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1.Bevezetés 

Az ellentetessen töltött makromolekulákat és amfipatikus anyagokat tartalmazó vizes 

elegyek egyre fontosabbak mindennapjainkban. Például festékek, samponok, mosószerek és 

egyéb háztartási tisztítószerek tartalmaznak fő komponensként kationos polielektrolitokat és 

anionos tenzideket [1, 2, 3, 4]. Használják őket pigmentek, hatóanyagok szolubilizácjójára, 

szennyvíz tisztítás során, sőt még kromatográfiás eljárások kifejlesztéséhez is [5, 6, 7, 8, 9]. A 

polielektrolit – tenzid kölcsönhatás vizsgálata a biológiai szervezet szempontjából is fontos 

hiszen az élő szervezetek nagymennyiségben tartalmaznak polielektrolitokat (pl: RNS, DNS, 

egyes poliszharadiok és nem utolsó sorban enzimek formájában) valamint tartalmaznak 

felületaktív anyagokat (lipidek) is [10, 11]. A biomakromolekula-ellentétesen töltött 

hatóanyag kölcsönhatása révén a PE-S kölcsönhatás a hatóanyag kapszulázás egyik 

kivételesen hatékony módja lehet. Ez az alapja például a rendkívül intenzíven kutatott 

génterápiás eljárások kidolgozásának is [12].  

1.1. Célkitűzések 

Az elmúlt években folytatott vizsgálatok egyértelműen rámutattak, hogy a polielektrolit-

tenzid rendszerek viselkedése számos esetben nem értelmezhető egyensúlyi modelleken 

keresztül. Továbbra sem egyértelmű tény, hogy egyes környezeti paraméterek például az 

ionerősség, pH, a rendszert alkotó ionok minőséges, a rendszer előélete, hogyan és milyen 

mértékben befolyásolja az egyes nem egyensúlyi tulajdonságokat. Vizsgálataim tárgyát olyan 

rendszerek képezik, melyek egyszerre tartalmaznak polielktrolitot, ellentétesen töltött ionos 

tenzidet és többértékű ionokat. Kísérleteimhez a nátrium poliakrilát/dodecil-trimetil-

ammónium bromid rendszert használtam. Vizsgálataimat állandó ionerősség, de eltérő 

ionösszetétel mellett végeztem. Munkám során olyan ionokkal foglakozom melyek a 

természetben is gyakran előfordulnak. Így NaCl-t használtam egyértékű ionokat tartalmazó 

inert elektrolitként, és Ca2+ ionokat a többértékű ionok hatásának vizsgálatára.  

Dolgozatom első részében az általam vizsgált téma irodalmi hátterét ismertetem. Ezek után 

bemutatom a vizsgálataim során használt mérési módszereket és azok elméleti hátterét, 

majd az általam végezett mérések és azok eredményének bemutatása következik. 

Befejezésül kitérek, arra hogyan lehetne folyatni a többértékű ionok hatásának vizsgálatát a 

polielektrolit/tenzid kölcsönhatásra. 
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2.Irodalmi áttekintés. 

2.1. Tenzidek. 

Szintetikus felület aktív anyagok. A tenzidek az asszociációs kolloidok közé sorolhatóak. 

Asszociációs kolloidoknak nevezzük azokat a vegyületeket melyek kismolekulákból állnak, de 

megfelelő körülmények között és alkalmas oldószerben kolloid méretű asszociátomokat 

hoznak létre. A tenzidasszociáció elsődleges oka a molekula amfipatikus jellege. Ez alatt azt a 

tulajdonságukat értjük, hogy a molekula rendelkezik egy hidrofób (apoláris) és egy vagy 

esetleg több hidrofil (poláris) résszel [13]. A gyakorlatban fontos és legegyszerűbb 

amfipatikus szerkezetű molekulák általában 8-16 metilén csoportot tartalmazó alkil-láncból 

állnak, amelyhez poláros csoportként pl: poli-etilénoxid (nem ionostenzidek) vagy ionos 

csoport (ionos tenzidek) kapcsolódnak. A tenzidek egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy 

irányított adszorpciós réteget hoznak létre pl: víz/levegő határfelületen. A tenzid molekulák 

poláros része a víz felé, míg az apoláros rész a levegő fázis felé fordul. Ennek magyarázata, 

hogy ez az orientált adszorpció energetikailag a legkedvezőbb.  

 

 1. ábra A tenzidek többfázis és határfelületi viselkedése 

Az adszorpció miatt a határfelület számos tulajdonsága megváltozik, megváltozik többek 

között a határfelületi feszültség, és ezzel összefüggésben megváltoznak a nedvesedési 

feltételek (ezzel magyarázható mosóhatások). Ezen túlmenően megváltozik a határréteg 

szerkezete. 
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Az adszorpció mértékét az adszorció hajtóereje (a folyamat standard szabadentalpia 

változása) és a tenzid koncentrációja határozza meg. Várható hogy a különböző kémiai 

minőségű és halmazállapotú fázisok határfelülete különböző adszorbeálódó molekulák 

esetén az adszorpció hajtóereje valamint a kialakuló réteg szerkezete lényegesen más és más 

lehet. A tenzidek vizes oldatukból történő poláros/apoláros fázishatáron lejátszódó 

adszorpciójának hajtóereje az ún. hidrofób kölcsönhatás. A hidrofób kölcsönhatás 

hátterében a vízmolekulák között fellépő rendkívül erős hidrogén kötések állnak, ami a 

vízszerkezetének jelentős ‘rendeződését’ idézi elő az alkilláncok közvetlen közelében. Ha az 

arkilánc távozik a vízből, jelentősen nő a vízszerkezetének rendezetlensége, ami jelentős 

entrópia nyereséget jelent. Az alkilláncok vizes közegből történi kizárására adott egy másik 

lehetőség is. Ebben az esetben zárt szerkezetű molekula asszociátumok jönnek létre a 

tömbfázisban (micellák), az alkilláncok egy másfelé fordulnak és ezzel kizáródnak a vizes 

közegből [14]. 

A micellaképződés egyensúlyi folyamat. Számottevő micellalépződés azonban nem játszódik 

le a rendszerben egészen addig, amíg a tenzid koncentrációja el nem ér egy minimális 

értéket a rendszerben. Ezt a minimális tenzidkoncentrációt cmc-nek (critical micelle 

concentration) vagy más néven kritikus micella képződési koncentrációnak nevezzük. A cmc 

kialakulásának oka, hogy a micella képződés egy kooperatív jellegű kölcsönhatás, ami azt 

jelenti, hogy egyetlen micella kialakításában nagyszámú tenzidmolekula egyidejű részvétele 

szükséges. 

 

 2. ábra A felületi feszültség ábrázolása a tenzidkoncentráció függvényében 



7 
 

Ha a cmc feletti mennyiségben adunk tenzidet a rendszerünkhöz az egyedi tenzidmolekulák 

száma nem haladja meg jelentősen a cmc értékét ugyanis többlet tenzidnolekulák micellákká 

állnak össze. Ennek következménye, hogy a cmc felett a tenzid kémiai potenciálja közel 

konstans ezért a felületi feszültség értéke sem változik számottevően. A tenzidek cmc-jét 

számos tényező köztük maga a tenzid anyagi minősége, az oldat ionerősége és még számos 

egyéb tényező befolyásolja. A tenzidek cmc-jének meghatározása gyakorlati szempontból is 

fontos ugyanis a tenzidek felületaktivitása a cmc feletti adagolásban már nem fog jelentősen 

változni ezért egy mosószer esetén gazdasági és a környezet védelmi szempontból is fontos, 

hogy pontosan milyen koncentrációban érdemes a termékhez adni. 

2.2. Polielektrolitok, Polimerek 

A polielektrolitok töltéssel rendelkező makromolekulák, melyek elektrolitosan disszociáló 

csoportokat tartalmaznak, töltésük a disszociáció fokától függ. A polielektrolitok töltése 

alapvetően befolyásolja tulajdonságaikat, pl. stabilitásuk, duzzadóképességük, 

elektroforetikus vándorlási sebességük, viszkozitásuk. Polielektrolit természetűek a fehérjék 

és nukleinsavak, de számos polieletrolitot ismerünk a szintetikus polimerek között is (pl. a 

poliakrilátok vagy a szervetlen molekulák csoportjában poliszilikátok). A polielektrolit 

gombolyag nagyszámban tartalmaz ellenionokat, aminek következménye, hogy nagymértékű 

ozmózis nyomás lép fel a közeg és a polimer között. Ennek jelentősége, hogy a gombolyag 

sokszorosára duzzad a töltés semleges formában lévő polimerlánchoz képest. Erre vezehető 

vissza hogy a polielektrolit duzzadást befolyásoló tényezők pl: hőmérséklet, ionerősség, ion 

minősége, pH jelentősen befolyásolják a polielektrolitok fizikai tulajdonságait. 

2.3. Makromolekula-tenzid kölcsönhatás 

2.3.1. Semleges polimerek és tenzidek kölcsönhatása 

Bár témám töltéssel rendelkező polielektrolitokra koncentrál, ahhoz hogy a polileketrolit-

tenzid kölcsönhatás átlátható legyenek érdemes a semleges polimer-ionos tenzid 

kölcsönhatás áttekintésével kezdeni annak egyszerűbb jellege miatt. Ezen rendszerek 

vizsgálata az 1960es, 1970as években kezdődött (poli(etilénoxid) (PEO) [15, 16]), mivel a 

vízoldható szintetikus polimerek akkor váltak elérhetővé. Jones vizsgálatai megmutatták, 

hogy a polimermolekula-tenzid kölcsönhatás egy ún. kritikus aggregácós koncentrációval 

(cac. - critical aggregation concentration) jellemezhető [17]. A cac-nál kisebb tenzid 

koncentrációnál az egyedi tenzidmolekulák nem kötődnek a polimer lánchoz. A cac felett a 
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tenzidmolekulák viszont már asszociátumokat fognak képezni a polimer szegmensekkel. A 

cac értéke minden esetben kisebb, mint a cmc értéke. 

 

3. ábra A polimeren kötött tenzid sematikus izotermája 

A cmc felett megjelennek az egyedi micellák a rendszerben. A cac értéket rengeteg tényező 

befolyásolhatja pl: a polimer mérete és molekula tömeg, a szénlánc hossza és szerkezete, 

ionos csoport mérete és töltése az ellenion töltésszáma és minősége [18]. 

 

2.3.2. Polielektrolitok és ellentétesen töltött tenzidek kölcsönhatása 

1970 körül kezdtek megjelenni a szintetikus polielektrolitok, és ezek megjelenésével új 

tudományos kutatások váltak elérhetővé [19]. Eltérő szerkezetű polielektrolitokat állítottak 

elő csillag polimer, mikrogél, dendrimer formában [20, 21]. 

 A vizsgálatokat először lineáris polimerekre végezték. Vizsgálták többek között a polimer-

polimer, tenzid-polimer kölcsönhatásokat. A semleges polimer-tenzid kölcsönhatásokra 

kidolgozott és felhasznált kooperatív tenzid kötődési modell kiterjesztésével leírhatóvá vált a 

polielektrolit-tenzid rendszerekben lejátszódó folyamatok és azok viselkedése.  
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4. ábra A polielktrolit és a tenzid tömbfázisbeli kölcsönhatása a klasszikus értelmezés alapján a töltések és 

ellenionok feltüntetése nélkül 

 

Alacsony tenzid koncentrációnál egyfázisú transzparens oldat képződik, melyben a tenzid 

molekulák asszociátumok formájában kötődnek a tömbfázisban jelenlevő polielektrolit 

molekulákon. A tenzid molekulák kötődése kompenzálja a polelektrolit töltését ezért a 

tenzid koncentráció növelésével a keletkező komplex effektív töltése és mérete csökken. A 

sztöchiometrikus tenzidkötés közelében közel semleges komplexek keletkezzenek, amelyek 

elveszítik kolloid stabilitásukat, aggregálódnak és csapadék képződik. Az egyfázisú rendszer 

kétfázisúvá alakul. Ezt a jelenséget asszociatív fázis szeparációnak nevezzük [22, 23]. Ha 

tovább növeljük a tenzid koncentrációját, van esély arra, hogy egyes polielektrolit-tenzid 

rendszerek ismért transzparensé válhatnak. Ezt a jelenséget szokták a polielektrolit-tenzid 

komplexek reszolubliziációjaként, újraoldódásaként értelmezni. A jelenséget 

hagyományosan úgy magyarázták, hogy a polielektrolit-tenzid komplexekhez további 

tenzidagregátumok kötődnek, aminek hatására polimer gombolyag többlettöltésre tesz 

szert, és ebből fakadóan a polielektrolit-tenzid komplexek újra duzzadnak és oldhatóvá 

válnak. Ez szerint az interpretáció szerint, nagy tenzid feleslegbe újra egyfázisú, egyensúlyi 

rendszer (valódi oldat) jön létre [24, 25, 26]. 
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Ha összehasonlítunk egy polimer-tenzid és egy polielektrolit-tenzid rendszert alapvető 

különbségeket találunk. Például ha a kísérleti tenzidkötődési izotermákat vizsgáljuk azt 

tapasztjuk, hogy bár mindkét esettben kooperatív kötődést figyelhető meg, a cac a 

polielektrolit-tenzid rendszerek esetén nagyságrendekkel kisebb, mint egy nemionos 

polimernél. Ennek magyarázata, az ellentétesen töltött komponensek között fellépő erős 

kölcsönhatás. Ha megvizsgáljuk, hogyan hat egy semleges polimer-tenzid rendszer esetén a 

cac értékére az ionerősség növelése, akkor azt tapasztaljuk, hogy az ionerősség növelésével a 

cac csökken. Ez arra vezethető vissza, hogy az ionerősség növelésével a töltött (fej) 

csoportok között az elektrosztatikus taszítás csökken. A polielektrolit-tenzid rendszerek 

esetén növeljük az ionerősséget (inert elektrolit adagolásával), akkor a cac értéke növekszik 

és a tenzid kötéseket leíró kötési izoterma alakja meredekebbé válik. Azt is meg kell 

jegyeznünk, hogy egy polimer-tenzid rendszer esetén a cac független a polimer 

koncentrációjától. Ugyanakkor egy polielektrolit-tenzid rendszer esetén a polielektrolit 

koncentrációjának növelésével növekedhet ez az érték [27, 28].  

2.3.3. Polielektrolit-tenzid rendszerek nem-egyensúlyi jellege  

A klasszikus megközelítés szerint a polielektrolit-tenzid rendszerek tenzid feleslegben 

bekövetkező oldódása termodinamikailag egyensúlyban lévő rendszereket eredményez. Ha 

ez az állítás megfelel a valóságnak, akkor ezen elegyek tulajdonságainak függetlenek kell 

lennie az előállításuk módjától. Azonban számos polilektrolit-tenzid rendszer esetén 

megfigyelték, hogy a tenzidfelesleget tartalmazó elegyek tulajdonságai jelentős függést 

mutatnak az előállítás módjától [12]. 

A polielektrolit-tenzid rendszerek különböző keverési módszerrel elkészítve eltérő 

tulajdonságokat mutatnak, ezt a viselkedést nem lehet termodinamikai egyensúlyi leírással 

megmagyarázni. Mészáros Róbert és munkatársai a PEI-NaDS rendszer tulajdonságait 

vizsgálták (PEI (politetilén)imin egy hiper elágazásos polielektrolit). Szisztematikusan 

tanulmányozták, hogy az előállítás körülményei milyen hatással vannak a rendszer 

tulajdonságaira. Ezen kísérletek alapján új modellt fogalmaztak meg a tapasztalatok 

magyarázatára [27].  
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5. ábra a PEI-NaDS rendszer elketroforetikus mobilitása és látszólagos hidrodinamikai átmérője a NaDS 

koncentráció függvényében. 

Ha kis tenzidkoncentrációknál vizsgáljuk a komplex molekulák méretét és nettó töltését 

akkor az tapasztalható, hogy a NaDS koncentráció növekedésésvel a komplex mérete 

csökken, míg mobilitása nem változik számottevő mértékben. A sztöchiometrikus 

tartományban, ahol a mobilitás éréke nulla körüli érték, asszociatív fázisszeparáció (csapadék 

keletkezik) lép fel. Ha tovább növeljük a tenzid koncentrációját a PEI-NaDS rendszer ismét 

transzparenssé válik. A kísérletek alapján azt állapították meg, hogy ebben a koncentráció 

tartományban olyan komplexek keletkeznek melyek mérete gyakorlatilag állandó és töltésük 

negatív. Viszont mivel nagy tenzidkoncentrációnál sem figyelhető meg a komplexek 

újraduzzadása, ezért ez azt sugalja, hogy a tenzidfeleslegnél fellépő oldódás a nem a 

komplex újraduzzadása miatt következik be. Ahhoz, hogy a PEI-NaDS komplexképződést és 

kölcsönhatás értelmezni tudjuk 3 karakterisztikus tenzidkoncentrációt kell 

megkülönböztetni, amit az 5. ábrán látható A, B, C tartományok jelölnek. Ezek a 

tartományok a rendszer fázistulajdonságaival szoros összefüggésben állnak. 

Az A tartomány, ami pozitivan töltött, szolvatált komplexeket tartalmaz, termodinamikailag 

stabil oldat, tehát egyfázisú. Ahogy növekszik a tenzid koncentrációja és ezzel együtt a kötött 
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tenzid mennyisége a PEI-NaDS asszociátumok töltése csökken. Ennek első következménye, 

hogy a komplex mérte csökken, ami azt is eredményezi, hogy a részecskék között ható vonzó 

kölcsönhatások viszont nőnek. Második következménye, hogy a felületi töltésűrűség 

csökken, amitől viszont csökken a PEI-NaDS komplexek közötti taszító kölcsönhatás. Ezek a 

folyamatok vezetnek oda, hogy a kialakuló primer polimer-tenzid asszociátumok kolloid 

stabilitása a tenzidkoncentráció növelésével csökken, és amikor a sztöchiometrikus 

tenzidkötödés közelébe kerül (~70% kötés) a PEI-NaDS részecskék elvesztik kolloid 

stabilitásukat és egy kinetikailag nem stabil kolloid diszperzió keletkezik a komponensek 

keverése során. Ezek a komplexeknek a lassú aggregációja és ülepedése vezet a kétfázisú 

egyensúlyi rendszer kialakulásához a B tartomány (5. ábra). A tovább növelt tenzid 

koncentráció azt eredményezi, hogy a dodecilszulfát ionok növekvő mértékben kezdenek 

adszorbeálódni a kollapszált PEI-NaDS részecskék felszínén, ami a kolloid PEI-NaDS 

részecskék növekvő felületi töltéssűrűségéhez, és egy kinetikailag stabil (elektrosztatikusan 

stabilizált) kolloid diszperzió képződéséhez vezet a C tartomány (5. ábra). Az elmélet 

leglényegesebb része, hogy a transzparens A tartományt termodinamikailag stabil egyfázisú 

rendszernek tekinti, míg ettől eltérő módon a C tartományban a tenzid feleslege mellet 

képződött transzparens rendszert kinetikailag stabil kolloid diszperzióként írja le. 

 

6. ábra A PEI-NaDS rendszer fázistulajdonságainak értelmezése a tenzidkoncentráció növelésével, állandó PEI 

koncentrációnál [27] 
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Ennek bizonyítása úgy történt, hogy koagulációs kinetikai vizsgálatokat végeztek (7. ábra), 

melyek megmutatták, hogy a rendszerek elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzióként 

viselkednek a C tartományban. Az elmélet egy másik fontos következménye, hogy a 

polielektrolit-tenzid rendszerek tulajdonságai nagyban függhetnek az előállítás módjától a C 

tartományban, lévén nem-egyensúlyi rendszerek. 

 

7. ábra A koaguláció sebessége a NaCl koncentráció függvényében ábrázolva 

A polilektrolit-tenzid rendszerek nem-egyensúlyi viselkedésének kutatásában Naderi és 

munkatársai úttörő szerepet játszottak [29, 30]. Vizsgálataik kiterjedtek többek között a 

kationos polielektrolitok és anionos tenzidek között lejátszódó asszociációra, valamint arra, 

hogy az oldatok összekeverésének módszerei hogyan befolyásolják a rendszer 

tulajdonságait. Tapasztalatuk az volt, hogy a különbözőképpen előállított komplexek 

tulajdonságai lényegesen eltérnek egymástól. Pl: nagyobb aggregátumokat és lényegesen 

nagyobb kétfázisú összetétel tartományt eredményezett, amikor mágnesen kevertetést 

használtak a minta elkészítéshez szemben az egyszerű összeöntéssel. Az eredmények a az 

eltérő összekeveredés során kialakuló lokális koncentráció inhomogenitásokkal 

magyarázhatóak. Tapasztalataik az mutatják, hogy a keverési eljárások különösen fontosak 

lehetnek, amikor azonos térfogatban adagolnak egymáshoz polielektrolitoldatokat és 

tenzidoldatokat.  

Mezei és munkatársai szintén vizsgálták, hogy az oldatkészítés milyen szerepet tölt be a PEI-

NaDS rendszer stabilitásában. Elektroforetikus mobilitás és dinamikus fényszóródás 
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mérésekkel vizsgálták a keverési módszereknek és a komponensek adagolási sorrendjének 

hatását, valamint a pH, az ionerősség és a polielektolit-koncentrációjának szerepét. Az eltérő 

pH értékeknél és polielektrolit-koncentrációknál elvégzett kísérletek azt mutatják, hogy a 

PEI-NaDS rendszer a 6. ábra szerinti viselkedése nagy pH-n (kis PEI töltésűrűségnél) és 

nagyon hatékony úgynevezett gyors keverési technika alkalmazása mellet figyelhető meg. 

Ezzel szemben, amikor kevésbé hatékony keverési technikákat használtak (pl mágnesen 

kevertetést vagy egyszerű összeöntést), akkor hasonló kísérleti körülmények között jóval 

nagyobb aggregátumok keletkeztek. További fontos tapasztalat volt, hogy ez a hatás egyre 

jelentősebb lett ha a PEI koncentrációja és töltésűrűsége nőtt [28].  

2.4. Ionerősség hatása a polielektrolit-tenzid rendszerekre 

A polielektrolit-tenzid rendszerek felhasználsa során a közeg ionerőssége jelentősen 

változhat, ezért a megfelelő gyakorlati alkalmazáshoz fontos megértenünk, hogy a 

polielektrolit-tenzid kölcsönhatást, valamint a rendszer fázisviselkedését hogyan befolyásolja 

az ionerősség változása. Kyrre Thalberg úgy tapasztalta, hogy ha kationos tenzideket 

tartalmazó rendszerek esetén az elektrolit hatására a kétfázisú tartomány csökken [31, 32] 

és egy jól definiált elektrolit koncentrációnál (cec, critical electrolyte concentration, 

magyarul kritikus elektrolit koncentráció) megszűni a fázis szeparáció. Maga a cec érték egy a 

tenzidtől és polielektrolit koncentrációjától függő érték. 

Ugyanakkor eltérő hatással szembesültek ha polikationok és anionos tenzidek elegyeit 

vizsgálták. Thalberg azt figyelte, meg hogy NaDS (nátrium dodecilszulfát) és PDADMAC 

(poli(diallildimetilammonium klorid)) tartalmazó rendszerek esetén az ionerőségnek nincs 

szerepe a kétfázisú összetétel tartományára. Viszont amikor a tenzid szénatomszámát 

csökkenttették és egy nátrium oktilszulfát-PDADMAC rendszerben hasonló vizsgáltokat 

végeztek azt tapasztalták, hogy inert elektrolit adagolása esetén a kétfázisú koncentráció 

tartomány kismértékben csökkent [33, 34]. 

Voisin ezzel szemben számos polielektrolit-tenzid rendszer esetén azt tapasztalta, hogy, 

mikor állandó polimerkoncentráció mellett vizsgálták a NaCl koncentráció hatását a 

fázisszeparációra, akkor a kritikus flokkuláltató koncentráció felett a polielektrolit-tenzid 

komplexek aggregációjának sebessége és a kétfázisú összetétel tartomány nagysága is nőt. 

Ugyanakkor, ha kationos polielektrolit és anionos tenzid rendszereket vizsgáltak, akkor a 

kétfázisú tartomány eltűnését tapasztalták extrém ionerősségek mellet (~1M NaCl felett). 
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Naderi az általa vizsgált kationos polielektrolit-anionos tenzid elegyek esetén azt tapasztalta, 

hogy a turbid és a kétfázisú tartomány nagymértékben kiszélesedett az ionerősségére 

növekedésével. Ezt a jelenséget azzal magyarázták, hogy az inert elektrolit hatására, csökken 

az elektrosztatikusan stabilizált aggregátumok stabilitása. 

Mezei szintén a turbid tartomány kiszélesedését észlelte az ionerősség növekedésével a PEI-

NaDS rendszer esetén, illetve arról számolt be, hogy eltérő keverési eljárásokkal előállított 

azonos összetételű polielektrolit-tenzid rendszerek más és más tulajdonságokkal 

rendelkeztek [35]. 

2.4.1. Többértékű ionok hatása a polielektrolit-tenzid rendszerekre. 

Míg az egyértékű sók (ionerősség) hatását már viszonylag sokan vizsgálták a polilektrolit-

tenzid rendszerek tulajdonságaira, addig a többértékű sók hatásának vizsgálatával legjobb 

tudásunk szerint még senki sem foglalkozott. Mivel a többértékű ionok erős specifikus 

kölcsönhatásba léphetnek az ellentétesen töltött polielektrolit molekulákkal, várható, hogy a 

jelenlétük számottevően befolyásolja a polielektrolit-tenzid kölcsönhatást, illetve a 

jelenlétükben képződő rendszerek tulajdonságait. Ezért célunk annak vizsgálata volt, hogy 

állandó ionerősség mellett, hogyan változnak egy polilektrolit-tenzid rendszer tulajdonságai, 

ha az inert 1:1 elektrolit (NaCl) egy részét egy kétértékű iont tartalmazó sóra (CaCl2) 

cseréljük.  
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3. Kísérleti módszerek 

3.1. Felhasznált anyagok. 

Tenzid: DTAB (dodeciltrimetilammonium bromid) Sigma-Aldrich 

 

5. ábra a DTAB szerkezeti képlete 

Kvaterner ammónium só moláris tömege 308,34 g/mol fehér, halványsárga por. Használat 

előtt 2x átkristályosítottuk EtOH/20% Aceton elegyéből. 

Polielektrolit: PAA (poliakrilsav) Sigma-Aldrich 

 

 

6. ábra Poliakrilsav monomer szerkezeti képlete 

A vizsgálataimhoz 10 kDa molekulatömegű polimert használtam, ami sárgás szilárd anyag.  

Inert elektrolitok: 

NaCl: színtelen szagtalan kristályos vegyület vízben jól oldódik és disszociál. 

CaCl2: fehér szagtalan kristályos nedvszívó vegyület vízben jól oldódik és disszociál. 

Mind a poliakrilsav, mind a felhasznált sók Sigma-Aldrich termékek voltak melyeket további 

tisztítás nélkül használtunk a méréseink során. 

Az oldatok készítéséhez egy Millipore Milli-Q Integral 3-as típusú víztisztító berendezés 

segítségével előállított ultratiszta vizet használtam. A berendezésből származó víz fajlagos 

ellenállása 18,2 MΩ/cm2 volt.  
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3.2 Minták előállítása 

3.2.1 PAA oldat elkészítése 

A méréseimhez 100 ml 40mM-os törzsoldatot készítettem és a minden további mérésemhez 

ezt használtam. A polilelktrolit teljes feloldódásának biztosítására 1 éjszakát kevertetettem 

az oldatot. A kapott oldatot pH-ját 1M nagytisztaságú karbonát mentes NaOH-dal hetesre 

állítottam, majd ismét 1 napig kevertettem. Ezután a kapott oldatot 0,2 mikronos nejlon 

szűrőn átszűrtem, végül egy jól záródó műanyag edénybe helyeztem. A mérőoldatok 

előállítása előtt a pH-t minden esetben ellenőriztem. 

3.2.2. Minták előállítása 

A vizsgált mintákat úgy készítettem, hogy mind a DTAB oldatból, mind a polialrilsav oldatból 

a vizsgálni kívánt végkoncentrációnál kétszer töményebb oldatokat higítottam. Az így 

előállított oldatok mindegyike azonos só (NaCl, ill. CaCl2) koncentrációkkal készült, hogy a 

komponensek keverése során ne lépjen fel változás sem a közeg ionerősségében, sem az 

elektrolit összetételében. A PAA oldat 1 cm3 –jéhez gyors kevertetés közben adtam hozzá a 

DTAB oldat 1cm3 -jét. Ezt követően 30 másodpercig kevertettem az elegyet. A méréseimhez 

tartozó minden oldatot így készítettem el.  

3.3. Mérési módszerek 

3.3.1. Elektroforetikus mobilitás mérés 

Egy kolloid részecske elektroforetikus mobilitása (𝑢𝜁) az alábbi egyenlettel definiálható: 

𝑢𝜁 =  
𝑣

𝐸
 

E elektromos térerősségű térben v sebességgel mozgó részecske esetén.  

A Herry törvény szerint egy tömör, gömb alakú merev részecske elektroforetikus mobilitása 

és elektrokinetikai potenciálja között a következő összefüggés áll fenn  

𝑢𝜁 =
𝜁𝜀𝑟𝜀0

1,5𝜂
𝑓(𝜅𝛼) 

Ahol ζ az elektrokinetikai (zeta) potenciál, 𝜀𝑟 a közeg relatív permittivitása, 𝜀0 a vákuum 

permittivitása, 𝜂 a közeg viszkozitása, 𝑓(𝜅𝛼) a részecskék méretétől és a közeg 

ionerősségétől függő korrekciós faktor, amiből 𝛼 a részecske sugara. 
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Abban az esetben, ha a zeta potenciált azonosnak tekintjük a felületi potenciállal, akkor a 

következő összefüggés segítségével határozhatjuk meg egy kompakt, gömbalakú részecske 

felületi töltéssűrűségét:  

𝜎0 = 𝜀𝜅𝛹0 (1 +
1

𝜅𝑎
 ) 

𝜅 a Debey-Hückel paraméter, ami a következő egyenlet szerint irható fel [36] [37]. 

𝜅 = √
2000𝐹2𝑐𝑒𝑙𝑧2

𝜀𝑟𝜀0𝑅𝑇
 

Ahol 𝐹 a Faraday állandó, 𝑧2az elektrolit vegyérték ionjainak száma, 𝑐𝑒𝑙 az elektrolit 

koncentrációja, 𝑅 az egyetemes gázállandó és 𝑇 az abszolút hőméréskelt. 

Az általam vizsgált polielektrolit-tenzid részecskék elektroforetikus mobilitásának mérését 

egy Malvern Zetasizer NanoZ berendezéssel végeztem el. A műszer a lézer Doppler sebesség 

mérésen alapszik, vagyis a mozgó részecskéről szórt fény frekvenciájának eltolódását 

határozza meg egy referencia fénynyaláb frekvenciájához képest. A frekvencia eltolódás és 

részecske sebessége között a következő összefüggés adható meg. 

𝛥𝑓 = 2𝑣 · sin (𝜃/2) / 𝜆 

 Ahol 𝛥𝑓 az eltolódás értéke 𝑣 részecske sebessége 𝜃 a szóródás szöge 𝜆 pedig a lézer 

hullámhossza. Ennek az összefüggésnek a felhasználásával lehetővé válik a részecskék 

sebességének, ill. sebességeloszlásának meghatározása. 

 

7. ábra A referencia és a szórt fény interferenciája és az ezekből létrejövő modulált sugár 
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A méréseket 25ºC-on, 30 másodperces termosztálás után végeztem. Minden minta esetében 

5 párhuzamos mérés re került sor, amelyek mindegyike a műszer által végzett 20-20 mérés 

átlagából származott. 

3.3.2 Turbiditás mérés 

A turbiditás méréseket egy Perkin-Elmer Lambda 2, két utas UV/Vis spektrofotométerrel 

végeztem 450nm hullámhosszon. Egy kolloid rendszer esetében a szórt fény intenzitását és 

így a vizsgálni kívánt turbiditás értékeket is jelentősen befolyásolja a rendszerben lévő 

részecskék mérete. Ezért a minták turbiditásának vizsgálatával a rendszerben lejátszódó 

aggregáció kvalitatív módon, nyomon követhető. A minták turbiditását 1 és 3 perccel az 

összekeverés után határoztam meg majd, a mintákat elraktam és 1 hétig rázkódásmentes 

körülmények között tároltam. Ezt követően a minta tetejéről 1ml felülúszót pipettáztam 

vigyázva, hogy a minta véletlenül se keveredjen össze. A felülúszók turbiditását 

szobahőmérsékleten műanyag küvettában mértem 450nm hullámhosszon.  
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4. Kísérleti eredmények és azok diszkussziója 

A PAA-DTAB komplexek elektroforetikus mobilitását állandó 1mM NaPA koncentráció mellet 

végeztem a DTAB koncentrációját 1mM és 20mM között változtatva. A tenzid cmc-je az inert 

elektrolit nélkül 15.5 mM.  

4.1.1. Inert egyértékű só koncentrációjának hatása a polielktrolit-tenzid kölcsönhatásra 

Az irodalmi részben ismertettem, hogy az ionerősségnek számottevő hatása van a 

polielektrolit-tenzid kölcsönhatásra. Az általam végzett elektroforetikus mobilitás mérések 

célja az volt, hogy megállapítsam, milyen kapcsolat van a polielektrolit-tenzid komplexek 

elektroforetikus mobilitása és a só koncentrációjának, illetve a só anyagi minőségének 

változtatása között.  

 

8. ábra A PAA-DTAB rendszer mobilitásának változása az inert elektrolit (NaCl) adagolása mellett  

 (1mM->15mM) az – jelöli az inert elektrolit nélküli cmc-t a ··· jelöli a 20mM NaCl tartalmazó 

rendszerhez tartozó cmc-t a - - - jelöli a 30mM NaCl-t tartalmazó rendszerhez tartozó cmc-t.  

A 8. ábrán a PAA-DTAB rendszer elektrofretikus mobilitása látható a tenzid koncentráció 

függvényében. Amint az ábrán látható, kis tenzikoncentrációk esetén (<1mM) a mobilitás 

értékek gyakorlatilag függetlenek a tenzidkoncentrációtól. Amikor 2mM DTAB 

koncentrációhoz érük a mobilitás abszolút értékének meredek csökkenése látható. Ennek 

oka a DTAB kötődése a PAA-on, ami a polimer gomolyagok töltésének és felületi 

töltéssűrűségének csökkenését okozza. 
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A mobilitás nagyságának csökkenése egészen a töltés semleges pontig tart ahol a mobilitás 

értéke eléri a 0-át. Ennél a tenzidkoncentrációnál sztöchiometrikus mennyiségű tenzid 

kötődik a polielektrolitra így a keletkező komplex nem rendelkezik eredő töltéssel. A 

töltéssemleges pont után további tenzid adagolás hatására a polelektrolit-tenzid komplex 

átöltődik és a mobilitás abszolút értéke növekedni kezd. A mobilitás értéke a tenzid cmc-

jénél konstanssá válik. Ez azzal magyarázható, hogy a cmc felett a tenzid kémiai potenciálja 

gyakorlatilag állandóvá válik.  

Az ionerősség növelésével két változást észlelhetünk a mobilitás görbéken. Egyrész a 

várakozásnak megfelelően csökken a DTAB cmc-je, másrészről pedig csökken a 

sztöchiometrikus kötés eléréséhez szükséges tenzid koncentrációja. Ez a változás arra utal, 

hogy az ionerősség növekedésével kedvezőbbé válik a polelektrolit-tenzid asszociátumok 

keletkezése a sztöchiometrikus kötés tartományában. 

4.1.2. Elektroforetikus mobilitás és turbiditás mérés kétértékű ionok jelenlétében 

A mérések folytatása előtt meg kellet vizsgálnom, hogy a tenzid nélküli rendszer mobilitására 

hogyan hat a CaCl2 koncentráció növelése a NaCl koncentráció növekedéséhez képest. 

A 9. ábrán a kék vonalakkal határolt mobilitás tartomány jelzi, hogy az egyértékű inert 

elektrolit (NaCl) koncentrációjának növelése milyen hatással van a PAA elektroforetikus 

mobilitására a 0->30mM ionerősség tartományában. Látható, hogy a NaCl adagolása nem 

befolyásolja jelentős mértékben a mért mobilitás értékeket. Ezzel szemben a CaCl2 elektrolit 

adagolása esetén már kis koncentrációnál is jóval alacsonyabb mobilitás értékek mérhetők. 

Ez arra enged következtetni, hogy a Ca2+ ionok nem pusztán az ionerősség kialakításában 

játszanak szerepet, hanem kötődnek a polielektrolit molekulára. A mobilitás abszolút 

értékének csökkenése 5,5mM CaCl2 koncentráció környékén megáll és közel konstans 

értékké válik, míg a rendszer egyre nagyobb turbiditást mutat a CaCl2 koncentrációjának 

további növekedésével (10. ábra). A rendszerben a polielektrolit molekulák áttöltődése nem 

figyelhető meg. 
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9. ábra A DTAB nélküli PAA elektroforetikus mobilititása a CaCl2 koncentrációjának növelése mellett (0,1mM -> 

8mM CaCl2) a szürke tartomány jelzi azt az inert elektrolit koncentrációt ahol az oldat turbiddá vált. 

 

10. ábra A polilektrolit és hozzá kötődő kétértékű inert elektrolit rendszere mért turbiditás értékek. Az ábra 

szürke tartománya az erősen turbid tartományt jelenti 
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4.1.3. Elektroforetikus mobilitás mérés egy és kétértékű ionok jelenlétében. 

 

11. ábra A mobilitás görbék változása a CaCl2 mennyiség változtatása mellet 1mM DTAB -> 20mM DTAB 

állandó PAA koncentráció mellett (az egyenes vonal jelzi a cmc értékét) 

11. ábrán látható mobilitás görbék a kétértékű elektrolitot (CaCl2) egyre nagyobb 

koncentrációban tartalmazó PAA-DTAB rendszerek állandó 20 mM ionerősség mellett mért 

mobilitás görbéi. (A minták annyi NaCl-ot tartalmaztak, hogy a CaCl2 és a NaCl együttes 

ionerőssége 20 mM legyen). A görbék kezdeti szakaszán mért mobilitás nagysága a kétértékű 

elektrolit koncentrációjának növelésével csökkenek. Ez megfelel annak a tapasztaltnak, hogy 

a Ca-ionok kötődésének hatására a polielektrolit mobilitása csökken a Ca-ionok 

koncentrációjának növekedésével. A sztöchiometrikus tenzidkötődés tartományban (nulla 

mobilitás környékén) a görbék meredeksége és tenzidkoncentráció közel azonos. Ebből arra 

következtethetünk, hogy a tenzidkötődés hajtóerejét nem befolyásolja számottevően a 

polielektrolithoz kötött Ca-ionok jelenléte ebben a tartományban. Azonban nagy tenzid 

koncentrációk esetén a görbék egyre jobban ellaposodnak és a mobilitás maximális értéke 

csökken a Ca-ionok koncentrációnövekedésének hatására. Ezt azzal magyarázzuk, hogy a 

kialakuló CaPAA komplexeken a DTAB adszorpciójának hajtóereje kisebb, mint a DTAPAA 

komplexek felszínén. A CaCl2 mennyiségének növekedésével a keletkező aggregátumok 
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egyre nagyobb részét alkotja a CaPAA komplexek, így csökken a DTAB kötődése a 

sztöchiometrikus tartományt követően. Feltehető, hogy a CaPAA-komplexek jobban hidratált 

szerkezete miatt kisebb a tenzid adszorpció hajtóereje és így a keletkező komplexek 

áttöltődése is. 

4.2 Polielektrolit-tenzid komplexek tulajdonságainak tanulmányozása turbiditás mérésekkel. 

A PAA-DTAB molekulák által létrehozott diszperziót a részecskék felületére adszorbeálódott 

ionos tenzid töltései stabilizálhatják a sztöchiometrikus kötődésnél nagyobb 

tenzidkoncentrációk esetén. Az elvégzett turbiditás vizsgálatok célja, hogy rávilágítson, 

milyen módon változik meg az elektrolit hatására a diszpreziók kolloid stabilitása. 

4.2.1. Polielektrolit-tenzid rendszerek turbiditás vizsgálata NaCl inert elektrolit 

jelenlétében 

Vizsgálataimat az elektrolitot nem tartalmazó és a 20 mM NaCl-t tartalmazó PAA-DTAB 

rendszerek viselkedésének összehasonlításával kezdtem.  

 

12. ábra PAA-DTAB rendszeren végzett turbiditás vizsgálatok inert elektrolit nélkül és 20mM egyértékű inert 

elektrolit jelenlétében 

A 12. ábra a PAA-DTAB rendszer turbiditás változását mutatja a só hatására. Szembetűnő 

különbség, hogy a turbiditási maximum kisebb tenzidkoncentrációhoz csúszik a só 

jelenlétében, ami a töltés semleges pont változásával magyarázható. A turbiditás maximum 

azért esik egybe a töltéssemleges komplexek keletkezésével, mert egyrészt ekkor a 

legkompaktabbak a részecskék (maximális a vonzó kölcsönhatás), másrészt ekkor nem 
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rendelkezenek töltéssel, így nem lép fel taszítás közöttük. Ezért ilyenkor a leggyorsabb a 

részecskék aggregálódása, ami a részecskeméret és ezen keresztül a turbiditás gyors 

növekedéséhez vezet.  

Az 1 hetes öregítés után készült minták között a legszembetűnőbb különbség abban 

található, hogy míg az inert elektrolit nélküli mintákban a legalacsonyabb turbiditás érték a 

sztöchiometrikus kötéshez tartozik, addig a sót is tartalmazó rendszerben szélesebb 

tenzidkoncentráció tartományban észlelhető hasonlóan kicsi turbiditás, mint a só nélküli 

rendszer esetén észlelt minimális érték.  

Mivel a semleges részecskék esetén, a taszító kölcsönhatás hiányában, gyors a kogauláció 

ezért 1 hét utána a csapadék nagy része már az üvegcse aljára ülepedett, így alacsony a 

felülúszó turbiditása. A sztöchiometrikustól eltérő kötődés esetén azonban a részecskék 

töltéssel rendelkeznek, így közöttük taszítás lép fel. Ez magyarázza, hogy ha elektrolit 

hiányában elmozdulunk a sztöchiometrikus kötődésnek megfelelő tenzidkoncentrációtól, 

akkor az aggregációsebessége és ezért az ülepedés sebessége is jelentősen csökken, így a 

minták turbiditása nagyobb egy hét után. Ugyanakkor 20 mM inertelektrolit jelenléte 

elegendő ahhoz, hogy a kicsi felületi töltéssűrűségek által okozott elektrosztatikus taszítást 

árnyékolja, és így egy szélesebb tenzidkoncentráció tartományban tegye lehetővé a gyors 

koaguláció lejátszódását.  

4.2.3 Polielektrolit-tenzid rendszerek turbiditás vizsgálata kétértékű iont tartalmazó 

elektrolit jelenlétében. 

Következő lépésként megvizsgáltam, hogy milyen hatással van a PAA-DTAB rendszer 

stabilitására, ha az ionerősséghez nem csak egy egyértékű inert elektrolit, hanem egy 

kétértékű kation sója (CaCl2) is hozzájárul. 
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13. ábra PAA-DTAB rendszer turbiditás vizsgálata inert elektrolit nélkül, 20mM egyértékű inert elektrolit 

jelenlétében és, 0,1mM kétértékű inert elektrolit jelenlétében 

A 13-15. ábrákon látható mérések során a CaCl2 koncentrációjának függvényében vizsgáltam 

a PAA-DTAB rendszer turbiditásának változását. A CaCl2 -ot kis mennyiségben (0,1 mM) 

tartalmazó rendszerek turbiditása, a tenzid koncentráció emelésével kevésbé növekszik 

(13.ábra). A jelenség magyarázata az lehet, hogy a Ca-ionok kötődésének hatására a komplex 

szerkezete megváltozik (kevésbé kompakt), így a komplex és a közeg törésmutató 

különbsége csökken. Az egy hetes minták esetén szintén jól látható, hogy bár a görbe alakja 

nagyon hasonló a Ca-mentes mintákra mért görbe alakjához, bármely tenzidkoncentrációnál 

kisebb a Ca-ionokat is tartalmazó rendszer turbiditása. Ez összhangban van a komplex 

szerkezetére vonatkozó feltételezésünkkel.   

 

 

14. ábra PAA-DTAB rendszer turbiditás vizsgálata inert elektrolit nélkül, 20mM egyértékű inert elektrolit 

jelenlétében és, 0,5mM kétértékű inert elektrolit jelenlétében. 
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A 14. ábrán (0,5 mM CaCl2 koncentráció) látható változások valójában a 13. ábrán látható 

tendenciák erősödését mutatják. A változás azzal magyarázható, hogy a polielektrolit 

nagyobb mennyiségben kötött már Ca-ionokat a tenzidkötését megelőzően, azaz növeltük a 

kialakuló CaPAA komplexek koncentrációját az aggregátumokon belül. Ezzel párhuzamosan 

csökken a PAA-DTAB komplexek mennyisége is, ami a rendszer turbiditásának csökkenését 

eredményezi. 

 

 

15. ábra PAA-DTAB rendszer turbiditás vizsgálata inert elektrolit nélkül, 20mM egyértékű inert elektrolit 
jelenlétében és, 1mM kétértékű inert elektrolit jelenlétében 

A 15. ábrán látható egy viszonylag nagyobb Ca2+ koncentráció (1 mM) esetén mért turbiditás 

görbe. Az egyik jól látható változás, hogy a kicsi tenzidkoncentrációk esetén, jóval nagyobb a 

frissen kevert minták turbiditása a Ca-ionok jelenlétében. Ez egyértelműen a Ca-ionok 

kötődésével magyarázható. Ugyanakkor a magas tenzid koncentrációknál a turbiditás görbe 

az elvárt alacsony turbiditás értékhez képest meredek emelkedést mutat. A jelenség 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy a DTAB koncentrációjának emelkedésével a Ca2+ 

ionokat nagyobb koncentrációban tartalmazó rendszerek szerkezete ismét megváltozik. A 

feltételezett szerkezeti változások bizonyítása és annak megállapítása, hogy a Ca2+ ionok 

jelenléte hogyan befolyásolja/változtatja meg a kialakuló komplexeket és az aggregátumok 

szerkezetét további vizsgálatokat igényel. 

 4.3. Polielktrolit-tenzid rendszerek nem egyensúlyi tulajdonságainak vizsgálata 

A vizsgált rendszerek nem egyensúlyi tulajdonságait az eltérő előállítási módok 

alkalmazásával kívánjuk vizsgálni. Azonban ezeknek a méréseknek a komplexitása és a 

rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt ezeket a méréseket a jövőben tervezzük elvégezni. 
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Diplomamunkám során a poliakrialsav-dodeciltrimetilammónium bromid (PAA-DTAB) 

rendszer tulajdonságait vizsgáltam többértékű só jelenlétében. A polielektrolit-tenzid elegyeket 

állandó ionerősségű, de NaCl-ot és CaCl2-ot változó arányban tartalmazó oldatok keverésével 

állítottam elő. Vizsgáltam az így keletkező polielektrolit-tenzid komplexek elektroforetikus 

tulajdonságait és a rendszer fázisviselkedését.  

Megmutattam, hogy míg az inert elektrolitként viselkedő NaCl a keletkező aggregátumok 

stabilitásának csökkentésén keresztül befolyásolja a PAA-DTAB rendszer viselkedését, addig 

a Ca-ionok specifikusan kötődnek a PAA-hoz. A Ca-ionok és a PAA specifikus kölcsönhatása 

jelentősen módosítja a PAA-DTAB kölcsönhatást. Mind a sztöchiometrikus tenzidkötésre 

jellemző tenzidkoncentrációnál kisebb, mind az annál nagyobb tenzidkoncentráció 

tartományokban jelentősen változik a kölcsönhatás jellege, de a sztöchimetrikus kötésnek 

megfelelő DTAB koncentrációnál nincs számottevő hatása a Ca-ionok jelenlétének.  

További munkám célja annak vizsgálata lesz, hogy a Ca és tenzid ionok kötödése mennyire 

tekinthető egyensúlyi folyamatnak az asszociatív fázisszeparációt megelőző “egyfázisú” 

tartományokban, illetve hogyan befolyásolja a kötött ionok cseréjének dinamikáját a közeg inert 

elektrolittal beállított ionerőssége.  
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During my thesis work I investigated the effect of multivalent counterions on the interaction 

of an oppositely charged polyelectrolyte and surfactant. Throughout my work I used sodium 

polyacrylate (PAA) as the polyelectrolyte and dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) 

as surfactant. All measurements were done at constant 100ppm PAA concentration and the 

surfactant concentration was varied between 0 and 30 mM. Most of the measurements were 

made at 20 mM ionic strength. To investigate the effect of the multivalent Ca ions on the 

PAA/DTAB interaction, three different CaCl2 concentrations were used while the ionic strength 

was maintained at 20 mM by the addition of the necessary amount of NaCl. The electrophoretic 

mobility of the formed polyelectrolyte-surfactant complexes and the phase behavior of mixtures 

were investigated. 

I could show that while the presence of an inert electrolyte (NaCl) affected the properties of 

the PAA-DTAB system mostly through suppressing the colloid stability of the polyelectrolyte-

surfactant aggregates, the Ca-ions show specific binding to PAA. The specific interaction of 

Ca-ions and PAA has a profound effect on the PAA-DTAB interaction. Both at lower or higher 

surfactants concentrations the presence of Ca-ions suppress the surfactant binding. However, 

in the DTAB concentration range of stoichiometric binding the presence of the Ca-ions does 

not have a significant effect on the PAA-DTAB interaction. We rationalized this observation in 

terms of structural changes of the PAA-Ca-DTAB aggregates. 

My plan for the future is to investigate if the PAA-DTAB system can preserve its equilibrium 

character in the dilute “one phase“ region in the presence of Ca-ions and how the dynamics of 

the system is affected by the ionic strength of the system, which can be tuned by an inert 

electrolyte   
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