

hatás (a minta enyhe meglökése) is elegendő aggregátum diszpergálódást idéz elő ahhoz, 

hogy az oldat/levegő határfelületi feszültség a friss mintára jellemző értéket vegye fel (13-14. 

ábrák). Ezek az eredmények egyértelműen demonstrálják a PDADMAC/NaDS rendszer nem-

egyensúlyi természetének hatását a határfelületi tulajdonságokra. 

 
 

 
 

14. ábra A polimer jelenléte a csapadékos tartományban összehasonlítva a felületi feszültség csúcs helyzetével 
(a bal oldali grafikon: az oldat polimertartalom vs. tenzidkoncentráció függvény; a jobb oldali graion: felületi 
feszültség vs. tenzidkoncentráció függvény). A szürkével jelölt tartományban csapadékképződés történik.156 
 

 

Habár a PDADMAC/NaDS rendszert a 2-es típusú polielektrolit/tenzid rendszerek 

képviselőjeként azonosították, a frissen készített PDADMAC/NaDS elegy az 1-es típusú 

polielektrolit tenzid rendszerekre jellemző felületi feszültség izotermát mutatott. Mivel az 

ilyen típusú rendszerek esetén határfelületi multirétegek képeződését is megfigyelték, ezért 

Campbell és munkatársai megvizsgálták, hogy friss PDADMAC/NaDS elegy esetén is 

megfigyelhető-e a polielektrolit/tenzid multirétegek megjelenése. Ennek érdekében az 

adszorpciós réteg szerkezetét és összetételét levegő/folyadék és szilárd/folyadék 

határfelületeken neutron reflektivitás mérésekkel tanulmányozták. Megállapították, hogy a 

különböző kontrasztokban végzett mérések során a tömbfázisbeli aggregátumok transzportja a 

gravitáció hatására különböző irányban történt a folyadékfázissal szembeni sűrűségkülönbség 

hatására (15. ábra).  
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15. ábra Fényképek a tömbfázisbeli aggregátumok transzportjáról a PDADMAC/NaDS minták öregedése során. 
PDADMAC/dNaDS/H2O bal oldalon és PDADMAC/hNaDS/D2O jobb oldalon. Mind a felszín alja (fenti 
képek), mind a felszín teteje (lenti képek) látható.123 

 

 

Megmutatták, hogy annak a kontrasztnak a használatakor, amikor az aggregátumok a 

folyadék/levegő határfelület felé vándoroltak (fölöződés játszódott le), a csapadékos 

tartományban megjelent a felületi multirétegek azonosítására használt Bragg csúcs. Azoknak 

a kontrasztoknak az esetében, amikor a csapadék ülepedett, a Bragg csúcs megjelenése nem 

volt megfigyelhető. Annak bizonyítására, hogy a Bragg csúcs megjelenését a tömbfázisból a 

határrétegbe jutó tömbfázisban képződött aggregátumok idézik elő és nem a határfelületen 

spontán keletkező multiréteg-képződés következménye, szilárd/oldat határfelületen is 

végeztek méréseket. Párhuzamosan vizsgálták az oldat alatt és felett elhelyezkedő 

szilárd/oldat határfelületeken kialakuló határrétegek szerkezetét. A mérések egyértelműen azt 

mutatták, hogy a multirétegekre jellemző Bragg csúcs mindig azon a felületen jelenik meg, 

amerre az aggregátumok ülepednek, a másik felszínen viszont csak monoréteg képződése 

figyelhető meg. Ez egyértelműen bizonyította, hogy PDADMAC/NaDS rendszer esetén a 

Bragg csúcs nem a felület által előidézett spontán multiréteg-képződés, hanem a határrétegbe 

jutó tömbfázisban képződött aggregátumok következménye.123  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

Az irodalmi bevezetőben ismertettem a polimer/tenzid és polielektrolit/tenzid 

rendszerek tömbfázisbeli és oldat/levegő határfelületi viselkedésének leírására alkalmazott 

főbb modelleket. Bemutattam Mészáros és munkatársainak az ellentétesen töltött 

hiperelágazásos PEI/NaDS rendszerek tulajdonságainak vizsgálata alapján megfogalmazott 

elméletét, mely szerint nagy tenzidfelesleg alkalmazásakor nem-egyensúlyi rendszer, hanem 

elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió képződik.91 

 

Doktori munkám egyik célja annak vizsgálata volt, hogy a kolloid diszperzió képződése 

csak a hiperelágazásos polielektrolit/tenzid rendszerekre jellemző, vagy a lineáris 

polielektrolit/tenzid rendszerekre is igaz. Ezért vizsgáltam a lineáris PVAm/NaDS és 

PDADMAC/NaDS elegyekben keletkező polielektrolit/tenzid asszociátumok aggregációs 

folyamatait tenzidfeleslegben. A kapott eredményeket összevetettem a korábban a PEI/NaDS 

rendszerre kapott eredményekkel is.  

 

 

A polielektrolit/tenzid elegyek oldat/levegő határfelületi tulajdonságaival foglalkozó 

irodalmi munkák a rendszer tulajdonságait egyensúlyi jellemzőkkel próbálják értelmezni, 

annak ellenére, hogy jól ismert a rendszerben lejátszódó asszociatív fázisszeparáció, illetve a 

rendszerek tömbfázisbeli nem-egyensúlyi viselkedése tenzidfelesleg mellett. 

Campbell és Varga megmutatta, hogy az irodalomban a határfelületi tulajdonságai 

alapján a 2-es típusú (a felületi feszültség izotermán felületi feszültség csúccsal rendelkező) 

rendszerek jellegzetes képviselőjének tekintett PDADMAC/NaDS elegy frissen készítve az 1-

es típusú (felületi feszültség platóval rendelkező) polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi 

tulajdonságait mutatja, míg elegendően hosszú öregítés hatására 2-es típusúként 

viselkedik.123,155,156 

 

Célom volt annak tanulmányozása, hogy ez a tömbfázisban lassan lejátszódó 

fázisátalakuláshoz köthető viselkedés a PDADMAC/NaDS rendszer egyedi tulajdonsága, 

vagy a polielektrolit/tenzid rendszerek általános jellemzője. Ennek érdekében megvizsgáltam, 

hogy a határfelületi szempontból az 1-es típusú polielektrolit/tenzid rendszerek tipikus 
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képviselőjének tekintett NaPSS/DTAB rendszer esetén hogyan befolyásolja a tömbfázisban 

lejátszódó lassú fázisszeparáció a határfelületi tulajdonságokat. Végül megvizsgáltam, hogy a 

szintetikus polielektrolit/tenzid rendszerekre kapott eredményeim kiterjeszthetők-e a 

gyakorlati szempontból kiemelt jelentőségű biomakromolekula (DNS)/tenzid rendszerekre. 

Továbbá kidolgoztam egy módszert, ami lehetőséget ad a polielektrolit/tenzid rendszerekben 

megjelenő felületi feszültség csúcs kvantitatív jóslására.  
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3. KÍSÉRLETI MÓDSZEREK 
 

3.1. Felhasznált anyagok 
 

Polielektrolitok 

 

a.) Poli(etilénimin) (PEI): A kísérletekben használt PEI-k (Sigma-Aldrich és Polysciences 

Inc.) elágazó poliaminok, amelyek primer, szekunder, tercier amin-csoportokat tartalmaznak 

1:2:1 arányban. A vizsgált minták tömeg szerinti átlag relatív molekulatömegei Mw=750 kDa 

(a gyártótól kapott adatok alapján). Az amin-csoportok töltéssűrűsége a pH függvénye (16. 

ábra).157 

b.) Poli(vinilamin) (PVAm): A felhasznált PVAm (BASF) lineáris poliamin, amely csak 

primer amin-csoportokat tartalmaz. A vizsgált minta tömeg szerinti átlag relatív 

molekulatömege Mw=340 kDa (a gyártótól kapott adatok alapján) (16. ábra). 

 
 Poli(etilénimin) Poli(vinilamin) 

16. ábra A felhasznált poliaminok szerkezete 

 

c.) Poli(diallildimetilammónium klorid) (PDADMAC): A felhasznált PDADMAC (Aldrich) 

lineáris polielektrolit, amely kvaterner ammóniumcsoportokat tartalmaz, ezért a töltése nem függ 

a pH-tól és az ionerősségtől. A koaguláció kinetika mérésekhez használt polimer tömeg szerinti 

átlag relatív molekulatömege Mw=450 kDa, míg a határfelületi vizsgálatokhoz használt 

PDADMAC molekulatömege Mw=100-200 kDa volt (a gyártótól kapott adatok alapján) (17. 

ábra). 

 
17. ábra Poli(diallildimetilammónium klorid) 
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d.) Poli(nátrium 4-sztirolszulfonát) (NaPSS): A felhasznált NaPSS (Sigma-Aldrich termék) 

lineáris polielektrolit, amelynek töltése nem függ az ionerősségtől és a pH-tól. A vizsgált 

minta tömeg szerinti átlag relatív molekulatömege Mw=1000 kDa (a gyártótól kapott adatok 

alapján) (18. ábra). 

 

 

 

 
18. ábra Poli(nátrium 4-sztirolszulfonát) 

 

e.) DNS: Lazac spermasejtekből kivont nagy molekulatömegű, kétszálú DNS-t használtam 

(Sigma Aldrich), Mw=1300 kDa (~2000 bázispár).158 A DNS oldatok 10 mM NaBr-ot 

tartalmaztak. 

 

Tenzidek 

 

a.) Nátrium dodecilszulfát (NaDS, C12H25SO4Na, Aldrich): anionos tenzid, relatív 

molekulatömege 288,4 g/mol. A tenzidet etanol-benzol 1:1 arányú elegyében átkristályosított 

formában használtam fel. A NaDS cmc értéke 8,2 mM (19. ábra). 

 

b.) Dodeciltrimetilammónium bromid (DTAB, C15H34BrN, Sigma-Aldrich): kationos tenzid, 

relatív molekulatömege 308,4 g/mol. A tenzidet etanol-aceton 1:1 arányú elegyében 

átkristályosított formában használtam fel. A tenzid cmc értéke 15,5 mM (19. ábra). 

                                               
 

 Nátrium dodecilszulfát   Dodeciltrimetilammónium bromid 

 

19. ábra Az alkalmazott tenzidek szerkezete 

 

A mérések során az oldatok kezdeti pH-jának beállítását 1 M HCl-dal vagy 1 M NaOH-

dal végeztem. Az ionerősség beállításához, valamint a koaguláció kinetikai mérésekhez NaCl-

ot, valamint NaBr-ot alkalmaztam. Mindegyik vegyszer a Sigma-Aldrich Co. LLC terméke. 

Az oldatok elkészítéséhez kétszer desztillált és Milli-Q Integral 3 tisztító berendezés 

segítségével előállított vizet használtam. Valamennyi mérés 25,0 ± 0,1 oC-on történt.

Na 
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3.2. Keverési módszerek 
 

Az ellentétesen töltött komponensek között létrejövő erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás miatt a polielektrolit/tenzid elegyek általában nem-egyensúlyi rendszereket 

képeznek, ezért tulajdonságaik jelentősen függnek az előállítás módjától. 

 

A polielektrolit/tenzid minták elkészítésekor két keverési módszert alkalmaztam: 

 

1. Egyszerű összeöntés: Adott töménységű polielektrolit/tenzid oldat előállításához a polimer- 

illetve a tenzidoldatok azonos térfogatait elegyítettem, melyek a komponenseket dupla 

koncentrációban tartalmazták. Az előállított tenzid és polielektrolit oldatok ionerőssége 

mindkét oldatban azonos volt. A keverést mágneses keverő segítségével (~1000 rpm) 

végeztem. 

 

2. Gyors keverés vagy megállított áramlásos keverés (stopped-flow): A polielektrolit/tenzid 

elegyeket Applied Photophysics stopped-flow típusú készülékével állítottam elő. A módszer 

lényege, hogy a reagensek oldatait egy speciálisan kialakított, kistérfogatú, átfolyásos cellába 

juttatom, ami azok nagyon gyors (t<10 ms) keveredését biztosítja. A polimer- illetve a 

tenzidoldatokat ebben az esetben is 1:1 arányban kevertem. 
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3.3. Mérési módszerek, eszközök 
 

3.3.1. pH mérés 

 

Mivel a vizsgált makromolekulák közül mind a PEI, mind a PVAm gyenge 

polielektrolit, amelyek töltése a pH függvénye, a polielektrolitok töltéssűrűségének 

jellemzésére pH méréseket használtam. A pH méréseket, illetve a különböző oldatok pH-

jának beállítását kombinált üvegelektród és Radelkis típusú pH-mérő segítségével végeztem.  

 

 

3.3.2. Dinamikus fényszóródás mérés (DLS) 

 

Egy kolloid rendszert megvilágítva a benne levő részecskék a megvilágító fényt a tér 

minden irányába szórják. Számos paraméter befolyásolja a szórt fény intenzitását. A 

részecskék koncentrációja, mérete, alakja és kölcsönhatásai ezek közül a legfontosabbak. A 

szórt fény intenzitása időben nem állandó, folyamatos változást (fluktuációt) mutat, mert a 

részecskék a mintában mozognak, lokális koncentrációjuk, elrendeződésük és orientációjuk 

folyamatosan változik. A szórt fény intenzitás-fluktuációjának sebessége a rendszer által 

tartalmazott részecskék mozgásának sebességétől függ. A szórt fény intenzitás-fluktuációinak 

mérésével meghatározható a részecskék öndiffúziós állandója, amiből az Einstein-Stokes 

egyenlet segítségével a részecskék hidrodinamikai átmérője megadható.159 

 

A méréseket 25,0±0,1 oC–on és 90o–os szórási szögnél (θ) végeztem Brookhaven 

dinamikus fényszóródás mérő készülékkel, ami egy BI-200SM goniométert és egy BI-

9000AT digitális korrelátort (218 csatornás) tartalmaz. Fényforrásként egy 488 nm–es 

hullámhosszon működő és vertikálisan polarizált fényt emittáló Argon-ion lézert alkalmaztam 

(Omnichrom, model 543AP). A jelanalizátort „multi-tau” módban használtam, ahol a 

korrelációs idő az 1-től 100 000 μs-ig terjedő intervallumban logaritmikusan skálázott. 

 

Az intenzitás fluktuációjának analízisét az intenzitás autokorrelációs függvény 

segítségével végeztem. A készülék az intenzitás – intenzitás-idő korrelációs függvényt 

(g2(q,τ)) méri és a normalizált elektromos tér autokorrelációs függvénnyé (g1(q,τ)) konvertálja 

a Siegert összefüggés alapján. 
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1    (8) 

ahol A a kísérletileg meghatározott alapvonal, β (0<β<1) egy konstans, q a hullámvektor (9. 

egyenlet), τ a korrelációs idő.  

 )2/sin(4

0



nq   (9) 

ahol n az oldat törésmutatója, λo az alkalmazott fény hullámhossza és θ a szórási szög.  

 

A vizsgált minták általában polidiszperzek, emiatt a kísérletileg mért autokorrelációs 

függvény valamennyi különböző méretű makromolekula hozzájárulását tartalmazza. 

      



0

1 exp,, dqGqg   (10) 

ahol Γ a relaxációs sebesség, és G(q,Γ) a részecskeméret eloszlása. 

 

A részecskeméret-eloszlás jellemzésére az ún. kumuláns sorfejtés módszert 

használtam.160,161,162 Az általam vizsgált minták széles unimodális eloszlással jellemezhetőek, 

ezért jól alkalmazható volt ez a módszer. A sorfejtés az alábbi egyenlettel írható fel: 

 





  ...

!3!2
1)exp(),( 3322

1 rrqg 
  (11) 

ahol   az átlagos relaxációs sebesség és μ2/ 2 a polidiszperzitás mértéke. 

A módszer előnye, hogy  (q) és      dG
2

2  (az ún. első és második kumuláns) 

megadható a G(q,Γ) függvény ismerete nélkül. 
 

A komplexek látszólagos diffúziós állandója (Dapp) az átlagos relaxációs időből (első 

kumuláns) számítható. A transzlációs kollektív diffúziós együttható megkapható a látszólagos 

diffúzió állandó nulla szórási vektorra (q) való extrapolációjával: Dq=0=Dapp.  

Korábbi mérések alapján Dapp a vizsgált pH és ionerősség tartományban nem függött 

jelentősen a szórási vektortól, ezért a Dq=0=Dapp (θ=90o) közelítést alkalmaztam. A 

polielektrolit molekulák egyedi transzlációs-diffúziós állandóját, D0–t végtelen híg oldatra 

extrapolálva határozhatjuk meg Dq=0-ból: 

 ...)1(00  ckDD Dq  (12) 

ahol kD a polielektrolit molekulák kölcsönhatására jellemző konstans és c a polielektrolit 

koncentrációja. 
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A hígítással a polielektrolit/tenzid rendszer átalakul (a tenzidkötődés és a komplexek 

aggregációja miatt), ezért a kísérletek során ahhoz, hogy a mérések a legjobb közelítést adják 

a polielektrolit/tenzid komplexek valós méretére, a lehető legkisebb 

polielektrolit-koncentrációt használtam, ahol a szórt fény intenzitása még elegendően nagy az 

adatok kiértékeléséhez.  

Feltételezve, hogy a 12. egyenletben a második tag elhanyagolható és a 

polielektrolit/tenzid komplexek gömb alakúak, a látszólagos hidrodinamikai átmérő (dH) az 

Einstein-Stokes összefüggés alapján számítható a Dq=0–ból: 

 
H

q d
kTD
30   (13) 

ahol k a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet és η a viszkozitás. 

A vizsgált oldatokat mérés előtt 0,8 μm pórusméretű szűrőmembránon átszűrve 

tisztítottam meg. A vizsgált tenzidkoncentráció-tartományban a látszólagos hidrodinamikai 

átmérő értékének relatív hibája 3-5%. 

 

 

3.3.3. Elektroforetikus mobilitás mérés 

 

A polielektrolit/tenzid részecskék felületi töltéssűrűségére jellemző elektroforetikus 

mobilitás méréseket Malvern Zetasizer NanoZ berendezés segítségével végeztem. Az 

alkalmazott mérési módszer esetében az elektroforetikus mobilitás meghatározása a lézer 

Doppler sebességmérésen alapul. A mozgó részecskékről szórt fény frekvenciája (és fázisa) 

eltolódik a referencia fénynyaláb frekvenciájához képest. Ezt felhasználva a részecskék 

sebessége, sebességeloszlása meghatározható.  

Az elektroforetikus mobilitás (u) definíciója egy E elektromos térerősségű térben 

mozgó v sebességű részecske esetén: 

 
E
vu   (14) 

Henry a következő összefüggést származtatta tömör, merev és gömb alakú részecskék 

elektroforetikus mobilitása és elektrokinetikai potenciálja között: 

 )(
5,1

0 



 fu r  (15) 
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ahol ζ az elektrokinetikai potenciál, εr a közeg relatív permittivitása, ε0 a vákuum permittivitása, η 
a közeg viszkozitása, κ a Debye-Hückel paraméter (16. egyenlet), α a részecskék sugara és f(κa) a 

részecskék méretétől és a közeg ionerősségétől függő korrekciós faktor.163,164 

 
RT

zcF

r

el

0

222000


   (16) 

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

abszolút hőmérséklet, z az elektrolit vegyérték ionjainak száma.165 

 

A mérések előtt a mérőcella és a műszer beállítását Malvern Zeta Potential Transfer 

Standard oldattal ellenőriztem. A méréseket 25,0±0,1 oC–on végeztem. Az elektroforetikus 

mobilitás értékek hibája 5-10%. 

 

 

3.3.4. Koaguláció kinetikai mérés 

 

Az elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziók elmélete 

 

A kolloid diszperziók részecskéi hőmozgást végeznek. Az ütközések során a közöttük 

kialakuló kölcsönhatásoktól függően aggregálódnak, vagy egyedi részecskeként töltik ki a 

rendelkezésükre álló teret. Az ütköző részecskék között fellépő kölcsönhatások lehetnek 

taszító- és vonzó kölcsönhatások. 

Az elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziók viselkedését a DLVO–elmélet írja 

le.166,167 Az elmélet szerint a koaguláció két tartományra osztható az elektrolitkoncentráció 

függvényében: a lassú és a gyors koagulációra. A lassú koagulációs szakaszban nem minden 

ütközés eredményes, mivel nem minden ütköző részecskepár termikus energiája elegendően 

nagy ahhoz, hogy a koagulációt gátló taszítási potenciálgátat meghaladja. A taszító 

potenciálgátat az ionerősség növelésével csökkenteni lehet. Azt az elektrolit töménységet, 

ahol a potenciálgát eltűnik és minden ütközés eredményes, kritikus koaguláltató 

elektrolitkoncentrációnak (ccc) nevezzük. A gyors koagulációs szakasz ennél a koncentráció 

értéknél kezdődik.168,169 
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Monodiszperz, gömb alakú részecskék koagulációjának kezdeti sebességét, amikor 

még csak dimer formában vannak az aggregátumok, másodrendű kinetikai egyenlettel 

közelíthetjük:170 

 2kn
dt
dn

  (17) 

ahol n a térfogategységben levő részecskék száma k pedig a sebességi állandó. 

Az összefüggés a folyamat kezdeti szakaszára ad csak jó közelítést, mert a keletkező 

aggregátumok további ütközésekben vesznek részt. Ha a részecskék mérete elhanyagolható a 

szórt fény hullámhosszához képest, akkor a Rayleigh–egyenlet alapján a koagulálás kezdeti 

szakaszára az alábbi összefüggést írhatjuk fel: 
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 (18) 

ahol C egy a cellától függő optikai állandó, n0 a részecskék szám szerinti koncentrációja, V0 

egy részecske térfogata, kx pedig a sebességi állandóval arányos mennyiség. A nulla index 

minden esetben a kezdeti állapotra utal. 

A ccc felett a részecskék minden ütközése a részecskék aggregációjához vezet. A 

koaguláció kezdeti sebességi állandóját ekkor a részecskék diffúziója határozza meg az alábbi 

összefüggés szerint: 

 RDkgyors 4  (19) 

ahol D a részecskék diffúzióállandója, R az ütközési rádiusz (R ~ 2a, ahol a a részecskék 

sugara). 

A mért turbiditás-idő görbékből a 18. egyenlet alapján a koaguláció kezdeti 

sebességének együtthatójával arányos konstanst kapunk (kx), amely csak egy szorzófaktorban 

különbözik a tényleges sebességi állandótól (k) állandó részecske koncentráció és térfogat 

mellett.2,91 

 

Fuchs vezette be az úgynevezett stabilitási tényezőt (W) a kolloid diszperziók kinetikai 

stabilitásának kvantitatív jellemzésére, amely a gyors koagulációhoz tartozó (potenciálgát 

nélküli) és lassú koagulációhoz tartozó (potenciálgát jelenlétében) kezdeti sebességi állandók 

hányadosa: 
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A stabilitási tényező a részecskék között ható párkölcsönhatási potenciállal van 

kapcsolatban az alábbi összefüggés alapján: 171 

 



a r

drkTrVW
2

2])(exp[  (21) 

ahol V(r) az eredő potenciál két gömb alakú részecske között, r a részecskék közti távolság, k 

a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet. A stabilitási tényező az alkalmazott kísérleti 

módszerrel a 20. egyenlet alapján egyszerűen meghatározható, szemben a koaguláció abszolút 

sebességi állandójával. 

A stabilitási tényező a koaguláció sebessége és a részecskék között ható taszító 

potenciálgát nagysága között teremt összefüggést. Nagyobb W érték esetén a rendszer 

stabilabb. 

 

A stabilitási tényező és az elektrolitkoncentráció közötti kapcsolatot a 21. egyenletben 

szereplő integrál közelítése alapján Reerink és Overbeek származtatta.172 A stabilitási tényező 

logaritmusa és az elektrolitkoncentráció logaritmusa között lineáris kapcsolat van a ccc alatti 

elektrolitkoncentrációknál a Reerink–Overbeek-egyenlet alapján. 25 oC–on az egyenlet a 

következőképpen adható meg: 

 elc
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  (22) 

ahol b egy állandó, a a részecskék sugara, z az elektrolit ionjainak a töltésszáma, cel az 

elektrolit koncentrációja, és γ a töltött részecskék Stern-potenciáljától (ΨD) függő érték, γ 

pedig az alábbi összefüggés szerint adható meg: 
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ahol F a Faraday-állandó, R az egyetemes gázállandó és T az abszolút hőmérsékletet jelenti. 

 

A különböző anyagi minőségű elektrosztatikusan stabilizált szolok esetén 2 és 7 között 

van a -dlog(W)/dlog(cel) értéke, ha a részecskék ζ potenciálja 20 és 80 mV közötti értékeket 

vesz fel.169 
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Mérési körülmények: 

 

A koaguláció kezdeti sebességi állandóját Perkin–Elmer (Lambda 2) spektrofotométer 

segítségével 480 nm-en történő turbiditás méréssel követtem nyomon. A NaCl-dal való 

keveréshez egy stopped-flow keverő feltétet alkalmaztam (Model RX. 1000, Applied 

Photophysics Ltd.), amelyet a spektrofotométerrel összekapcsolva lehetővé vált az turbiditás 

változásának időbeli követése. 

A mérések pontossága szempontjából a megfelelő polimerkoncentráció kiválasztása 

alapvetően fontos. Mivel a kismértékű szórt fény intenzitás miatt az abszorbancia időbeli 

változása a koaguláció során a mérési hiba nagyságrendjébe esik, ezért kis 

polielektrolit-koncentrációknál nem lehetett reprodukálható méréseket végezni. Nagy 

polimerkoncentrációknál a turbiditás növekedése nem detektálható kellő pontossággal a 

minták nagymértékű turbiditása miatt. Az optimális polimerkoncentráció a PEI esetében a 

mérésekhez 0,025 m/m% volt, a PVAm-t illetve PDADMAC-ot tartalmazó elegyeknél pedig 

0,05 m/m%. A minták reprodukálható kezdeti turbiditásának biztosításához a polielektrolit- és 

tenzidoldatok elegyítéséhez gyors keverést alkalmaztam (ld. 3.2. fejezet). 

A mérések során mindig 0,55 M-nál kisebb NaCl koncentrációkat használtam, mivel 

ebben az esetben a tenzidsó még oldatban van, és nem okoz hibát a mérésekben.  

 

 

3.3.5. Turbiditás mérés 

 

Mivel egy kolloid rendszeren szóródó fény intenzitását (így a mért turbiditását is) 

nagymértékben befolyásolja a rendszer által tartalmazott részecskék mérete, ezért a minták 

turbiditásának változásával kvalitatív módon nyomon követhető a lejátszódó 

aggregáció.173,174,175  

A polielektrolit/tenzid minták turbiditását 400 nm-en Perkin Elmer (Lambda 2) 

spektrofotométerrel mértem közvetlenül készítés után vagy meghatározott idő elteltével. 
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3.3.6. Felületi feszültség mérés 

 

A polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi állapotának jellemzésére felületi 

feszültség izotermát használnak. 

A cseppgeometria alapján történő felületi feszültség meghatározásának legelterjedtebb 

módszere az úgynevezett függőcsepp módszer.176,177,178 A mérés alapjául egy másodfokú 

differenciálegyenlet szolgál, amely a csepp határfelületén fellépő kapilláris nyomást kifejező 

24. egyenletből származtatható forgásszimmetrikus cseppekre.  

 









21

11
RR

P   (24) 

ahol P a nyomáskülönbség a levegő és az oldat között,  a felületi feszültség, R1 és R2 a 

főgörbületi sugarak.179  

A felszín úgy görbül, hogy a kapilláris nyomás folyamatosan kompenzálja a csepp és a 

közeg között a sűrűségkülönbség hatására fellépő nyomáskülönbséget. Az egyenlet 

megoldása (a csepp kontúr) két paramétertől függ. Az egyik a sűrűségkülönbség, amelyet az 

anyagok és a hőmérséklet határoz meg, a másik paraméter a felületi feszültség. A Laplace-

egyenlet megoldásával a felületi feszültség értéke meghatározható. 

A függőcsepp módszer alkalmas a felületi feszültség időbeli változásának mérésre. A 

méréseket egy „házilag” összeállított berendezés segítségével végeztem el (20. ábra). A 

mérések zárt, termosztált kamrában zajlottak 25,0±0,1 oC-on. A vizsgálandó mintából cseppet 

képeztem egy Hamilton-fecskendővel, amelynek külső átmérője 2,425±0,005 mm volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ábra Felületi feszültség mérőberendezés 

 
20. ábra A felületi feszültség mérésérére használt mérőberendezés sematikus rajza 

adatfeldolgozó egység 

videokamera 

ernyő termosztát 

termosztált kamra fényforrás hűtés 
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A Laplace-egyenlet alapján a DataPhysics OCA 15 program segítségével 

meghatároztam a felületi feszültséget a csepp alakjának (videokamerával leképezett kép 

alapján) számítógépes analízisével. A felületi feszültség értékek időfüggők, a mérések ideje 

t=30 min volt. A rendszer tisztaságát a Milli-Q víz felületi feszültségének mérésével 

ellenőriztem (H2O=72,0±0,2 mN/m). A Hamilton-fecskendő tisztítását NaOH-dal, etanollal, 

valamint Milli-Q vízzel végeztem. A mért felületi feszültség értékek relatív hibája 

0,2 mN/m. 

 

 

3.3.7. Gravimetria 

 

Sztöchiometrikus tenzidkötődésnél a polielektrolit/tenzid komplexek elvesztik kolloid 

stabilitásukat, így csapadékképződés következik be. Annak jellemzésére, hogy a rendszer 

polimer tartalma milyen mértékben csökken a csapadékképződés hatására, gravimetriás 

méréseket végeztem. 

NaPSS/DTAB oldatokat készítettem (250 ml) lezárt üvegedényekben és állni hagytam 

4 hétig. Ezután a felülúszóból 125 ml-t egy pontosan ismert tömegű üvegedénybe pipettáztam 

át. Vízfürdőn bepároltam, majd szárítószekrényben szárítottam 105 oC-on. Ezután az edényt 

áttettem egy vákuumexikátorba, ahol 15 percig hagytam lehűlni, majd megmértem a tömegét. 

A melegítési-szárítási eljárást a tömegállandóság eléréséig ismételtem. A számítások azon a 

közelítésen alapulnak, hogy sztöchiometrikus összetételű csapadék válik le, vagyis a nátrium 

ellenionok kvantitatívan a dodeciltrimetilammónium ionokkal cserélődnek a komplexben. 
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 
 

4.1. Polielektrolit/tenzid rendszerek tömbfázisbeli tulajdonságainak 

tanulmányozása 
 

Ahogy az irodalmi részben bemutattam, Mészáros és munkatársai hiperelágazásos 

polielektrolit/tenzid rendszerek tömbfázisbeli tulajdonságainak leírására egy új elméletet 

fogalmaztak meg, mely szerint tenzidfeleslegben elektrosztatikusan stabilizált kolloid 

diszperzió keletkezik, amelyben az ellentétesen töltött polielektrolit/tenzid asszociátumok 

által képzett részecskéket a részecskék felszínén adszorbeálódott ionos tenzidek stabilizálnak. 

Az elmélet lehetővé tette a PEI/NaDS rendszer nem-egyensúlyi tulajdonságainak 

magyarázatát.  

Az elmélet lineáris polielektrolit/tenzid rendszerekre való alkalmazhatóságát azonban 

korábban nem vizsgálták, ezért munkám eredményei alapján arra a kérdésre kerestem a 

választ, hogy az elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió képződés csak a 

hiperelágazásos polielektrolit/tenzid rendszer sajátossága-e.91 

 

 

4.1.1. Polielektrolit/tenzid komplexképzés hozzáadott inert elektrolit nélkül 

 

Különböző szerkezetű (hiperelágazásos és lineáris) gyenge (PEI, PVAm) és erős 

(PDADMAC) polielektrolitok segítségével polielektrolit/tenzid komplexek (PEI/NaDS, 

PVAm/NaDS és PDADMAC/NaDS) aggregációs folyamatait tanulmányoztam nagy 

tenzidfelesleg mellett. Méréseimet különböző kezdeti pH-jú PEI (pH=4, 6, 8, 10) és PVAm 

(pH=4, 7, 10) oldatokkal végeztem (továbbiakban poliaminok). 

A 21. ábrán a gyors keveréssel készített poliamin/NaDS komplexek elektroforetikus 

mobilitásának és látszólagos hidrodinamikai átmérőjének változását szemléltetem a tenzid 

koncentrációjának függvényében. A megfigyelt változások mind a PEI/NaDS, mind a 

PVAm/NaDS rendszereknél hasonlóak. Kis tenzidkoncentrációknál a komplexek mobilitása 

csökken a tenzidkoncentráció növelésével. Ugyanebben az összetétel tartományban a méret 

először csökken, majd jelentős mértékben növekedni kezd a tenzidkoncentráció növelésével. 

Köztes NaDS koncentrációknál asszociatív fázisszeparáció történik.  
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A tenzidkoncentráció további növelésével az elegy ismét transzparenssé válik, és a 

polielektrolit/tenzid komplexek töltéselőjelének megváltozása figyelhető meg. A 21. ábrának 

megfelelően, ebben az összetétel tartományban a részecskék mérete jelentős mértékben 

csökken és függetlenné válik a tenzid koncentrációjától. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ábra A PEI/NaDS ( ) komplexek (cPEI=0,05 m/m%, pH=8) és a PVAm/NaDS ( ) komplexek 
(cPVAm=0,05 m/m%, pH=7) elektroforetikus mobilitása és átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérője a NaDS 
koncentráció függvényében. A szürke terület azt a tenzidkoncentráció-tartományt jelöli, ahol csapadék képződik 
vagy a rendszer turbiditása nagy. A méréseket a mintakészítés után 24 órával végeztem. Az u értékek standard 
hibája összemérhető a szimbólum méretével. 
 

 

Hasonló viselkedést tapasztaltam az összes vizsgált pH-n a poliamin/tenzid komplexek 

esetében, amikor az elegyeket gyors keveréssel készítettem. A tenzidfelesleg tartományában 

keletkezett részecskék mérete a különböző pH-k esetén nem különbözött számottevően 

(PEI/NaDS: 47±3 nm és PVAm/NaDS: 40±3 nm). 

 

A 22. ábrán az erős polielektrolitot (PDADMAC) tartalmazó komplexek 

elektroforetikus mobilitását és átlagos látszólagos hidrodinamikai átmérőjét ábrázoltam a 

tenzidkoncentráció függvényében. Mint látható az ábrán, a PDADMAC/NaDS elegyek 
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elektroforetikus mobilitásának és méretének változása a tenzidkoncentráció növekedésével 

hasonló a poliamin/tenzid rendszereknél megfigyeltekhez. Szemben a poliamin/NaDS 

rendszerekkel, a nagy NaDS koncentrációk tartományában a részecskék méretének 

kismértékű, de nem számottevő növekedése figyelhető meg. Meg kell jegyezni, hogy a méret 

növekedése a tenzid cmc értéke felett következik be. A méretet a részecskék diffúziós 

állandójából határoztam meg a részecskék közötti kölcsönhatások elhanyagolása mellett. Ez a 

feltételezés érvényét veszítheti a cmc felett. Ennek oka, hogy a rendszerben megjelenő 

micellák és a polielektrolit/tenzid komplexek azonos töltése miatt számottevő elektrosztatikus 

kölcsönhatás nem léphet fel közöttük, ami a látszólagos diffúziós állandó értékét jelentősen 

befolyásolhatja és a látszólagos méret növekedését eredményezheti. 
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22. ábra A PDADMAC/NaDS komplexek elektroforetikus mobilitása és átlagos látszólagos hidrodinamikai 
átmérője a NaDS koncentráció függvényében, cPDADMAC=0,05 m/m%. A szürke terület azt a 
tenzidkoncentráció-tartományt jelöli, ahol csapadék képződik vagy a rendszer turbiditása nagy. A méréseket a 
mintakészítés után 24 órával végeztem. Az u értékek standard hibája összemérhető a szimbólum méretével. 
 

 

A komplexek elektroforetikus mobilitásának és átlagos méretének a NaDS 

koncentrációjával történő változása a tenzidkötődésnek tenzidkoncentrációtól való függésének 

tulajdonítható. Kis tenzidkoncentrációknál a dodecilszulfát ionok kötődése a polielektrolit 

molekulák pozitív töltését fokozatosan csökkenti, ami a polielektrolit/tenzid komplexek 
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elektroforetikus mobilitásának és látszólagos átlagos hidrodinamikai átmérőjének a fokozatos 

csökkenését eredményezi. Ebben a koncentrációtartományban a polielektrolit töltései 

feleslegben vannak.  

A csapadék megjelenése egy szűk NaDS koncentrációtartományban a közel semleges 

poliamin/NaDS és PDADMAC/NaDS komplexek képződéséhez kapcsolódik. Ebben a 

tartományban a komplexek felületi töltéssűrűsége annyira lecsökken, hogy elveszítik kolloid 

stabilitásukat, a részecskék aggregációja és ülepedése következik be. Nagyobb NaDS 

koncentrációknál a tenzid további kötődése a polielektrolit/tenzid komplex áttöltődéséhez 

vezet. Az egyensúlyi tenzidkötődést feltételező elmélet szerint az áttöltődés a kooperatív 

tenzidkötődés során a komplex belsejében a kötött tenzid asszociátumok többlettöltésének 

eredményeként jön létre. Ennek megfelelően nagy NaDS koncentrációknál a 

polielektrolit/tenzid komplexek jelentős újraduzzadását kellene látnunk. Ezzel szemben 

nagymértékben csökkent és közel konstanssá vált a negatívan töltött poliamin/NaDS 

részecskék mérete nagy tenzidfeleslegnél. A PDADMAC/NaDS komplexeknél megfigyelhető 

kismértékű növekedés nem támasztja alá az újraduzzadás elméletét.  

 

A kísérleti eredményeim arra utalnak, hogy hasonlóan a Mészáros által 

tapasztaltakhoz, nagy NaDS koncentrációk esetében a tenzidmolekulák nem micelláris 

formában kötődnek, hanem a hidrofób polielektrolit/tenzid részecskék felszínén 

adszorbeálódnak.91 Ez az adszorpciós folyamat vezet a jelentős felületi töltéshez anélkül, 

hogy a részecskék mérete lényegesen megváltozna. A polielektrolit/tenzid komplexek 

jelentősen csökkent mérettel és szignifikáns felületi töltéssűrűséggel történő képződése azt 

sugallja, hogy a transzparens polielektrolit/tenzid elegyek nagy NaDS koncentrációknál 

kinetikailag stabil diszperziók és nem termodinamikailag stabil oldatok. Ennek igazolására 

koaguláció kinetikai méréseket végeztem. 
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4.1.2. Polielektrolit/tenzid nanorészecskék koaguláció kinetikája NaCl jelenlétében 

 

Annak bizonyítására, hogy a poliamin/NaDS és PDADMAC/NaDS elegyek valóban 

kolloid diszperziót képeznek nagy tenzidfeleslegben, a polielektrolit/tenzid részecskék 

koaguláció kinetikáját vizsgáltam a NaCl koncentráció függvényében. A méréseket a 

poliamin/NaDS rendszerek esetében különböző pH-kon végeztem.  

A 23. ábrán, egy példán szemléltetem a kísérleti koagulációs sebességi állandó 

logaritmusának változását a NaCl koncentráció logaritmusának függvényében egy kiválasztott 

PDADMAC/NaDS elegy esetén (cPDADMAC=0,05 m/m% és cNaDS=5 mM). Ahogy látható, kx 

növekszik a NaCl koncentráció növekedésével (lassú koaguláció) a kritikus koaguláltató 

koncentrációig (ccc). A ccc-nél nagyobb NaCl koncentrációknál a kx konstans (gyors 

koaguláció). A kritikus koaguláltató elektrolitkoncentráció értékét a log(kx)–log(cNaCl) 

grafikonokra illesztett két egyenes metszéspontjából lehet meghatározni. 
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23. ábra A kísérleti koagulációs sebességi állandó (kx) logaritmusa a NaCl koncentráció logaritmusának 
függvényében ábrázolva egy adott PDADMAC/NaDS rendszer esetén, ahol cPDADMAC=0,05 m/m% és 
cNaDS=5 mM. A log (kx) értékek standard hibája összemérhető a szimbólumok méretével. Az áttekinthetőség 
kedvéért az összefüggést egy jellegzetes példán keresztül szemléltetem. 

 

A PDADMAC/NaDS elegyek vizsgálatakor hasonló jellegű log(kx) vs. log(cNaCl) 

görbéket kaptam más tenzidkoncentrációknál (4-10 mM) is, valamint a poliamin/NaDS 

rendszerek esetében is széles pH (4-10) és NaDS koncentráció (2-10 mM) tartományban.  
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Megállapítható, hogy a poliamin/tenzid részecskék koagulációjának sebessége a 

DLVO-elmélet szerint változik az ionerősséggel, a poliaminok esetében azok 

töltéssűrűségétől függetlenül.  

Ezek az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a vizsgált összetétel 

tartományban elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziók képződnek. 

 

 

A stabilitási tényező analízise 

 

A 24. és 25. ábrákon egy-egy példát tüntettem fel a poliaminokra, egy adott pH-n, 

szemléltetve a stabilitási tényező logaritmusát a NaCl koncentráció logaritmusának 

függvényében, különböző tenzidkoncentrációknál PEI/NaDS (cPEI=0,025 m/m%, pH=10), 

PVAm/NaDS (cPVAm=0,05 m/m%, pH=4) és PDADMAC/NaDS (cPDADMAC=0,05 m/m%) 

elegyek esetében. A stabilitási tényező a ccc eléréséig csökken, a ccc feletti 

elektrolitkoncentrációnál pedig nullává válik. Az ábrákon látható, hogy a log(W) és a 

log(cNaCl) között lineáris kapcsolat van a kritikus koaguláltató elektrolitkoncentrációig. 

Megfigyelhető, hogy a log(W) vs. log(cNaCl) függvények meredeksége növekszik a 

tenzidkoncentráció növekedésével. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. ábra A stabilitási tényező logaritmusa az elektrolitkoncentráció logaritmusának függvényében: PEI/NaDS 
elegyek: cPEI=0,025 m/m%, pH=8, cNaDS= 2,5 mM ( ), 3 mM ( ), 4 mM ( ), 8 mM ( ). PVAm/NaDS elegyek: 
cPVAm=0,05 m/m%, pH=4, cNaDS=3,5 mM ( ), 3,8 mM ( ), 4 mM ( ), 5 mM ( ). A log (W) standard hibája 
összemérhető a szimbólumok méretével. Az áttekinthetőség érdekében nem minden mérési eredmény szerepel a 
grafikonokon. 
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Hasonló jellegű log(W) vs. log(cNaCl) görbéket kaptam a különböző pH-kon vizsgált 

poliamin/NaDS elegyek esetében is a tenzidfeleslegben előállított rendszereknél. A görbék 

jellege megfelel az elektrosztatikusan stabilizált kolloid szolok várható stabilitási 

grafikonjainak.180,181 
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25. ábra A stabilitási tényező logaritmusa az elektrolitkoncentráció logaritmusának függvényében 
PDADMAC/NaDS elegyek esetében, cPDADMAC=0,05 m/m%, cNaDS=4 mM ( ), 4,5 mM ( ), 5 mM ( ), 6 mM 
( ). A log (W) standard hibája összemérhető a szimbólumok méretével. Az áttekinthetőség érdekében nem 
minden mérési eredmény szerepel a grafikonon. 

 

A stabilitási görbék lineáris részének meredeksége fontos jellemzője a kolloid 

diszperzióknak. A mért –dlog(W)/dlog(cNaCl) értékeket a függelék 1., 2., 3. táblázatai 

tartalmazzák a három különböző típusú polielektrolit/tenzid elegyeknél. Az értékek 1,3 és 6,3 

(PEI/NaDS), 1,2 és 4,3 (PVAm/NaDS), valamint 2,7 és 5,3 (PDADMAC/NaDS) között 

változnak. Ezek az értékek jó egyezést mutatnak a különböző elektrosztatikusan stabilizált 

kolloid szolokhoz tartozó értékekkel 1:1 elektrolitok jelenlétében (ζ=20-80 mV mellett 2-7 

közötti -dlog(W)/dlog(cel) értékeket kaptak 1:1 elektrolitok esetén különböző anyagi minőségű 

szolokra).180,181,182 

Összefoglalva, a poliamin/NaDS és PDADMAC/NaDS nanorészecskék inert elektrolit 

által indukált aggregációs kinetikája megegyezik a DLVO-elmélet által jósolttal. Ez szintén 

azt bizonyítja, hogy az ezekből a részecskékből álló transzparens rendszerek kinetikailag 

stabil kolloid diszperziók és nem termodinamikailag stabil oldatok.  
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4.1.3. A ccc változása a polielektrolit/tenzid aránnyal 

 

A polielektrolit/tenzid elegyek kolloid stabilitása különböző paraméterektől függ, 

úgymint a tenzid/polielektrolit arány vagy a polielektrolitok töltéssűrűsége, amely mind elvi, 

mind gyakorlati szempontból meghatározó tényező. A töltéssűrűség a gyenge polielektrolitok 

(PEI, PVAm) esetében a pH függvénye. A PEI molekulák amin-csoportjainak pH=10-en 

5 %-a, pH=4-en már 75%-a, míg a PVAm-nál pH=10-en az amin-csoportok 10%-a, pH=4-en 

pedig 90%-a rendelkezik pozitív töltéssel. A poliaminok töltéssűrűségének növekedése a 

protonált amin-csoportokhoz kötött tenzid mennyiségének növekedését jelenti. 

A polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitásának vizsgálata céljából ábrázoltam a 

kritikus koaguláltató koncentrációt (ccc) a tenzid koncentrációjának függvényében. A 

grafikonok összehasonlításával megállapítható, hogy az elektrosztatikus kölcsönhatás milyen 

hatással van a különböző rendszerek stabilitására.  

A 26. és a 27. ábrákon a kritikus koaguláltató elektrolitkoncentrációt ábrázoltam a 

NaDS koncentráció függvényében a vizsgált PEI/NaDS (0,025 m/m%, pH=4, 6, 8, 10), 

PVAm/NaDS (0,05 m/m%, pH=4, 7, 10) és PDADMAC/NaDS (0,05 m/m%, természetes pH) 

diszperzióknál, állandó polielektrolit-koncentráció esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. ábra A kritikus koaguláltató elektrolitkoncentráció a tenzidkoncentráció függvényében: PEI/NaDS elegyek 
pH=4 ( ), 6 ( ), 8 ( ), 10 ( ), cPEI=0,025 m/m%; PVAm/NaDS elegyek pH= pH=4 ( ), 7 ( ), 10 ( ), 
cPVAM=0,05 m/m%. Az ábrán látható vonalak a kísérleti pontokat kötik össze és nem illesztett görbék. 
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A ccc először növekedik a növekvő tenzidkoncentrációval, majd közelítőleg 

konstanssá válik nagy tenzidkoncentrációknál (kivéve a pH=4-en vizsgált PEI/NaDS és 

PVAm/NaDS rendszerek esetén, ahol csak a ccc meredek növekedése figyelhető meg a NaDS 

koncentráció növelésével).  

Az eredmények a polielektrolit/tenzid részecskék között ható vonzó és taszító erők 

változásával magyarázhatóak növekvő NaDS és NaCl koncentrációknál és állandó 

polielektrolit töltés mellett adott pH-n. 
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27. ábra A kritikus koaguláltató elektrolitkoncentráció a NaDS koncentráció függvényében, 
cPDADMAC=0,05 m/m%. Az ábrán látható vonal a kísérleti pontokat köti össze és nem illesztett görbe. 
 

 

A részecskék között ható taszító erők változása visszatükröződik a részecskék 

elektrokinetikai potenciáljának, illetve elektroforetikus mobilitásának változásában a NaDS és 

a NaCl koncentrációval. A PVAm/NaDS rendszeren mutatom be az ezzel kapcsolatos 

vizsgálataim eredményét. A 28. és a 29. ábrákon a PVAm/NaDS nanorészecskék 

elektroforetikus mobilitása látható a NaDS koncentráció függvényében pH=4-en és pH=10-

en, illetve hozzáadott só nélkül és 0,1 M NaCl jelenlétében.  

Az ábrák (28. és 29.) jelzik, hogy az elektroforetikus mobilitás egyre negatívabbá 

válik növekvő NaDS koncentrációval egy adott pH-n és NaCl koncentrációnál. Ez a 

megfigyelés a dodecilszulfát ionoknak a PVAm/NaDS részecskék felszínén történő növekvő 
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adszorpciójának tulajdonítható növekvő tenzidaktivitással. Ennél is nagyobb NaDS 

koncentrációknál, ahol szabad micellák jelennek meg az elegyben, az elektroforetikus 

mobilitás közel függetlenné válik a tenzid koncentrációjától (uucmc) a konstans 

tenzidaktivitásnak köszönhetően. Ebben az összetétel tartományban a polielektrolit/tenzid 

részecskék elektrokinetikai potenciálja kiszámolható, az értéket a függelék 1., 2., 3. táblázata 

tartalmazza. 

A rendszerhez adott elektrolit csökkenti a cmc értékét, emiatt az u kisebb 

tenzidkoncentrációknál válik konstanssá 0,1 M NaCl jelenlétében. Az elektrolit jelenlétének 

másik fontos hatása, hogy a cmc felett az u, illetve  kevésbé lesz negatív 0,1 M NaCl-ban, 

mint hozzáadott sót nem tartalmazó rendszerben.  
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28. ábra A PVAm/NaDS részecskék elektroforetikus mobilitása a NaDS koncentráció függvényében hozzáadott 
só nélkül ( ) és 0,1 M NaCl-ban ( ), pH=4, cPVAm=0,05 m/m%. 
A  cmc értékeket a 15. egyenlet alapján számoltam egy közel konstans u adatból, amelyet a szaggatott és 
összefüggő vízszintes vonalak jelölnek vizes közegben, illetve 0,1 M NaCl-ban. Mind εr, mind η közelíthető a 
megfelelő, vízre vonatkozó értékekkel 25 oC-on. A f(κa) értékek a Henry-egyenletben egy adott κa –nál a 163 
hivatkozásból származnak. Az a=20 nm-t használtam a PVAm/NaDS részecskék átlagos sugaraként.183 A κ 
számolásakor az elektrolit koncentrációja a NaDS cmc értékével volt közelítve amikor NaCl-ot nem adtunk az 
elegyhez (cel≈0,008 M). Amikor 0,1 M NaCl-t tartalmazott a közeg, akkor a cel≈0,1 M közelítést használtuk. 
 
 

 



 55

3 6 9 12 15

-6

-4

-2

0

  cmc= - 69 ± 4 mV 

  cmc= - 44 ± 3 mV 

PVAm, pH=10

u 
 / 

10
-8
m

2 V-1
s-1

cNaDS / mM

 0,1 M NaCl-ban
 só nélkül

 
 

29. ábra A PVAm/NaDS részecskék elektroforetikus mobilitása a NaDS koncentráció függvényében hozzáadott 
só nélkül ( ) és 0,1 M NaCl-ban ( ), pH=10, cPVAm=0,05 m/m%. A  cmc értékek hasonló módon voltak 
számolva, mint a 28. ábra esetében az u adatokból, amelyet a szaggatott és összefüggő vízszintes vonalak 
jelölnek vizes közegben, illetve 0,1 M NaCl-ban.163,183 

 

 

A rendszerhez adott elektrolit csökkenti a cmc értékét, emiatt az u kisebb 

tenzidkoncentrációknál válik konstanssá 0,1 M NaCl jelenlétében. Az elektrolit másik fontos 

hatása, hogy a cmc felett az u, illetve  kevésbé lesz negatív 0,1 M NaCl-ban, mint 

hozzáadott sót nem tartalmazó rendszerben.  

A fentiek miatt a kettősréteg erői jelentősen megnövekednek növekvő 

tenzid/polielektrolit aránnyal, ami azt eredményezi, hogy nagy NaDS koncentrációknál a 

vizsgált diszperziók kinetikai stabilitása növekszik. Egy adott NaDS koncentrációnál 

mindhárom tanulmányozott rendszerben szabad micellák jelennek meg. Ennél nagyobb 

tenzidkoncentrációknál a tenzidmolekulák aktivitása konstanssá válik, emiatt sem a 

részecskék közötti taszító, sem pedig a vonzó kölcsönhatások nem változnak meg jelentős 

mértékben a tenzid koncentrációjának további növelésével. Ez megmagyarázza a konstans ccc 

értékeket a legnagyobb vizsgált tenzidkoncentrációknál. A poliamin/NaDS elegyek esetében 

pH=4-en a ccc értékek platóját kísérletileg nem lehetett elérni, mivel a NaDS korlátozottan 

oldódik nagy NaCl koncentrációjú oldatokban. 
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4.1.4. A polielektrolit töltésének hatása a poliamin/NaDS diszperziók kinetikai 

stabilitására 

 

A 26. ábra platóinak összehasonlítása alapján nagy tenzid/polielektrolit arányok esetén 

a poliamin/NaDS nanorészecskék kolloid diszperziói kis pH-n stabilabbak. Ezt az eredményt 

a részecskék közötti pH-függő kölcsönhatások változásával lehet magyarázni. 

Mezei és munkatársainak két korábbi munkája és saját méréseim alapján 

megállapítható, hogy a negatívan töltött poliamin/NaDS komplexek átlagos mérete csak kissé 

függ a pH-tól széles NaDS koncentrációtartományban.93,183 A PEI és a PVAm 

töltéssűrűségének pH-függése miatt kisebb pH-n a poliaminok töltése nagyobb lesz. Nagy 

tenzidkoncentrációknál már áttöltött komplexek vannak a rendszerben, amelyek az előbbiek 

miatt kisebb pH-n kompaktabb, tömörebb részecskék keletkezését okozzák, közöttük a 

taszítóerő nagyobb lesz, mint nagy pH-n, ami stabilabb rendszerek keletkezéséhez vezet. A 

polielektrolit/tenzid részecskék közötti vonzó diszperziós erők növekednek a pH 

csökkenésével állandó tenzidaktivitás és NaCl koncentráció mellett.  

 

A részecskék belsejének hidrofób jellege növekszik a kötött tenzidmennyiség 

növelésével, ami a dodecilszulfát ionok növekvő adszorpciójához vezet a részecskék felszínén 

csökkenő pH-val. pH=4-en az egyre negatívabbá váló cmc értékeket ezek az okok 

magyarázzák, szemben a pH=10-en kapott értékekkel (28. és 29. ábra, illetve Függelék 1. és 

2. táblázat). Egy adott tenzidkoncentrációnál tehát mind a vonzó, mind a taszító erők 

növekednek a pH csökkenésével. 

A nagyobb kinetikai stabilitás a poliamin molekulák nagymértékben protonált 

formájánál azt jelzi, hogy csökkenő pH-val a kettősrétegben ható erők sokkal 

hangsúlyosabban növekednek, mint a vonzó erők.  
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4.1.5. A polielektrolit/tenzid elegyek kolloid diszperzió viselkedésének következményei 

 

Bizonyos összetétel tartományokban az ellentétesen töltött makromolekulák és 

amfipatikus vegyületek elegyei nem termodinamikailag stabil oldatok, hanem kinetikailag 

stabil kolloid diszperziók, ami jelentősen befolyásolja a különböző elegyek tulajdonságait. A 

továbbiakban a kolloid diszperzió jellegnek a polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi és 

tömbfázisbeli tulajdonságaira gyakorolt hatását, következményét mutatom be. 

 

 

Fázisviselkedés 

 

A rendszerhez adott inert elektrolit hatását a fázistulajdonságokra a 30. ábra 

szemlélteti, ahol a PVAm/NaDS komplexek látszólagos átlagos hidrodinamikai átmérőjét 

ábrázoltam a NaDS koncentráció függvényében pH=7-en, hozzáadott só nélkül, illetve 0,1 M 

NaCl jelenlétében. A méréseket a mintakészítés után 24 órával végeztem el.  
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30. ábra A PVAm/NaDS komplexek látszólagos átlagos hidrodinamikai átmérője a tenzidkoncentráció 
függvényében. A szürke és a vonalas terület a köztes koncentrációtartomány csapadékkal vagy nagy turbiditással 
hozzáadott NaCl nélkül ( ), illetve 0,1M NaCl jelenlétében( ). A méréseket az elegyek készítése után 24 órával 
végeztem. cPVAm=0,05 m/m%, pH=7.  
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A PVAm/NaDS rendszer esetén a kétfázisú terület, a nem-egyensúlyi aggregátumokat 

tartalmazó tenzidkoncentráció-tartomány jelentősen kiszélesedik a hozzáadott inert elektrolit 

hatására. Mind a PDADMAC/NaDS, mind (a pH-tól függetlenül) a PEI/NaDS rendszer esetén 

hasonló eredményeket kaptam.  

A megfigyelések elektrolit jelenlétében a polielektrolit/tenzid nanorészecskék növekvő 

koagulációs sebességének tulajdoníthatóak. 

 

Az ionerősség növekedése által kiváltott nem-egyensúlyi kinetikailag nem stabil 

összetétel tartomány kiszélesedését korábban már más polielektrolit/tenzid rendszerek 

vizsgálatával kapcsolatban is megmutatták.116 Ezt a jellemzőt a polielektrolit és 

tenzidmolekulák közötti kölcsönhatás növekedésével értelmezték egy adott 

elektrolitkoncentráció-tartományban. 

Thalberg és munkatársai kationos tenzid (alkiltrimetilammónium bromidok) és 

anionos polielektrolitok (Na-hialuronát, Na-poli(akrilát)) elegyeinek vizsgálata kapcsán 

megmutatták, hogy ha az ionerősség nagysága meghalad egy kritikus értéket (cec), akkor nem 

figyelhető meg csapadékképződés. Tapasztalataikat azzal magyarázták, hogy az ionerősség 

növekedésével csökken az ionos tenzidek cmc-je és a tenzidaktivitás, ami a tenzidkötődés 

jelentős csökkenését és akár az asszociatív fázisszeparáció hiányát eredményezheti a cec 

felett.114,115,117 Fontos megemlíteni, hogy az elektrolit által kiváltott asszociációs folyamat 

visszaszorulását csak nagyon jól oldódó polielektrolit/ionos tenzid elegyeknél figyelték 

meg.2,114,116,117 

 

 

Az általam tanulmányozott poliamin/NaDS és PDADMAC/NaDS rendszereknél az 

ionerősség által kiváltott asszociatív fázisszeparáció visszaszorítását nem tapasztaltam. 

cNaCl<0,5 M koncentrációknál a hozzáadott só hatására a keverés során keletkező primer 

polielektrolit/tenzid komplexek kolloid stabilitása jelentősen csökkent, ami a csapadékos 

illetve turbid tartomány jelentős kiszélesedéséhez vezetett (30. ábra). Nagyobb NaCl 

koncentrációk alkalmazása a NaDS korlátozott oldódása miatt szegregatív fázisszeparációs 

folyamat lejátszódásához vezet, vagyis egy polielektrolitban gazdag fázis és egy tenzidben 

gazdag fázis keletkezik. 

 



 59

4.2. Polielektrolit/tenzid rendszerek oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak 

vizsgálata 
 

Campbell és munkatársai megmutatták, hogy a határfelületi viselkedése szempontjából 

tipikus 2-es típusúnak tekintett PDADMAC/NaDS rendszer az 1-es típusú rendszerekre 

jellemző határfelületi tulajdonságokat mutat közvetlenül a polielektrolit/tenzid elegy 

összekeverése után, míg az öregített rendszerek a 2-es típusú rendszerek tulajdonságait 

mutatják. (Az 1-es és 2-es típusú rendszerek jellemzőit lásd az 1.2.2. fejezetben) 

Megállapították, hogy ez a kettősség a PDADMAC/NaDS rendszer nem-egyensúlyi 

jellegének a következménye. 123,155,156 

 

Számos irodalmi tapasztalat, illetve a saját vizsgálataim is azt mutatják, hogy a 

polielektrolit/tenzid elegyek nem-egyensúlyi rendszereket képeznek a sztöchiometrikus 

tenzidkötődés környezetében, valamint a tenzid feleslegében. Ezek alapján felvetődik a 

kérdés, hogy a PDADMAC/NaDS rendszer esetén tapasztalt viselkedés a polielektrolit/tenzid 

rendszerek általános tulajdonsága, vagy csak a PDADMAC/NaDS rendszer egyedi 

sajátossága. Ennek eldöntése érdekében megvizsgáltam a tipikusan 1-es típusú NaPSS/DTAB 

rendszer oldat/levegő határfelületi tulajdonságait a tömbfázis állapotának függvényében. A 

megfelelő tenzidkoncentráció-tartomány, illetve öregítési idő kiválasztása érdekében először a 

NaPSS/DTAB rendszer tömbfázisbeli viselkedését tanulmányoztam.  

Mivel a közeg ionerősségével egyrészt az aggregáció és a csapadékképződés 

sebessége, másrészt a tenzid cmc-je is jelentősen befolyásolható, a vizes közegben végzett 

mérések mellett 100 mM NaCl-ban és NaBr-ban is végeztem vizsgálatokat.  
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4.2.1. A NaPSS/DTAB elegy tömbfázisbeli és oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak 

jellemzése 

 

A NaPSS/DTAB rendszer tömbfázisbeli tulajdonságai 

 

A 31. ábrán a NaPSS/DTAB asszociátumok elektroforetikus mobilitása látható a 

tenzidkoncentráció függvényében vizes közegben, 100 mM NaCl-ban és 100 mM NaBr-ban. 
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31. ábra A NaPSS/DTAB elektroforetikus mobilitása a rendszerben levő össz tenzidkoncentráció függvényében. 
A méréseket vizes közegben ( ), 100 mM NaCl-ban ( ) és 100 mM NaBr-ban ( ) végeztem. A függőleges 
szaggatott vonal a töltések teljes kikompenzálásának tenzidkoncentrációját jelzi. cNaPSS=100 ppm 
 

 

Méréseim legfontosabb eredménye, hogy a töltés előjelének megváltozása c0=4,8 mM 

DTAB koncentrációnál történik, az alkalmazott közegtől függetlenül. Figyelembe véve, hogy 

a vizsgálatok során használt 100 ppm polimerkoncentrációnak megfelelő monomer (töltött 

csoportok) koncentrációja cpolimer=0,48 mM a vizsgált rendszerekben, ez azt jelenti, hogy a 

szabad tenzid koncentrációja (ce=c0-cpolimer4,3 mM) egy nagyságrenddel nagyobb, mint a 

kötött mennyiség sztöchiometrikus kötődésnél. Elektrolit jelenlétében, egy adott 

tenzidkoncentrációnál mért elektroforetikus mobilitás abszolút értéke kisebb, mint a vizes 

közegű minta esetében mért érték. Ez megfelel a várakozásoknak, mivel az ionerősség 

növelése az elektrosztatikusan stabilizált kolloid részecskék elektromos kettős rétegének 
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összenyomásához, a zeta potenciál és az elektroforetikus mobilitás csökkenéséhez vezet. Bár 

az ionerősség NaCl-ban és NaBr-ban azonos, az elektroforetikus mobilitás abszolút értéke 

NaBr-ban kisebb, mint NaCl-ban, ami az ionok specifikus adszorpciójára utal. 

 

Annak érdekében, hogy meghatározzam, milyen tenzidkoncentráció-tartományban 

következik be csapadékképződés és ennek lejátszódása mennyi időt igényel, a NaPSS/DTAB 

rendszerekben turbiditás méréseket végeztem, melynek eredményét a 32. ábrán tüntettem fel.  
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32. ábra A NaPSS/DTAB rendszerek turbiditása a teljes tenzidkoncentráció (cDTAB) függvényében vizes 
közegben (a), 100 mM NaCl-ben (b) és 100 mM NaBr-ben (c). A turbiditás az összekeverés után azonnal ( ), 1 
nap múlva ( ), 1 hét múlva ( ) és 1 hónap múlva ( ) volt mérve. A függőleges szürke tartomány azt a 
tenzidkoncentráció-tartományt jelzi, ahol a fázisszeparáció bekövetkezik. cNaPSS=100 ppm 
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A grafikonon szürke mezővel jelöltem, hogy 2,5 mM DTAB koncentráció felett 

minden mintában csapadék képződött. Ebben a tenzidkoncentráció-tartományban az előállított 

mintákat nagy turbiditás jellemzi közvetlenül az összekeverésüket követően, ami arra utal, 

hogy már a komponensek összekeverése során nagyméretű aggregátumok keletkeznek. Ez 

összhangban van a mobilitás adatokkal, melyek szerint 2,5 mM DTAB koncentráció felett a 

mobilitás közelít a nulla értékhez a komplexek csökkenő felületi töltéssűrűségének 

köszönhetően, ami a részecskék lassú aggregációjához és csapadékképződéshez vezet. 10 mM 

DTAB koncentráció felett a turbiditás érték csökkenését lehet megfigyelni vizes közegben, 

ami szintén összevethető a mobilitás eredményekkel, amelyek alapján az áttöltött részecskék 

elegendően nagy felületi töltésre tesznek szert már ebben a tenzidkoncentráció-tartományban 

ahhoz, hogy korlátozott kolloid stabilitásúak legyenek a vizsgált rendszerek. Só jelenlétében a 

mobilitás alacsony marad, még az alkalmazott legnagyobb tenzidkoncentrációnál is (15 mM), 

így az áttöltött részecskék nem stabilizálódnak még a legnagyobb DTAB koncentrációknál 

sem, amit a mért nagy turbiditás értékek is megerősítenek. 

A kisebb tenzidkoncentrációknál (a turbid tenzidkoncentráció-tartomány előtt) a 

DTAB koncentráció csökkenésével a tenzid kötődése csökken, ami a képződött komplexek 

növekvő töltését és ennek következtében egyre nagyobb duzzadását eredményezi, amit a 

turbiditás értékek éles csökkenése is egyértelműen mutat 2,5 mM DTAB koncentráció 

környékén. A duzzadt komplexek között lényegesen kisebb a vonzó kölcsönhatás. Ezáltal a 

polielektrolit/tenzid komplexek kolloid szempontból kis tenzidkoncentrációknál stabillá 

válnak. 

A minták öregedésével a NaPSS/DTAB részecskék között további aggregáció 

következhet be, amennyiben a polielektrolit/tenzid asszociátumok felületi töltéssűrűsége nem 

elegendő ahhoz, hogy jelentős kolloid stabilitással rendelkezzenek. Ezekben az esetekben az 

aggregáció az aggregátum méretének növekedéséhez vezet. Amikor az aggregátumok 

elegendően nagyméretűvé válnak, akkor a képződött csapadék leülepszik, ami tiszta felülúszó 

keletkezéséhez vezet, makroszkópikus fázisszeparáció történik. A fázisszeparáció minden 

egyes vizsgált NaPSS/DTAB rendszernél a töltéssemlegesség tartományában, és néhány 

naptól néhány hétig terjedő időskálán játszódik le az alkalmazott polielektrolit-koncentráció 

és ionerősség mellett. 

Tiszta vízben az aggregáció sebessége a turbiditás görbék alapján tenzidkoncentráció 

függő. A legnagyobb aggregációs sebesség (a turbiditás minimum) ~4,8 mM DTAB 

koncentrációnál figyelhető meg, ami megfelel annak a tenzidkoncentrációnak, ahol semleges 

töltésű komplexek képződnek, és gyors koaguláció játszódik le. A DTAB koncentráció 
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növekedésével illetve csökkenésével a komplexek feltöltődnek a negatív polimerszegmensek 

többlete vagy a kötött pozitív töltésű tenzidionok többlete által. Az aggregáció sebessége 

mindkét esetben lassan csökken, „kevésbé fázisszeparált rendszereket” és nagyobb turbiditás 

értékeket eredményezve egy adott öregítési idő után. A 32. ábrán látható, hogy a vizes 

mintáknál a csapadékképződés minden esetben lassú, és a teljes fázisszeparáció nem 

figyelhető meg még egy hónap állás után sem. 

Mivel a kolloidok stabilitása növekvő ionerősséggel csökkenthető, ezért az 

alkalmazott 100 mM sókoncentrációnak jelentős hatása van a NaPSS/DTAB rendszer 

aggregációs sebességére. A 32. ábra alsó két grafikonján láthatóak a 100 mM mért turbiditás 

értékek, amelyek alapján az aggregáció és az ülepítési sebesség a DTAB koncentrációjától 

független. Ez arra utal, hogy az aggregátumok az egész csapadékos tartományban a gyors 

koaguláció állapotában vannak. Ez azzal a megfigyeléssel egyezik meg, hogy 100 mM inert 

elektrolit jelenlétében az aggregáció és az ülepítés ugyanazon az időskálán játszódik le, mint 

ami a vizes közegben levő töltetlen komplexre jellemző. 

 

Annak vizsgálatára, hogy az öregített minták milyen mennyiségű polielektrolitot 

tartalmaznak, gravimetriás méréseket végeztem. Korábban a PDADMAC/NaDS rendszerre 

már megmutatták, hogy az öregítés során a polielektrolit a szilárd fázisban (csapadék) 

halmozódik fel.156 A NaPSS/DTAB/H2O rendszert használtam a vizsgálatokhoz és a felülúszó 

szárazanyagtartalmát a minta négy hétig tartó öregítése után mértem.  
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33. ábra A megmaradt oldott vagy szuszpendált NaPSS/DTAB komplexek gravimetriás analízise az öregített 
NaPSS/DTAB/H2O rendszer tömbfázisbeli oldatában, 4 hét állás után. A szürke színnel kiemelt terület a 
fázisszeparációs-tartomány. A vizes közegű minták minden esetben 100 ppm NaPSS-t tartalmaztak. 
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A folyadék fázisban levő oldott vagy szuszpendált anyag mennyiségét a 33. ábrán 

ábrázoltam a tenzidkoncentráció függvényében. Az értékelés azon a feltevésen alapult, hogy a 

csapadék a polielektrolitnak és a tenzidnek sztöchiometrikus töltésarányát tartalmazza. A 

turbiditás csökkenése (a szürkével jelzett tartományban) lényegében egybeesik a 

polielektrolitnak a folyadék fázisból való teljes eltűnésével. 
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A NaPSS/DTAB rendszer oldat/levegő határfelületi tulajdonságai 

 

A tanulmányozott NaPSS/DTAB rendszer határfelületi tulajdonságainak jellemzésére 

meghatároztam azok felületi feszültség izotermáit.  

A 34. ábra I. grafikonja a vizes közegű tiszta DTAB és a frissen készült NaPSS/DTAB 

rendszerek felületi feszültségét mutatja a tenzidkoncentráció függvényében. A DTAB cmc 

értéke 15,5 mM-nak adódott, amely megfelel az irodalmi értéknek. A frissen készült 

polielektrolit/tenzid rendszerek felületi feszültség izotermáján egy plató látható, amíg a 

felületi feszültség értéke el nem éri a tiszta tenzid felületi feszültség izotermáját, innentől 

kezdve a két görbe gyakorlatilag egymáson fut.  
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34. ábra A tiszta DTAB ( ), a frissen készült NaPSS/DTAB ( ) és a 4 hétig állni hagyott NaPSS/DTAB ( ) 
rendszerek felületi feszültség izotermái vizes közegben a DTAB koncentráció függvényében. A szürke terület azt 
a tenzidkoncentráció-tartományt jelzi, ahol a fázisszeparáció történik, a szaggatott kék vonal a cmc értékét jelöli. 
cNaPSS=100 ppm 

 
 

Korábban megmutattam, hogy elegendően hosszú ideig történő állás hatására 

fázisszeparáció következik be. A fázisszeparáció eredményeként bekövetkező felületi 

feszültség-változás vizsgálatához öregített, ülepített minták felületi feszültség izotermáját 

határoztam meg. A turbiditás mérések adatai alapján 4 hétig történő öregítési időt 

választottam, hogy a fázisszeparációs-tartomány a legnagyobb legyen, amelyet a 34. ábra II. 

grafikonján a szürkével jelölt terület jelez. Az állás hatására a felületi feszültség izotermán 
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egy csúcs jelenik meg, amelynek a maximuma egybeesik a fázisszeparációs-tartomány kis 

tenzidkoncentrációkhoz tartozó határával.  

 

Ez azt jelenti, hogy az NaPSS/DTAB rendszer viselkedése megegyezik a 

PDADMAC/NaDS rendszernél tapasztaltakkal. Míg a frissen előállított rendszer 1-es típusú 

viselkedést mutat, addig a kellő ideig öregített mintákra a 2-es típusú jellemző. A két rendszer 

között megfigyelhető alapvető különbség csak annyi, hogy a NaPSS/DTAB elegynél a 

fázisszeparáció lejátszódásához sokkal hosszabb idő szükséges.  
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A tömbfázisbeli és az oldat/levegő határfelületi tulajdonságok kapcsolata, értelmezése 

 

Eddig ismertetett eredményeim egyértelműen megmutatták, hogy a 

polielektrolit/tenzid rendszerek egyensúlyi viselkedését feltételező Bell-modell128,135,152 és a 

polielektrolit/tenzid rendszereket ennek alapján két típusba soroló osztályozás142 hibás. A 

polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi tulajdonságait az asszociatív fázisszeparáció 

tartományában a polielektrolit/tenzid aggregátumoknak a tömbfázisból történő kiülepedése 

határozza meg, így a határfelületi tulajdonságok leírásához olyan modell szükséges, ami ezt is 

figyelembe veszi. 

 

Mint az irodalmi összefoglalóban részletesen tárgyaltam, a polielektrolit/tenzid 

rendszerekben a tenzid és a polielektrolit molekulák olyan asszociátumokat képeznek, 

melyekben a polielektrolit molekula játssza a kialakuló tenzidasszociátumok ellenionjának a 

szerepét. Hagyományosan ezt a kölcsönhatást a tenzidmolekuláknak (T) a polielektrolit 

láncon (PN, ahol N a polimerizációfok) való kötődéseként szokták leírni.61 Formálisan a 

tenzid kötődését a 25. a és b egyenletek írják le, amelyben az x a polielektrolithoz kötött 

tenzid molekulák számát jelöli.  

 

 )(,)()(, aqxNaqaqN TPxTP   (x<N) (25a) 

 )(,)()(, sxNaqaqN TPxTP   (x~N) (25b) 

 

Ha x<<N, akkor a polielektrolit/tenzid elegy egyfázisú egyensúlyi rendszer 

(25a egyenlet). Ahogy x értéke közeledik N-hez, a csökkenő töltésnek köszönhetően a 

polielektrolit/tenzid asszociátum zsugorodik, ami a primer asszociátumok 

(polielektrolit/tenzid komplexek) kompakt polielektrolit/tenzid részecskévé történő 

alakulásához vezet (25b egyenlet). Amikor a kompakt polielektrolit/tenzid komplexek már 

nem rendelkeznek elegendően nagy felületi töltéssűrűséggel, a közöttük fellépő vonzó 

kölcsönhatás a részecskék aggregációjához, csapadékképződéséhez vezet (26. egyenlet), ami 

kétfázisú (szilárd/folyadék) rendszer képződését eredményezi (asszociatív fázisszeparáció).  

 

 )()(, ssxN PTTP    (26) 
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Ha a tenzidkoncentráció további növelésével elegendő mennyiségű tenzid képes 

adszorbeálódni a kollapszált polielektrolit/tenzid részecskék felszínén, elektrosztatikusan 

stabilizált kolloid diszperzió jön létre.91 Amikor a szabad tenzidmolekulák koncentrációja elég 

nagy (a cmc elérése), akkor szabad tenzidmicellák képződnek a rendszerben (27. egyenlet). 

Ennél nagyobb tenzidkoncentrációknál a tenzid kémiai potenciálja (szabad 

tenzidkoncentráció) konstanssá válik, így további tenzidadszorpció nem történik a 

polielektrolit/tenzid részecskék felszínén, megakadályozva a részecskék stabilitásának további 

növekedését.  

 

 )(,)( aqmaq TmT    (27) 

 

A polielektrolit/tenzid rendszer határfelületi tulajdonságainak kvalitatív jóslásához 

ismerni kell, hogy milyen komponensek vannak jelen a tömbfázisban, és ezek közül melyek 

halmozódnak fel a határfelületei rétegben. Amíg a polimerhez kötött tenzid mennyisége 

korlátozott (x<<N), addig egyfázisú egyensúlyi rendszer jön létre, amely két fő komponenst 

tartalmaz: polielektrolit/tenzid komplexeket és szabad tenzidet.  

Az ellentétesen töltött komponenseknek várhatóan erős szinergikus koadszorpciója 

játszódik le az ellentétesen töltött komponensek közötti elektrosztatikus kölcsönhatásnak 

köszönhetően (28a egyenlet).148,154,184 

 

 )(,)()(, adsyxNaqaqxN TPyTTP   (28a) 

 ),(,)(, adssxNsxN TPTP   (28b) 

 )(,)(),(, adsyxNadsadssxN TPyTTP   (28c) 

 )()( adsaq TT   (29) 

 

A szinergikus adszorpció hajtóereje abból származik, hogy az adszorbeálódó 

polielektrolit molekulák semlegesítik az adszorpciós réteget, ami a tenzidadszorpció 

hajtóerejének jelentős növekedését eredményezi. Ennek következtében polielektrolit 

jelenlétében a tenzidadszorpció () növekszik az egyfázisú egyensúly tartományában a tiszta 

tenzid oldatban lejátszódó adszorpcióhoz képest. Mint Buckingham és munkatársai 

megmutatták, ebben az esetben a Gibbs-egyenlet az alábbi alakban adható meg (30. egyenlet) 
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(az egyensúlyi polielektrolit/tenzid rendszer felületi feszültsége mindig kisebb egy adott 

tenzidaktivitásnál, mint a tiszta tenzidoldaté):148 

 

 )ln( tenzidaRTdd   (30) 

 

Nagyobb tenzidkoncentrációknál (x~N) a rendszer kolloid diszperzióvá válik 

(26. egyenlet), amely kompakt polielektrolit/tenzid részecskéket tartalmaz. A részecskék 

beléphetnek a határfelületbe (28b egyenlet), ahol vagy megőrzik kompakt részecske jellegüket 

a felületi mérések időskáláján, vagy szétterülnek a határrétegben, kialakítva az egyensúlyi 

adszorpciós réteget. Az előbbi esetben, a Gibbs-egyenletnek megfelelően, a kompakt 

részecskéknek a felületi feszültség csökkenéséhez való hozzájárulása elhanyagolható, mivel a 

részecskék felületi többlete elhanyagolható a tenzidmolekulák felületi többletéhez képest 

(PT(s)<<T). Így a tenzid adszorpcióját és a rendszer felületi feszültségét egyszerűen a 

tömbfázisbeli egyensúlyi tenzidkoncentráció határozza meg. Az utóbbi esetben az egyensúlyi 

polielektrolit/tenzid adszorpciós réteg képződése miatt a nagyobb tenzidadszorpció kisebb 

felületi feszültség értéket eredményez, mint ami az egyensúlyi tenzidkoncentrációnál 

kialakulna egy tiszta tenzidoldatban.  

 

A fenti megfontolások alapján lehetővé válik a polielektrolit/tenzid rendszerek 

határfelületi tulajdonságainak kvalitatív értelmezése. A fázisszeparációs-tartomány előtt a 

polielektrolit/tenzid elegyek egyfázisú egyensúlyi rendszereket képeznek, ahol a tenzid és a 

polielektrolit szinergikus koadszorpciója játszódik le. Ennek megfelelően polielektrolit/tenzid 

rendszerek oldat/levegő határfelületi feszültsége jóval kisebb, mint az azonos aktivitású tiszta 

tenzidoldaté. A cac-nál kisebb tenzidkoncentrációknál a tenzid aktvitása megegyezik a tenzid 

koncentrációjával, ezért a tenzidkoncentráció növekedésével a tenzid adszorpciója nő, és a 

felületi feszültség meredek csökkenése figyelhető meg. A cac felett azonban a tenzid kötödése 

miatt a tenzid kémiai potenciálja (egyensúlyi koncentrációja) csak nagyon lassan növekszik 

(dlnatenzid≈ 0), így a felületi feszültség közel konstanssá válik (dln≈0), és egy felületi 

feszültség plató jelenik meg a felületi feszültség izotermán. A tenzidkoncentráció növelésével 

a polielektrolit/tenzid rendszer áthalad a sztöchiometriás kötődésen, és az egyfázisú 

egyensúlyi rendszer átalakul egy kétfázisú nem-egyensúlyi rendszerré (kolloid diszperzió). Az 

átalakulás ellenére a frissen készült rendszereknél az egyensúlyi felületi feszültség értékek 

alacsonyak maradnak, mivel a határrétegbe jutó aggregátumok legalább részlegesen 
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szétterülnek a felszínen, hozzájárulva az egyensúlyi adszorpciós réteg kialakulásához. Nagy 

tenzidkoncentrációknál (a tenzidkötödés telítési szakaszában) a rendszerhez adott tenzid ismét 

a tenzid kémiai potenciálját növeli, így a felületi feszültség izoterma újra meredeken csökken, 

majd a cmc elérésével konstanssá válik.  

Az asszociatív fázisszeparáció tartományában (x~N), elegendően hosszú idő 

elteltével a polielektrolit/tenzid komplexek csapadék formájában kiválnak, és a felülúszó egy 

tiszta tenzidoldat lesz. Ez azt jelenti, hogy az ülepítést követően az oldat/levegő határrétegben 

is csak a tenzid adszorpciójával kell számolnunk. Ekkor a felületi feszültséget egyértelműen a 

felülúszó tenzid koncentrációja határozza meg. Emiatt a csapadékos tartomány kis 

koncentrációjú oldalán, ahol a tenzid koncentrációjának növekedésével az egyfázisú 

egyensúlyi rendszer - kétfázisú rendszer átmenet bekövetkezik, a polielektrolit/tenzid 

rendszerre jellemző felületi feszültség izoterma a tiszta tenzidre jellemző felületi feszültség 

izotermára vált egy szűk tenzidkoncentráció tartományban. Ha az átmenetnél a tiszta 

tenzidoldatra jellemző felületi feszültség érték sokkal nagyobb, mint a polielektrolit/tenzid 

rendszer felületi feszültség platójára jellemző érték, akkor egy nagy felületi feszültség csúcs 

jelenik meg az ülepített rendszer izotermájában.  
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A só hatása az oldat/levegő határfelületi tulajdonságokra 

 

Mivel az asszociatív fázisszeparáció valamennyi ellentétesen töltött 

polielektrolit/tenzid rendszerben lejátszódik, az eddigi eredmények alapján felvetődik a 

kérdés, hogy a felületi feszültség csúcs minden polielektrolit/tenzid rendszerre jellemző-e, 

amelyikben a fázisszeparáció már bekövetkezett. A vázolt fizikai kép alapján a felületi 

feszültség csúcs megjelenése elvileg akkor várható, ha a fázisszeparációs-tartomány kis 

tenzidkoncentráció felé eső oldalán a felülúszó tenzidoldat felületi feszültsége (jóval) 

nagyobb, mint a polielektrolit/tenzid rendszer szinergikus adszorpciójának megfelelő plató 

felületi feszültség értéke. Ez akkor következik be, ha a fázisszeparációs-tartomány szélén az 

egyensúlyi tenzidkoncentráció sokkal kisebb, mint a cmc, vagyis ha a polielektrolit-tenzid 

kölcsönhatás erős, így a sztöchiometrikus kötés már kicsi egyensúlyi tenzidkoncentrációnál 

bekövetkezik. 

Ennek igazolására megvizsgáltam, hogy az inert elektrolitok hogyan befolyásolják a 

NaPSS/DTAB rendszer határfelületi viselkedését. Ezt az teszi lehetővé, hogy míg a 

sztöchiometrikus tenzidkötődés koncentrációjára az inert elektrolit nincs számottevő hatással 

(31. ábra), addig az inert elektrolitok segítségével szabályozható, hogy mekkora legyen a 

DTAB cmc-je, vagyis a tenzid egyensúlyi koncentrációja a fázisszeparációs-tartomány jobb 

szélén. Megvizsgáltam, hogy 100 mM NaCl (cmcDTAB=8,5 mM) illetve 100 mM NaBr 

(cmcDTAB=4,5 mM) hogyan befolyásolja a NaPSS/DTAB rendszer felületi feszültség 

izotermáját. A mérési eredmények a 35. ábrán láthatók.  

A frissen készült mintáknál a vizes elegyekhez hasonlóan a felületi feszültség 

izotermán egy plató figyelhető meg, illetve nagyobb tenzidkoncentrációknál a görbe a 

polimert nem tartalmazó tenzidoldat izotermáján fut. Az öregített, ülepített minták esetében 

már jelentős különbségek tapasztalhatók az elektrolit adalékot nem tartalmazó vizes rendszer 

izotermájához képest. A tiszta vizes rendszerben nagy felületi feszültség csúcs jelenik meg a 

fázisszeparációt követően. Ezzel szemben 100 mM NaCl-ban csak egy viszonylag kis felületi 

feszültség csúcs látható, míg 100 mM NaBr-ban a csúcs egyáltalán nem jelenik meg az 

izotermán. Megjegyzendő, hogy 100 mM NaCl-ot tartalmazó rendszereknél a felületi 

feszültség emelkedése szintén a fázisszeparációs-tartomány kis tenzidkoncentrációkhoz 

tartozó határával esik egybe. Ez a határ 100 mM NaBr-ban azzal a tenzidkoncentrációval 

egyezik meg, ahol a felületi feszültség plató eléri a tiszta tenzidoldat felületi feszültség 

izotermáját.  
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35. ábra Az I. grafikonon a tiszta DTAB ( ), a frissen készült NaPSS/DTAB ( ) és a 4 hétig állni hagyott 
NaPSS/DTAB ( ) rendszerek felületi feszültség izotermái 100 mM NaCl-ban a DTAB koncentráció 
függvényében. Az II. grafikonon a tiszta DTAB ( ), a frissen készült NaPSS/DTAB ( ) és a 4 hétig állni 
hagyott NaPSS/DTAB ( ) rendszerek felületi feszültség izotermái 100 mM NaBr-ban a DTAB koncentráció 
függvényében. A szürke tartomány azt a tenzidkoncentráció-tartományt jelzi, ahol a fázisszeparáció történik, a 
szaggatott kék vonal a cmc értékét jelöli. cNaPSS=100 ppm 

 

 

Az eredményeim egyértelműen megerősítik, hogy bár a felületi feszültség csúcs 

megjelenésének szükséges feltétele a tömbfázisban lejátszódó fázisszeparáció, a csúcs csak 

akkor jelenik meg, ha a fázisszeparációs-tartomány szélén a tenzid egyensúlyi koncentrációja 

kellően kicsi. Ez akkor teljesül, ha a polielektrolit/tenzid komplexképződés hajtóereje sokkal 

nagyobb, mint a micellaképződés hajtóereje. 
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A NaPSS/DTAB rendszer felületi feszültség izotermájának becslése oldat/levegő 

határfelületen 

 

Az eddigi eredmények alapján arra is lehetőségünk van, hogy a tiszta tenzid felületi 

feszültség izotermája, valamint a polielektrolit/tenzid rendszer tömbfázisbeli viselkedése 

alapján megjósoljuk a felületi feszültség csúcs megjelenését, helyét és annak nagyságát.  

 

A javasolt modell alapján a felületi feszültséget az egyensúlyi tenzidoldat 

koncentrációja határozza meg a csapadékos tartományban. A polielektrolit/tenzid rendszerek 

felületi feszültség izotermáját a teljes tenzidkoncentráció függvényében szokás megadni (c0): 

 

 erpoe cBcc lim0 *  (31) 

 

ahol ce az egyensúlyi tenzidkoncentráció, B a polimer tömegegységéhez kötött tenzid 

mennyisége, cpolimer a polimer koncentrációja polimer tömegben térfogategységenként. 

 

Ha a tiszta tenzid felületi feszültség izotermáját ((ce)) a polielektrolit/tenzid rendszer 

teljes tenzidkoncentrációjának ({c0(ce)}) a függvényében ábrázoljuk, akkor a csapadékos 

polielektrolit/tenzid rendszer felületi feszültség izotermájához jutunk. Ennek a 

transzformációnak az elvégzéséhez szükség van a tenzid kötési izotermájának (B(ce)) az 

ismeretére. Azonban a kötési izoterma mérésének nehézségei miatt a vizsgált rendszerek 

kötési izotermáinak meghatározására nem volt lehetőségem. Emiatt a kötési izoterma 

becslésére egy egyszerű modellt használtam, melynek alapját korábbi irodalmi vizsgálatok 

képezték.  

A vizsgálatok azt mutatták, hogy a polielektrolit/tenzid asszociátumok ~60%-os 

tenzidkötődés esetén elveszítik a kolloid stabilitásukat és bekövetkezik a fázisszeparáció (a 

fázisszeparációs-tartomány bal széle). A sztöchiometrikus kötődést követően azonban már 

csak néhány százaléknyi tenzidtöbblet kötődése következik be. A kötési izotermát emiatt 

azzal a feltételezéssel becsültem, hogy a tenzidkötődés lineárisan növekszik 60% kötéstől (a 

fázisszeparációs-tartomány bal szélétől) 100%-ig (a sztöchiometrikus kötödés eléréséig), és a 

sztöchiometrikus kötődést követően további tenzidkötés nem történik. Ezek alapján a 

csapadékos polielektrolit/tenzid elegyek felületi feszültség izotermája az alábbi alakban 

adható meg: 
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 )()( lim00 erpotenzidmix Bccc    (32) 

 

ahol 
.0

.04,06,0
balo

balo

cc
ccB




  ha c0<cneutr és k=1 ha c0≥cneutr,  

illetve tenzid a tiszta tenzid felületi feszültsége, c0 a polielektrolit/tenzid elegy teljes tenzid 

koncentrációja, cpolimer a polimer koncentrációja a tömbfázisban, B a kötött tenzid mennyisége, 

cbalo. a tenzidkoncentráció a fázisszeparációs-tartomány bal szélén, cneutr a tenzidkoncentráció 

a töltéssemlegesség pontjában.  

 

Amint a 36. ábrán látható, a NaPSS/DTAB rendszer esetén a 32. egyenlet alapján 

becsült (folytonos kék vonal) és a mért ( ) felületi feszültség értékek kiváló egyezést mutattak 

alátámasztva a javasolt modell helyességét.  
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36. ábra A NaPSS/DTAB rendszerek felületi feszültség értékei a készítés után 1 hónappal ( ) és a 
PDADMAC/NaDS rendszerek felületi feszültsége a készítés után 3 nappal ( ) a DTAB koncentráció 
függvényében. A szürke háttérrel kiemelt rész a NaPSS/DTAB, a kék háttérrel kiemelt rész a 
PDADMAC/NaDS/NaCl rendszerek fázisszeparációs-tartományai. A vonalak a becsült felületi feszültséget 
jelentik, amelyet a fázisszeparációs-tartományban a tiszta tenzid felületi feszültség izotermája és néhány 
tömbfázisbeli jellemző alapján számoltam: a szaggatott vonalak a sztöchiometriai kötődéssel, a folytonos 
vonalak a töltés semlegesség előtt a részleges kötődés korrekciójával számolt értékek. cNaPSS=100 ppm, 
cPDADMAC=100 ppm156 
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A kutatócsoportunk által korábban vizsgált PDADMAC/NaDS/100 mM NaCl 

rendszer esetén is összehasonlítottam a kísérleti ( ) és a becsült (folytonos zöld vonal) 

felületi feszültség értékeket, melyek szintén kiváló egyezést mutattak.156 A szaggatott zöld és 

szaggatott kék vonalakat azzal a feltételezéssel számoltam, hogy a csapadékképződés teljes 

tartományában sztöchiometriás összetételű polielektrolit/tenzid komplexek válnak le. Amint a 

36. ábrán látható, ebben az esetben a PDADMAC/NaDS rendszernél jóval nagyobb a becsült 

és a mért felületi feszültség értékek különbsége. Ennek oka, hogy a PDADMAC/NaDS 

rendszernél a kötött mennyiség (0,62 mM) nagyobb, mint a szabad tenzid koncentrációja 

(~0,2 mM). Tehát egy viszonylag kis hiba a közelítésben jelentősen megnöveli a jósolt és a 

kísérleti felületi feszültség izotermák eltérését.  
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4.2.2. A DNS/DTAB rendszer tömbfázisbeli és oldat/levegő határfelületi 

tulajdonságainak vizsgálata 

 

Felvetődik a kérdés, hogy ezek az eredmények csak flexibilis szintetikus 

polielektrolitoknál érvényesek-e, vagy a gyakorlati szempontból kiemelt jelentőséggel bíró 

biomakromolekulák (fehérjék, DNS) esetén is. Mivel az irodalomban időnként olyan 

eredmények jelennek meg, melyek a fehérje/tenzid illetve DNS/tenzid rendszerek felületi 

feszültség izotermáiban kis kiemelkedéseket írnak le, ezért megvizsgáltam, hogy 

eredményeim kiterjeszthetőek-e a rendkívül merev láncú DNS modellre is.185,186 A 

fázisszeparáció sebességének növelése érdekében vizsgálataimhoz egy nagy molekulatömegű 

DNS-t választottam, amelynek egy kationos tenziddel (DTAB) való kölcsönhatását 

vizsgáltam. Turbiditás mérések segítségével meghatároztam, hogy az asszociatív 

fázisszeparáció milyen tenzidkoncentráció-tartományban játszódik le a DNS/DTAB rendszer 

esetén, majd a rendszer felületi feszültség izotermáját szerkesztettem meg. 

 

A 37. ábrán a DNS/DTAB rendszerre mért turbiditás, valamint a felületi feszültség 

görbék szerepelnek a tenzidkoncentráció függvényében frissen készült és 3 napig öregített 

DNS/DTAB minták esetében. 

A tapasztalt fázisviselkedés és a DNS/DTAB rendszer felületi feszültség izotermája 

erősen hasonlít a szintetikus polielektrolit/tenzid elegyeknél megfigyeltekre. A tömbfázisbeli 

komplexek töltéssemlegességének megfelelő összetétel körül (~6 mM) a friss minták 

turbiditása a képződött DNS/DTAB komplexek aggregációját jelzi. Ezzel egy időben a frissen 

készült minták felületi feszültsége fokozatosan csökken a tenzidkoncentráció növelésével. Az 

öregített mintákra jellemző, hogy az állás során ülepednek, és egy éles csúcs jelenik meg a 

felületi feszültség izotermán.  

Meg kell jegyezni, hogy amikor az öregített minták felülúszóját centrifugáltam, és a 

felületi feszültség mérését megismételtem, a mért értékek jelentős növekedését csak 1,3 mM 

DTAB koncentrációnál észleltem. Itt a polielektrolit/tenzid aggregátumok csapadékképződése 

befejezetlen, amit a minta nagyobb turbiditása és az ülepített minta átmeneti felületi feszültség 

értéke is jelez. Az a tény, hogy a centrifugálást követően a felülúszó felületi feszültsége 

jelentősen megemelkedik, egyértelműen mutatja, hogy az ennél az ülepített mintánál észlelt 

részleges felületi feszültség csökkenés a DNS/DTAB aggregátumok határrétegbe jutásának 

köszönhető. 
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Az öregített DNS/DTAB rendszerek felületi feszültség izotermáját a korábbiak alapján 

számolással is meghatároztam. A számoláshoz szükséges töltéssemlegesség értékét a függelék 

1. ábrája alapján határoztam meg. A 37. ábra B grafikonján piros vonal jelzi a számolt felületi 

feszültség izotermát, amely jól egyezik a kísérleti eredményekkel.  

Ezek alapján megállapítható, hogy a szintetikus polielektrolit/tenzid rendszerek 

oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak leírására kidolgozott modell kiterjeszthető a 

vizsgált merev láncú biomakromolekula/tenzid rendszerre is. 
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37. ábra Az A grafikonon a DNS/DTAB rendszerek turbiditása szerepel a tenzidkoncentráció függvényében 
10 mM NaBr-ban. A turbiditás az összekeverés után 5 perccel ( ), 1 nap múlva ( ), 3 nap múlva volt mérve ( ). 
A B grafikonon a DNS/DTAB rendszer felületi feszültsége látható a tömbfázisbeli tenzidkoncentráció 
függvényében 10 mM NaBr-ban az összekeverés után azonnal ( ), 3nap múlva ( ), centifugálva 3 nap múlva 
( ) végezve a mérést. A tiszta DTAB felületi feszültség értékei 10 mM NaBr-ban referenciaként ( ) 
szerepelnek. A piros vonal a felületi feszültség értékek becslése a fázisszeparációs-tartományban a tiszta tenzid 
felületi feszültség izotermáján alapuló új közelítéssel számolva. cDNS=100 ppm. A szürke tartomány azt a 
tenzidkoncentráció-tartományt jelzi, ahol a fázisszeparáció történik.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Doktori munkámban ellentétesen töltött polielektrolit/tenzid rendszerek tömbfázisbeli 

és oldat/levegő határfelületi tulajdonságait vizsgáltam. 

Különböző kationos polielektrolitok (PEI, PVAm, PDADMAC) és anionos tenzidek 

elegyeinek tömbfázisbeli aggregációs viselkedését és fázistulajdonságait tanulmányoztam 

dinamikus fényszóródás, elektroforetikus mobilitás és koaguláció kinetika mérések 

segítségével. Megállapítottam, hogy a polielektrolit szerkezetétől függetlenül (lineáris vagy 

hiperelágazásos) az ellentétesen töltött polielektrolit/tenzid elegyekben elektrosztatikusan 

stabilizált kolloid diszperzió képződik nagy tenzidfelesleg esetén. A komplexek 

koagulációjának kezdeti sebességi állandója és a stabilitási tényező a DLVO-elméletnek 

megfelelően változik az elektrolitkoncentráció függvényében.  

A határfelületi viselkedése alapján 1-es típusú rendszernek osztályozott NaPSS/DTAB 

komplexek esetében megmutattam, hogy a tömbfázisban lejátszódó asszociatív 

fázisszeparáció pillanatnyi állapota határozza meg az elegy határfelületi viselkedését. 

Közvetlenül a komponensek összekeverése után az 1-es típusú rendszerekre jellemző felületi 

feszültség platót mutatja a NaPSS/DTAB elegy, míg öregítés hatására a 2-es típusú 

rendszerekre jellemző felületi feszültség csúcs jelenik meg az izotermán, amely egyértelműen 

a tömbfázisban bekövetkező csapadékképződéshez köthető. Mivel a közeg ionerősségének 

növekedésével a tenzid cmc-je csökken, ellenben a fázisszeparációs-tartomány kezdete 

gyakorlatilag változatlan marad, az elektrolit koncentrációjával illetve típusával szabályozható 

a felületi feszültség csúcs megjelenése és nagysága. Vizsgálataim azt mutatták, hogy a 

gyakorlati szempontból fontos merev láncú biomakromolekula (DNS)/tenzid elegyek 

határfelületi viselkedése a szintetikus, flexibilis polielektrolit/tenzid elegyekhez hasonló, azaz 

a frissen készült minták 1-es típusú rendszerként, az öregített minták 2-es típusú rendszerként 

viselkednek. 

Eredményeim alapján kidolgoztam egy modellt, amely az öregített polielektrolit/tenzid 

rendszerekben várható felületi feszültség csúcs becslésére ad lehetőséget. A modell azon 

alapul, hogy a határfelületi tulajdonságokat az egyensúlyi tenzidoldat határozza meg, mert az 

öregítés során lejátszódó asszociatív fázisszeparáció hatására a polielektrolit az oldatfázisból 

átmegy a szilárd fázisba. A modell alapján a különböző rendszerekre számolt felületi 

feszültség izotermák jól egyeznek a kísérletileg mértekkel. 
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6. SUMMARY 
 

In my thesis the bulk and interfacial properties of oppositely charged 

polyelectrolyte/surfactant systems were investigated. 

The bulk aggregation behaviour and phase properties of different cationic 

polyelectrolyte (PEI, PVAm, PDADMAC)/anionic surfactant systems were studied with 

dynamic light scattering, electrophoretic mobility and coagulation kinetics measurements. It 

has been established that electrostatically stabilized colloidal dispersions form in the 

polyelectrolyte/surfactant mixtures at high surfactant concentrations, independently of the 

polyelectrolyte structure (linear or hyperbranched). The variation of the initial coagulation 

rate constant of these complexes and the stability ratio as a function of the electrolyte 

concentration was found to be consistent with the DLVO-theory. 

It was shown that the interfacial properties of the PSS/DTAB system, which is 

considered as a typical example for a type 1 system in the literature, depend on the 

instantaneous state of the associative phase separation taking place in the bulk. Immediately 

after preparation the PSS/DTAB mixtures show a surface tension plateau in its surface tension 

isotherm, which is a typical feature of the type 1 systems. After sufficiently long aging a 

surface tension peak appears in the surface tension isotherm that could be unambiguously 

connected to the precipitation in the bulk phase. It has also been demonstrated that the 

appearance and magnitude of the surface tension peak can be controlled with the addition of 

inert electrolytes, because surfactant cmc decresases with increasing medium ionic strength 

but the beginning of phase separation range is unchanged. Finally, the interfacial behaviour of 

a rigid biomacromolecule (DNA) / surfactant system was investigated. It was shown that the 

interfacial properties are controlled by the same principles (slow bulk precipitation) as in the 

case of flexible, synthetic polyelectrolyte/surfactant mixtures. The freshly prepared samples 

behave as a type 1 system and the aged mixtures show a type 2 interfacial behaviour. 

A model has also been proposed to estimate the surface tension peak in the surface 

tension isotherms of the aged polyelectrolyte/surfactant systems. The model is based on the 

assumption that the interfacial properties of the polyelectrolyte/surfactant system are 

determined by the equilibrium surfactant solution, because the polyelectrolyte moves from the 

solution to the solid phase during the aging of the sample due to associative phase separation. 

Surface tension isotherms calculated on the basis of the model are in good agreement with the 

measured isotherms. 
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7. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 
 

cac: kritikus aggregációs koncentráció 

cec: kritikus elektrolitkoncentráció 

cfc: kritikus flokkulációs koncentráció 

ccc: kritikus koaguláltató elektrolitkoncentráció 

cmc: kritikus micellaképződési koncentráció 

Da: Dalton (atomi tömegegység) 

DLS: dinamikus fényszóródás 

DLVO: Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek  

DTAB: dodeciltrimetilammónium bromid 

Kcnts: kilo counts per second (intenzitás) 

MW: tömeg szerinti átlagos relatív molekulatömeg 

m/m%: tömegszázalék (x g oldott anyag/100g oldat) 

NaDS, SDS: nátrium dodecilszulfát, sodium dodecylsulfate 

NaPSS, PSS: poli(nátrium 4-sztirolszulfonát) 

PAMPS: poli(akrilamid-szulfonát) 

PDADMAC: poli(diallildimetilammónium klorid) 

PEI: poli(etilénimin) 

PEO: poli(etilénoxid) 

PVAm: poli(vinilamin) 

PVP: poli(vinipirrolidon) 



 81

FÜGGELÉK 

 

1. A PEI/NaDS rendszer elektroforetikus mobilitás és koaguláció kinetikai mérési 

eredményeinek összefoglaló táblázata 

 

 

pH ctenzid / mM u10-8m2V-1s-1  / mV ccc / M (NaCl) -dlog(W) / dlog(cel) 

4 5,00 -3,25 -69 0,1507 1,700 
5,50 -3,77 -80 0,2669 3,166 
6,00 -4,26 -90 0,4214 3,336 

6 3,50 -2,22 -47 0,0592 2,850 
3,75 -2,55 -54 0,1235 2,997 
4,00 -3,18 -67 0,2304 3,026 
5,00 -3,76 -80 0,3142 3,718 
8,00 -4,78 -101 0,3477 3,976 

8 2,50 -1,77 -38 0,0777 2,026 
3,00 -2,08 -44 0,1110 2,739 
4,00 -3,13 -66 0,1570 4,167 
5,00 -3,65 -77 0,1914 4,540 
8,00 -4,35 -92 0,2113 5,022 

10 2,50 -1,65 -35 0,0952 2,998 
3,50 -2,32 -49 0,1419 4,434 
5,00 -3,06 -65 0,1748 4,759 
8,00 -3,52 -75 0,1951 4,989 

10,00 -3,71 -79 0,2135 5,497 
 

 

 
F1. táblázat A PEI/NaDS részecskék mért elektroforetikus mobilitása, a kritikus koaguláltató 
elektrolitkoncentráció (ccc) és a –dlog(W)/log(cNaCl) értékek különböző pH-k és tenzidkoncentrációk esetén. A 
ccc értékek a log(kx)-log(cNaCl) grafikonokra illesztett két egyenes metszéspontjából adódtak. cPEI=0,025 m/m%. 
 Az elektrokinetikai potenciált a Henry–egyenlettel számoltam (15. egyenlet). A polielektrolit/tenzid 
komplexeket kompakt részecskéknek tekintettem, a víz viszkozitásával (η=10-3 Pas) és relatív permittivitásával 
(εr=80) számoltam. A korrekciós faktor értékét a vizsgált ionerősség tartományban f(κα)=1–nek vettem. 
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2. A PVAm/NaDS rendszer elektroforetikus mobilitás és koaguláció kinetikai mérési 

eredményeinek összefoglaló táblázata 

 

 

pH ctenzid / mM u10-8m2V-1s-1  /mV ccc / M (NaCl) -dlog(W)/dlog(cel) 

4 3,50 -2,72 -58 0,1047 1,234 
3,75 -2,80 -59 0,1588 1,716 
4,00 -3,35 -71 0,2890 2,156 
4,50 -3,71 -79 0,3950 2,181 
5,00 -4,43 -94 0,4950 2,680 

7 2,50 -2,07 -44 0,0517 1,921 
3,00 -2,72 -58 0,1038 2,334 
3,25 -2,85 -60 0,1715 2,465 
3,50 -3,31 -70 0,3046 2,518 
4,00 -3,76 -80 0,4150 3,994 

10 2,00 -1,92 -41 0,0662 2,089 
2,25 -2,32 -49 0,1575 2,236 
2,50 -2,58 -55 0,2347 2,408 
3,00 -2,95 -63 0,2617 4,281 

 

 
F2. táblázat A PVAm/NaDS részecskék mért elektroforetikus mobilitása, a kritikus koaguláltató 
elektrolitkoncentráció (ccc) és a –dlog(W)/log(cNaCl) értékek különböző pH-k és tenzidkoncentrációk esetén. A 
ccc értékek a log(kx)-log(cNaCl) grafikonokra illesztett két egyenes metszéspontjából adódtak. cPVAm=0,05 m/m%. 
Az elektrokinetikai potenciált a Henry–egyenlettel számoltam (15. egyenlet). A polielektrolit/tenzid 
komplexeket kompakt részecskéknek tekintettem, a víz viszkozitásával (η=10-3 Pas) és relatív permittivitásával 
(εr=80) számoltam. A korrekciós faktor értékét a vizsgált ionerősség tartományban f(κα)=1–nek vettem. 
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3. A PDADMAC/NaDS rendszer elektroforetikus mobilitás és koaguláció kinetikai 

mérési eredményeinek összefoglaló táblázata 

 

 

ctenzid /mM u10-8m2V-1s-1 / mV ccc /M (NaCl) -dlog(W)/dlog(cel) 

4,00 -2,71 -57 0,0532 2,720 
4,50 -2,97 -63 0,1040 3,224 
5,00 -3,38 -72 0,1585 3,804 
5,50 -3,68 -78 0,1845 4,931 
6,00 -3,87 -82 0,2095 4,943 
 

 
F3. táblázat A PDADMAC/NaDS részecskék mért elektroforetikus mobilitása, a kritikus koaguláltató 
elektrolitkoncentráció (ccc) és a –dlog(W)/log(cNaCl) értékek különböző tenzidkoncentrációk esetén. A ccc 
értékek a log(kx)-log(cNaCl) grafikonokra illesztett két egyenes metszéspontjából adódtak. cPDADMAC=0,05 m/m%. 
Az elektrokinetikai potenciált a Henry–egyenlettel számoltam (15. egyenlet). A polielektrolit/tenzid 
komplexeket kompakt részecskéknek tekintettem, a víz viszkozitásával (η=10-3 Pas) és relatív permittivitásával 
(εr=80) számoltam. A korrekciós faktor értékét a vizsgált ionerősség tartományban f(κα)=1–nek vettem. 
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4. A DNS/DTAB rendszer elektroforetikus mobilitása 

 

 

 
 
F1. ábra A frissen készült DNS/DTAB komplexek elektroforetikus mobilitása a tenzidkoncentráció 
függvényében. A függőleges szaggatott vonal a töltések teljes kikompenzálásának tenzidkoncentrációját jelzi. 
cDNS=100ppm, 10mM NaBr-ban. 
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