
Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei 

 

 

 

 

Többértékű ellenionok szerepe polielektrolit 

vizes oldatok termodinamikájában 

 

 

Horváth Judit 
 

 

 

 

Témavezető:  Prof. Dr. Nagy Miklós, D.Sc. 

 

 

 

Kémia Doktori Iskola 

A doktori iskola vezetője:  Prof. Dr. Inzelt György, D.Sc. 

 

Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia 

doktori program 

Programvezető:  Prof. Dr. Záray Gyula, D.Sc. 

 

 

 

Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék / Fizikai Kémiai Tanszék 

Kémiai Intézet 

Természettudományi Kar 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Budapest 

2007 



Bevezetés, célkitűzések 
 

Szintetikus polielektrolitok gyakran szolgálnak biológiai eredetű polielektrolitok 

modelljeként, mert a természetes eredetűek változó összetételük (és tisztaságuk) miatt – mely 

nagymértékben függ az eredetüktől – nem alkalmasak általános érvényű törvényszerűségek 

megállapítására. Másrészt viszont szinte az összes alaposan tanulmányozott szintetikus 

polielektrolit túlságosan „szabályos” összetételű: 100%-ban karboxilát vagy szulfonát 

funkciós csoportokat hordozó homopolimerek. A töltéssűrűség és a polimerizációfok 

kulcsfontosságú szerepét a biológiai aktivitásban már egy igen korai (1952) munkában 

hangsúlyozták, melyben a heparinéhoz hasonló véralvadásgátló hatással rendelkező 

szintetikus kopolimereket vizsgáltak. Az ilyen típusú kopolimerek további, szisztematikus 

vizsgálata azonban elmaradt. Kopolimer polielektrolitok ritkák a szakirodalomban, és azok is 

többnyire nagy töltéssűrűségűek (50%≤), különben a kopolimer nem oldható vízben, ha a 

neutrális komponens (pl. sztirol vagy metil-akrilát) homopolimerje oldhatatlan. A 

töltéssűrűséget, ha változtatják egyáltalán, akkor a pH, vagyis a titráltsági fok változtatásával 

teszik, ami csak gyenge polisavak esetében járható út, erős polisavakra nem alkalmazható. 

Poli[(vinil-alkohol)-co-(vinil-szulfátészter)] (PVAS) kopolimer polielektrolitok az 

elmúlt két évtizedben számos tanulmány tárgyát képezték az ELTE Kolloidkémiai és 

Kolloidtechnológia Tanszékén, és kiváló modellvegyületnek bizonyultak jól szabályozható 

tulajdonságokkal. Ezek a polielektrolitok nem disszociáló hidroxil és disszociábilis, erősen 

savas, szulfát félészter funkciós csoportokat tartalmaznak. Mindkettő vízoldható, így a 

töltéssűrűség könnyen változtatható az összetétellel, a disszociációfoktól teljesen függetlenül. 

Lehetővé teszik a teljesen szeparált (izolált), véletlenszerű eloszlású ponttöltésektől a többé-

kevésbé folytonos láncmenti töltéseloszlásba való átmenet tanulmányozását.  Az előállítás 

módszere biztosítja, hogy mindegyik PVAS kopolimer számátlag moláris tömege megegyezik 

a PVA neutrális anyapolimerével.  

A poliion töltéssűrűségén kívül az ellenionok töltésszáma és kémiai minősége játszik 

döntő szerepet polielektrolitok tulajdonságaiban. Az ellenionok megkötődése már több mint 

50 éve áll az érdeklődés középpontjában, mégis a háromértékű ellenionokra vonatkozó 

termodinamikai mérések egyetlen, 1976-ból származó tanulmányra korlátozódnak. Ebben 

ŠKERJANC és mtsai. La3+ és H+ ellenionokat különböző arányban tartalmazó poli(sztirol-

szulfonsav) (PSS) oldatok ozmotikus koefficienseit közlik ozmózisnyomás- és 

fagyáspontcsökkenés-mérések alapján. PSS sztöchiometrikus La-sóját egyáltalán nem lehetett 

vizsgálni, mert előállítását gél képződése akadályozta meg. 



Oldatok termodinamikai sajátságaival foglalkozó munkában a legfontosabb mennyiség 

az egyik komponens (jelen esetben a víz) kémiai potenciálja. Az izopiesztikus módszer csak 

nagyon nagy (0,1–7 mol ellenion/kg víz) molalitású oldatokra, míg a direkt ozmometria a 

nagyon híg (0,0003–0,04 mol ellenion/ kg víz) tartományban alkalmazható. Sajnos létezik egy 

köztes tartomány, mely egyik módszer számára sem elérhető, ami megnehezíti az eredmények 

összevetését. Ennélfogva egy új, pontos, de egyben viszonylag egyszerű technikát, a gél-

duzzadáscsökkenési módszert alkalmaztuk jelen munkában a víz aktivitásának 

meghatározására a vizsgált rendszerekben. Ezzel a módszerrel PVAS alkálifém-sóiról a 

közelmúltban már meglehetősen részletes jellemzést adtak. Habár az említett munkában 

található néhány példa az ellenion töltésszámának hatásáról, többértékű ellenionok 

szisztematikus vizsgálata kétség kívül szükséges maradt. 

Ezért a jelen munkában összesen 16-féle sztöchiometrikus PVAS polielektrolit részletes 

termodinamikai vizsgálatát tűztük ki célul, összesen 4 különböző töltéssűrűségre és 6 

különböző két- és háromértékű átmenetifém és ritkaföldfém ellenionra, Co(II), Ni(II), Cu(II), 

La(III), Ce(III) és Nd(III)-ra vonatkozóan.  

 
minta DS

*
 nVAS/nVOH

** DS×DPn
*** Co2+ Ni2+ Cu2+ La3+ Ce3+ Nd3+ 

PVAS/0,93    0,93%  1 : 107      9,34 ����  ����  ����  
PVAS/3,40    3,40%  1 :   28,4    34,1 ����  ����  ����  
PVAS/6,43    6,43%  1 :   14,5    64,6 ���� ���� ����  ���� ���� 
PVAS/16,9   16,9 %  1 :     4,92  170 ���� ���� ���� ���� ����  
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*Szulfatáltság foka: a szulfátcsoporttal észteresített (VAS) vinil-

alkohol (VOH) monomeregységek hányada. 
**Disszociábilis (VAS) és neutrális (VOH) monomeregységek 

aránya. 
***A disszociábilis funkciós csoportok átlagos száma polimer-

lánconként.  

 

Alkalmazott módszerek 

Szintézis módszerek 

A poli[(vinil-alcohol)-co-(vinil-szulfát)] (PVAS) kopolimer polisavakat a neutrális 

homopolimerből, poli(vinil-alkoholból) (PVA) állítottam elő polimeranalóg reakcióval, mely 

kénsavval történő egyensúlyi észteresítésen alapul alacsony hőmérsékleten. Anyapolimerként 

egy teljes mértékben elhidrolizált, majd részlegesen frakcionált kereskedelmi termék, Poval 

420 (Kuraray Co., Ltd., Japan), középső frakcióját használtam. Ennek a PVA frakciónak a 

számátlag moláris tömege DPn = 1005 ± 20 volt (ozmometriásan). A kénsav feleslegét 



dialízissel távolítottam el (35–40 nap); a kitermelés 80–86% között volt. Négy különböző 

összetételű szulfát-félészter származékot készítettem; így kis és közepes lineáris 

töltéssűrűségű polielektrolitokat (vinil-szulfát / vinil-alkohol arány kb. 1:110 – 1:5) kaptam.  

PVAS polisavak sztöchiometrikus átmenetifém- és ritkaföldfém-sóit ioncsere-

dialízissel állítottam elő. Az eljárás – zárt rendszerben végezve – biztosítja az ionos 

szennyeződések (a légköri CO2-ot is beleértve) mennyiségének minimalizálását a 

polielektrolit-oldatban. CoSO4, NiSO4, ill. CuSO4 (a.lt., Reanal, Hungary), valamint Ce(NO3)3 

(p.a., Fluka), La(NO3)3 (p.a., Carlo Erba, Italy) ill. Nd(NO3)3  (puriss., Riedel-de Häen) közel 

telített törzsoldatából annyit adtam az 5–10 w/w%-os NaPVAS oldathoz, hogy a fémion 20–

40×-es feleslegben legyen a polimer VAS csoportjaihoz képest. Csapadékképződést nem 

lehetett megfigyelni. A fémionok feleslegét dialízissel (25–35 nap) távolítottam el, közben a 

fémionok hozzáadását még kétszer megismételtem teljes mértékű ioncsere elérése érdekében. 

A dialízist addig folytattam, míg a kétszer desztillált víz vezetése 24 órán keresztül 1,5 µS 

(PVAS/16,9 esetében 2,5 µS) alatt maradt. Az oldatokat 25–35°C-on, csökkentett nyomáson 

8–9 w/w%-osra töményítettem. Az összes PVAS-só teljes mértékben vízoldható maradt. A 

kitermelés 72–92 % között volt. 

A dialízis végbemenetelét a nitrátionok spektrofotometriás mérésével is nagyon pontosan 

detektálni lehetett (ε201=9600). A NO3
– / Ce(III) arány 0,5%-nál kisebbnek adódott, ami 

kizárja a vegyes sók, mint pl. [Ln(NO3)1–2]PVAS, jelenlétét. A PVAS-sók sztöchiometrikus 

összetételét Cu2+ és Ce3+ ellenionok esetében komplexometriás titrálással is ellenőriztem: az 

eltérés a sztöchiometrikus összetételtől ±1,7%-on belül volt még a legnagyobb DS esetében is. 

Kétszer desztillált vízet egy Muldestor SE (Wagner+Munz, Munich) kvarc bidesztilláló 

készülékben állítottam elő, a víz fajlagos vezetése 0,8–1 µS cm–1 között volt. 

 

Kísérleti módszerek 

Vízaktivitás meghatározása. A polielktrolitoldatokban a víz termodinamikai aktivitását 

gél-duzzadáscsökkenési módszerrel határoztam meg, mely polimeroldatokban az oldószer 

aktivitásának mérését olyan koncentrációtartományban (0,001–0,1 mol ellenion / kg víz)  

teszi lehetővé, amely az izopiesztikus módszer számára túl alacsony, a direkt ozmometriának 

pedig túl magas. A módszer elve azon a jelenségen alapul, hogy egy gél duzzadási foka 

(oldószerfelvétele) nagy mértékben és egyértelműen függ az oldószer termodinamikai 

aktivitásától, ha olyan oldatba kerül, melyből az oldott anyag (méreténél fogva) nem tud 

bejutni a térhálóba.  



Jelen munkában a méréseket 8/10/400 összetételű kémiailag térhálósított poli[(vinil-

acetát)-co-(vinil-alkohol)] kopolimer gélekkel végeztem. A gél 8 mol% vinil-acetát 

egységet tartalmazó kopolimerből állt, a térhálósítást glutárdialdehiddel (GDA) 10 w/w% 

kopolimert tartalmazó vizes oldatban hajtottam végre, és a monomeregységek aránya a GDA-

hoz képest 400 volt. A géllapocskákat cső alakú féligáteresztő hártyába (Visking dializáló 

cső, ∅ 14.3 mm, Medicell Int. Ltd., London) helyezve merítettem a polimeroldatba, hogy 

biztosítva legyen, csak az oldószer juthat be a térhálóba. A géllapocskák tömegét kétszer 

desztillált vízben (mv), a polimeroldattal egyensúlyban (me) és kiszárítás után (m0) mértem 

meg. A duzzadás(csökkenés)i egyensúly beállása 10 napot vett igénybe, mialatt a 

hőmérsékletet egy Haake F6 B12 ultratermosztát tartotta (25,00 ± 0,01)°C-on. Eképpen ~3 

hetente 18 mérési ponthoz lehetett jutni. 

Relatív módszer lévén a gélt kalibrálni kellett, melyhez poli(vinil-pirrolidon) (PVP) 

(Fluka, K60) oldataiban meghatározott igen megbízható ozmózisnyomás-adatokat 

használtam. Az eredmények megbízhatóságának további növelése érdekében a 

vízaktivitásokat kétféle kalibráló görbe alapján is kiszámítottam. A géleket 1–15 w/w% 

közötti PVP oldatokkal kalibráltam, ami a vízaktivitás meghatározását a 

 –7 × 10–4  ≤≤≤≤  ln a1  ≤≤≤≤  – 4 × 10–6  tartományban tette lehetővé.  

Gravimetria. A polielektrolitoldatok és a gélek (tömegszázalékos) polimertartalmát 

gravimetriásan határoztam meg. Az oldatok és a gélek tömegállandóságig szárítását vákuum-

szárítószekrényben (Binder VD 23) végeztem (70,0 ± 0,5)°C-on, 4–7 napig. Szárítás előtt a 

PVAS-oldatokhoz kb. sztöchiometrikus mennyiségű híg NaOH oldatot kellett adni a hő 

hatására bekövetkező savkatalizált degradáció megakadályozása végett.  

Konduktometria. Az előállított polisavak összetételét (a savas funkciós csoportok 

mennyiségét) konduktometriás titrálással határoztam meg (25,0 ± 0,5)°C-on. A dialíziseket is 

minden esetben konduktometriásan követtem, míg a mosóviz vezetése elérte a kétszer 

desztillált vízét. A víz és az oldatok elektromos vezetését OK-102/1 (Radelkis, Hungary) 

konduktométerrel mértem, az OK-0902P (Radelkis) harangelektród cellaállandója 1 cm–1. 

Potenciometria. PVAS polisavak potenciometriás titrálási görbéit az ELTE Szervetlen és 

Analitikai Kémiai Tanszékén kifejlesztett meredekségvezérelt automata titrátorral vettem fel, 

mely egy OP-208/1 (Radelkis) pH-mérőből, egy Schott T80 automata bürettából, valamint 

egy PC-ből áll. 

Dilatometria. PVAS polielektrolit oldatok sűrűségét 10 cm3-es piknométerben 

(BLAUBRAND) határoztam meg at 25,00 ± 0,01°C-on az 1–10 w/w% tartományban. 



Viszkozimetria. PVAS polisavak és alkálifém sói viszkozitását egy módosított Fitz–

Simmons-típusú (alapvetően Ubbelohde-típusú) kapilláris viszkoziméterben határoztam meg 

25,00 ± 0,01°C-on. A víz kifolyási ideje 128,9 ± 0,2 s volt. 

Spektrofotometia. Az átmenetifém- és ritkaföldfém-PVAS polielektrolitok UV-VIS 

abszorpciós spektrumát Perkin–Elmer Lambda 2S kétfényutas spektrofotométeren vettem fel. 

 

Új tudományos eredmények 

 

1. Alkálifém-ionok jó közelítéssel azonos mértékben kötődnek a PVAS-hez mint a H+. 

HPVAS polisav NaOH-dal történő viszkozimetriás titrálása nem mutatja a gyenge polisavak 

(pl. PAA) jellegzetes viselkedését, vagyis az oldat redukált viszkozitásának meredek 

növekedését a polielektrolitlánc növekvő töltése miatt. HPVAS polisav és sztöchiometrikus 

alkálifém-sói redukált viszkozitásának öszszehasonlításakor kitűnt, hogy H+ és Na+ között 

gyakorlatilag nincs különbség, míg a redukált viszkozitás maximum 4%-os növekedése 

figyelhető meg a H+ ≈/≤  Na+ < K+ < Cs+ < Li+ sorrendben. Ez a tendencia megfelel az 

irodalomban egy másik erős polisavra, a poli(vinil-szulfonsav)-ra (PVS) találtakkal, a K+ 

kivételével, mely a várakozással ellentétben nem kötődik nagyobb mértékben a H+-nél PVAS-

hez. 

2. Részlegesen semlegesített PVAS polisavak esetében nem helyes a gyenge savakra 

szokásos összefügés alkalmazása a polimerlánc disszociábilis csoportjainak átlagos 

disszociációfokának kiszámítására. A Henderson–Hasselbach és a vele ekvivalens, a pK, 

pH valamint a disszociációfok közötti empirikus lineáris összefüggések szerint a PVAS 

polisav savassága a titráltsági fokkal növekszik. A meredekségekből kapott n érték (mely 

polisavak sav–bázis tulajdonságainak jellemzésére általában használatos) n = 0,5-nek adódik, 

mely érték még soha nem fordult elő. Figyelembe véve, hogy a Na+-ionok egyenlő mértékben 

versengenek a H+-ionokkal a láncon lévő szabad, disszociált szulfátcsoportokért, a 

polianionra konstans disszociációfokot javasoltunk, mely megegyezik a polisav 

disszociációfokával a titrálás elején. Ez a módosítás megszűnteti a PVAS túl nagy látszólagos 

savasságát, és majdnem konstans pK-t eredményez A PVS irodalmi titrálási görbéje azt jelzi, 

hogy kisebb mértékben ugyan, de a a PVS esetében (és lehetséges, hogy más erős polisavak, 

pl. PSS esetében is) fennáll ugyanez a probléma. 



3. A kopolimerben a VAS monomeregység parciális moláris térfogata független az 

ellenion kémiai minőségétől, töltésszámától vagy moláris tömegétől a vizsgált minták 

esetében. A Co(II)-, Ni(II)- és Cu(II)- valamint Ce(III)-PVAS sókra meghatározott értékek  

jól egyeznek a korábban NaPVAS sókra talált értékkel (41 cm3/mol). Ennek megfelelően az 

1–10 w/w% tartományban mért oldatsűrűségek, valamint a polielektrolit komponens sűrűsége 

lineáris függvénye DS-nek, de nem függ az ellenion tulajdonságaitól. 

4. PVAS háromértékű lantanida-sóinak vízaktivitás-csökkentő hatása 

polielektrolitokhoz képest szokatlanul kicsi, és inkább neutrális polimerekéhez hasonlít. 

Annak ellenére, hogy az effektus még a valaha vizsgált legkisebb vinil-szulfát-tartalmú 

NaPVAS (DS = 0,64%) hatásánál is kisebb, a különböző összetételű kopolimereket világosan 

meg lehet különböztetni egymástól. A vízaktivitás a polielektrolit DS-ének növekedésével 

csökken, a kritikus töltéssűrűség felettit  (DS = 16,9%) kivéve.   

5. Korábbi egyenletek összevonásának eredményeképpen az αααα0 disszociációfokot zérus 

polimerkoncentrációnál egyetlen lináris összefüggés segítségével kaphatjuk meg a 

polielektrolitoldat redukált ozmózisnyomás-görbéjének tengelymetszetéből (ΠΠΠΠ/c-

módszer): 

( )10

02,
2,

+×=










→

ci

ncm

N
M

RT

c
m

α
Π

 

Az egyenletből az is kiderül, hogy α0 hibája nagyobb, ha DS kisebb ill. nagyobb az ellenion 

töltésszáma, vagyis ha Mn/Nci nagyobb. 

6. Azonos DS-ű Mg- and BaPVAS redukált ozmózisnyomás görbéje között korábban 

tapasztalt jelentős különbséget nem az ionok kémiai tulajdonsága, hanem moláris 

tömege közötti jelentős eltérés okozza. Azonos DS-ű Co-, Ni- és CuPVAS redukált 

ozmózisnyomás mérési pontjai nem különböztethetők meg egymástól, habár a Mg- és 

BaPVAS sók görbéje teljesen külön fut. Jelen megfigyelés (valamint a Mg- és BaPVAS/8,1 

ozmotikus koefficiens görbéjének egybeesése) arra utal, hogy nem az ellenion kémiai 

minősége jelenik meg a redukált ozmózisnyomás görbéken. A Mg és a Ba moláris tömege 

annyira különbözik egymástól, hogy PVAS-sójuk Mn számátlag moláris tömegében is jelentős 

változást okoz. Ni- és CuPVAS/16,9 Mn -je csupán 0,6%-kal tér el egymástól (és ez az érték 

kisebb DS esetében még kisebb), míg Mg- és BaPVAS/8,1 esetében 8,5%-ot ér el. Tehát a 



redukált ozmózisnyomás görbe – a disszociáció mellett – az ellenionok moláris tömege 

közötti különbségére is igen érzékeny, ezért  nagyon óvatosan kell kezelni. 

7. A vizsgált két- és háromértékű PVAS sók legtöbbjének ozmózisnyomás görbéje 

inflexiós ponttal rendelkezik. Korábban NaPVAS polielektrolitok görbéinek a neutrális 

polimerekével ellentétes görbületét figyelték meg kis koncentrációknál: felülről konvexek 

(nagy pozitív meredekségűek) voltak, és a szokásos konkáv alak egyáltalán nem jelent meg. 

PVAS többértékű sóinak növekvő hígítással szintén nő a meredeksége, ellenben nagy 

töménységnél az ellentétes alakot veszik fel. A szokásos kísérleti módszerek nem fedik le a 

teljes koncentrációtartományt, amely ehhez a megfigyeléshez szükséges: direkt ozmometria a 

Na- és HPSS görbéjét egyértelműen konvexnek mutatja a nagyon híg tartományban, míg 

izopiesztikus és fagyáspont-csökkenés mérések konkáv görbéket eredményeznek nagyobb 

koncentrációknál. Inflexiós pont PVS Li- és tetraalkil-ammónium-sói esetében is 

megfigyelhető. 

8. Korábbi egyenletek összevonásával az α  disszociációfok koncentráció- (térfogati tört) 

függését leíró egyszerű, lineáris összefüggéshez lehetett jutni. (χχχχ-módszer) 

( )
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ahol χ1,2 a kísérletileg meghatározott oldószer–szegmens párkölcsönhatási paraméter, χlin a 

nagy polimerkoncentráció szakaszára illesztett egyenes, ahol feltételezéseink szerint nincs 

disszociáció. α egyenesen arányos χlin és χ1,2 különbségével, valamint a polielektrolit ϕ2 

oldatbeli térfogati törtjével. A többi tényező adott kopolimer összetétel és ellenion esetében 

konstans. 

9. A polielektrolitok disszociációfoka zérus koncentrációnál  21–62% ill. 8–36% közötti 

értéket vesz fel két- ill. háromértékű ellenionok esetében. Az α0 értékek DS csökkenésével 

nőnek. A Π/c- és a χ-módszerrel kapott eredmények közötti egyezés nagyon jó, a legnagyob 

eltérés 2%.  

10. Az ellenionok kvantitatív megkötődése mindegyik ellenion és a vizsgált összes DS 

esetében egységesen ~1 × 10–3 mol polimerlánc/kg víz molalitásnál következik be. Ez 

látszólag ellentmond MANNING számításainak, miszerint a polielektrolitlánc töltésszámának 

~0,1M ellenion kencentrációig konstansnak kellene maradnia. A vizsgált rendszerek esetében 



ez akkor teljesülne, ha mindig a PVA χ1,2 paraméterét használnánk χlin helyett az α-k 

számításakor. Nyilvánvaló azonban, hogy ugyanaz a χ1,2 nem lehet helyes PVA-ra és PVAS-

re egyaránt, mivel a kémiai szerkezetben bekövetkező legcsekélyebb változás is azonnal 

megjelenik a χ1,2 szegmens–oldószer párkölcsönhatási együtthatóban. 

11. A disszociált, szabad háromértékű ellenionok átlagos darabszáma 

polimerlánconként  konstans ~4,5-hez (a poliion töltésszáma ~13,5-hez) tart DS 

növelésével, zérus koncentrációnál. Kétértékű ellenionok esetében ilyen határt nem lehetett 

elérni a vizsgált DS-tarományban. A plató a háromértékű ellenionok egyfajta kondenzációját 

jelzi, mely a lánc mentén ξ ≤ 0,0375 töltéssűrűség-paramétert biztosít, és a töltések átlagos 

távolságát b ≥ 19 nm-en tartja. Ezek az értékek jelentősen eltérnek azoktól az értékektől (ξ = 

0,333 and b = 2,2 nm), melyek a MANNING-elmélet szerint háromértékű ellenionok 

kondenzációjához szükségesek. A polimerláncnak a rúdmodellhez képesti 9:1 arányú 

kontrakcióját feltételezve az elméletet kielégítő töltéssűrűség-paraméterhez jutunk 

LnPVAS/6,43–16,9 esetében. A rúdmodell biztosan nem érvényes a vizsgált LnPVAS 

polielektrolitokra (és valószínűleg egyik kis lineáris töltéssűrűségűre sem). Az oldószer–

szegmens kölcsönhatás, melyet a χ1,2 paraméter jellemez, nagymértékben befolyásolja a 

polimerlánc oldatbeli méretét: magasabb χlin érték, mint pl. LnPVAS esetében, kompaktabb 

konformációt jelent. 

12. A sztöchiometrikus LaPVAS/16,9 ozmotikus koefficiense megerősíti azt az értéket  

(Φ Φ Φ Φ ≈≈≈≈ 0,1), melyet ŠKERJANC és mtsai. (H,La)PSS savanyú sókon végzett mérések alapján 

a sztöchiometrikus LaPSS-re 1 × 10–3 mol ellenion/kg víz molalitásnál jósoltak. 

Bemutatom  Φ számításának különböző lehetőségeit is, a disszociációfokban bekövetkező 

változás figyelembe vételével és elhagyásával egyaránt. 
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