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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 

Pdadmac: Poli(diallildimetilammónium klorid) 

NaDS: nátrium dodecilszulfát 

p(NIPAm): poli(N-izopropil-akrilamid) 

pAs: poliakrilsav 

p(NIPAm)-h-pAs: poli(N-izopropil-akrilamid)maggal és poliakrilsav héjjal 

 rendelkező mikrogél 

cmc: kritikus micellaképződési koncentráció 

cac: kritikus aggregációs koncentráció 

NaPSS: Poli(nátrium 4-sztirolszulfonát) 

C12TAB, DTAB: dodeciltrimetilammónium bromid 

NaCl: nátrium-klorid 

NaBr: nátrium-bromid 

NaPAA: Poli(nátrium akrilát) 

LCST: alsó kritikus szételegyedési hőmérséklet 

PES: poliéterszulfon 

DLS: dinamikus fényszóródás 

NaDBS: nátrium-dodecil-benzil szulfonát 

As: akrilsav 
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1. BEVEZETÉS  

Az elmúlt évtizedekben sok erőfeszítést tettek a polielektrolitot és felületaktív anyagokat, más 

néven tenzideket tartalmazó oldatok oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak 

feltérképezésére. A kísérletek során kétféle felületi feszültség izotermát tudtak felvenni, ezért 

a polielektrolit/tenzid rendszereket két csoportba sorolták [1]. A feltevések szerint az egyik 

csoportba tartozó rendszerek, amelyek izotermájában egy plató található és vastag felületi 

réteget alakítanak ki, a másik csoport tagjai pedig azok, amelyek felületi feszültség 

izotermájában csúcs található, a felületen egy monoréteget hoznak létre [2]. A tapasztalatok 

magyarázatára kidolgoztak egy termodinamikai egyensúlyi modellt, amely egy felületaktív és 

egy felületinaktív komplex egyensúlyával magyarázza az izotermákat [3] . Azonban az utóbbi 

évek eredményei azt mutatják, hogy szó sincs kétfajta egyensúlyi komplex jelenlétéről a 

tömbfázisban [4], hanem a rendszerek tulajdonságait a részecskék aggregációja és a 

fázisszeparációja határozza meg, és mivel nem beszélhetünk termodinamikai egyensúlyról, a 

rendszer tulajdonságai időfüggéssel bírnak [5] [6] [7]. A későbbiekben a kísérletek abba az 

irányba haladtak, hogy kapcsolatot teremtsenek a tömbfázis nemegyensúlyi tulajdonságai és 

a felületi viselkedés között. Poli(diallildimetilammónium klorid) (Pdadmac) kationos 

polielektrolit és nátrium dodecilszulfát (NaDS, C12H25SO4Na) anionos tenzid kölcsönhatásait 

vizsgálták [7]. Rájöttek, hogy a csúcs a felületi feszültség izotermában eltűnhet, ha a 

csapadékot csak kis mechanikai feszültségnek is kiteszik, amely azt mutatja, hogy a felületi 

tulajdonságok befolyásolhatóak a minta előállításának és keverésének segítségével, amely 

bizonyítja a rendszerek nemegyensúlyi jellegét a kísérletek időskáláján.  

Ezen rendszerek megértésének nagy ipari jelentősége van, hiszen számos mosóporban, 

háztartási mosószerben, festékekben és élelmiszeripari cikkekben is található polielektrolit és 

ellentétes töltésű tenzid [3] [8]. Emellett léteznek polielektrolit héjjal rendelkező reszponzív 

anyagok, mint pl. a poli(N-izopropil-akrilamid)((p(NIPAm)) maggal és poliakrilsav (pAs) héjjal 

rendelkező mikrogél p(NIPAm)-h-pAs, amely a határfelületre jutva a hőmérséklet kismértékű 

megváltoztatásával megváltoztathatja a határfelület szerkezetét [9]. 

Dolgozatomban a poli(akrilsav)/dodecil-trimetilammónium bromid (DTAB, C15H34BrN) 

oldatok, illetve a p(NIPAm) mikrogél/dodecil-trimetilammónium bromid oldatok határfelületi 

tulajdonságait hasonlítom össze a p(NIPAm)-h-pAs polielektrolit mikrogél/dodecil-

trimetilammónium bromid oldatok határfelületi tulajdonságaival. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Polielektrolit-tenzid rendszerek tömbfázisbeli tulajdonságai 

Mielőtt a polielektrolit-tenzid rendszerek felületi viselkedését tanulmányoznánk, érdemes 

áttekintenünk azok tömbfázisbeli tulajdonságait. A tenzidek olyan szintetikus molekulák, 

amelyek egy apoláris alkilláncból és egy poláris fejrészből állnak (pl. szulfonát, terc-

ammónium) csoport. Amint az jól ismert, a vízben oldott apoláris molekulák a vízmolekulák 

rendeződését idézik elő az apoláris csoportok körül. Ha az alkillánc a vízből távozik 

(adszorbeálódik a határrétegben vagy egy asszociátumot hoz létre a tömbfázisban), akkor a 

vízmolekulák rendezettsége megszűnik, így nő a rendszer entrópiája. Ezt nevezzük hidrofób 

hajtóerőnek. Ezzel magyarázható, hogy a tenzidek felületaktívak, azaz a határfelületi rétegben 

halmozódnak fel. Az adszorpció során „irányított monorétegek” jönnek létre, azaz a tenzidek 

úgy orientálódnak, hogy a hidrofil fejrész a víz felé, míg az apoláris lánc az apoláris közeg felé 

irányul (oldat/levegő határfelület esetén a gázfázis felé) [1]. A tömbfázisban a tenzidmolekulák 

olyan asszociátumok képzésére képesek, amelyekben a tenzidmolekulák poláris fejrésze 

érintkezik a vízzel, míg az apoláris láncok nem. Ilyen asszociátumok például a micellák, 

amelyek tipikusan 50-100 egyedi tenzidmolekulából állnak. A micellaképződés fontos 

jellemzője, hogy a tenzidkoncentráció növelésével egy ideig nincs micellaképződés, míg egy 

adott koncentráció felett a rendszerhez adott tenzidmolekulák elsősorban micellákat 

képeznek, és az egyedi  tenzidmolekulák egyensúlyi koncentrációja csak kis mértékben 

változik. Az a koncentráció, ahol ez bekövetkezik, 

kritikus micellaképződési koncentrációnak 

nevezzük (cmc). 

Ha polielektrolit is van a rendszerben, akkor olyan 

asszociátumok alakulnak ki, amelyekben a 

polielektrolit szegmenseire a micellákhoz hasonló 

asszociátumok kapcsolódnak. Ezen asszociátumok 

képződése sokkal kedvezőbb, mint tiszta oldatban a 

micellaképződés, hiszen a polielektrolit töltése 

kompenzálja a tenzidmolekulák töltését, így nincs elektrosztatikus kölcsönhatás, amely az 

asszociátumok létrejöttét hátráltatná. Emellett, ha a tenzid és polielektrolit töltései 

kölcsönhatásba lépnek, akkor nincs szükség az ellenionokra, azok az oldatban 

1. ábra: A töltött fejrésszel rendelkező tenzid 
molekulákat a polielektrolit "körülöleli", így 
polielektrolit/tenzid komplexek keletkeznek 
[10]. 
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„szétszéledhetnek”, jelentős entrópia növekedést okozva. Azt a koncentrációt, ahol a 

polielektrolit/tenzid asszociátumok kialakulása elkezdődik, kritikus aggregációs 

koncentrációnak nevezzük (cac). 

A polielektrolit/tenzid rendszereket általában állandó polimer- és változó 

tenzidkoncentrációnál szokás vizsgálni. Már régóta ismert, hogy bizonyos 

tenzdikoncentrációknál két fázis jelenik meg. Ezt a jelenséget asszociatív fázisszeparációnak 

nevezzük [1]. Azt figyelték meg, hogy híg tenzidkoncentrációknál a minta transzparens. 

Növelve a tenzidkoncentrációt a minta turbiddá válik a fázisszeparációs régióban. A 

tenzidkoncentrációt tovább növelve sok esetben a minta ismét kitisztul. A jelenség 

magyarázata, hogy kis tenzidkoncentrációknál nincs polielektrolit/tenzid kötés, hiszen az csak 

a cac után következik be. A tenzidkoncentrációt növelve elkezd a tenzid a polielektrolithoz 

kötni. Ekkor szinte az összes tenzidmolekula a polielektrolittal való kötődésre fordítódik. 

Ahogy egyre több tenzid kötődik a polielektrolithoz, az asszociátum egyre kompaktabb lesz, 

hiszen a polielektrolit/tenzid asszociátumok semlegesek lesznek, így eltűnik a szegmensek 

közti taszító hatás. Amikor a tenzidkoncentráció növelésével elérjük azt a pontot, ahol a vonzó 

kölcsönhatást (amely a részecskék kompaktságának növekedésével növekszik) nem tudja az 

egyre csökkenő elektrosztatikus taszítópotenciál kompenzálni, a részecskék aggregálódni 

kezdenek. Itt kezdődik az asszociatív fázisszeparációs régió. A tenzidkoncentrációt tovább 

növelve a tenzid a kompakt asszociátumok felületén adszorbeálódik, azaz elektrosztatikus 

taszító potenciál elkezd nőni, így elektrosztatikusan stabil kolloid diszperzió jön létre [11] [12] 

[13] [14]. Ezek alapján a tenzidkoncentráció függvényében három különböző szakaszra 

bonthatjuk a polielektrolit/tenzid rendszerek viselkedését. Az első szakaszban egyensúlyi 

polielektrolit/tenzid komplexek képződnek. A második a fázisszeparációs régió, ahol az 

egyensúly beállásával két fázist láthatunk, egy szilárd csapadékot, illetve egy tiszta felülúszót. 

A harmadik tartományban egy elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió keletkezik. 

Fontos megjegyezni, hogy polielektrolit/tenzid rendszerek esetén kétfajta nemegyensúlyi 

viselkedést kell megkülönböztetnünk egymástól. Az első esetben a rendszer nemegyensúlyi 

jellegét a fázisszeparáció tartományában lassan lejátszódó aggregáció és ülepedés okozza. 

Mivel a vizsgált rendszerek általában rendkívül hígak, az egyensúly eléréséhez szükséges idő 

több nap, akár több hét is lehet. A másik esetben a nemegyensúlyi jelleg a képződő 

aggregátumok metastabil állapotából fakad. Ebben az esetben a minta előállítása során 
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kialakuló aggregátumok akkor sem oldódnak fel, ha a homogén mintában a 

tenzidkoncentráció az egyfázisú tartományba esik, hanem egy metastabil állapotban 

maradnak. 

2.2. Polielektrolit/tenzid rendszerek szabadfelszíni adszorpciója 

Már egy évtizede ismert, hogy bizonyos polielektrolit/tenzid rendszerek felületi feszültség 

izotermájában egy csúcs található, amely a fázisszeparációs tartományban van. A ’90-es évek 

elején kezdte el Thomas és Penfold [15] a polielektrolit/tenzid rendszerek határfelületi 

tulajdonságainak szisztematikus vizsgálatát. Az ő elméletük szerint a határfelületen 

önszerveződő rendszer jön létre, amely hatására mono-, tri-, penta- és multirétegek 

alakulhatnak ki [16] [17] [18] [19]. A keletkező polielektrolit/tenzid rendszereket két 

egymástól eltérő viselkedésű csoportba sorolták. Az „1. típusba” sorolták azokat, amelyek 

felületi feszültsége a sztöchiometrikus keverési arányhoz közeledve meredeken csökken, majd 

egy plató található a felületi feszültség izotermában, amit a felületi feszültség további 

kismértékű csökkenése követ a cmc-hez közeledve. Ezen típus jól reprezentálható a C12TAB 

kationos tenzid és NaPSS anionos polielektrolit elegyével.  A 2. ábrán, a felületi feszültség van 

ábrázolva a C12TAB koncentrációja függvényében állandó NaPSS koncentrációknál. Mivel a 

NaPSS nem felületaktív, tenzid jelenléte nélkül a felületi feszültség a víz felületi feszültségének 

felel meg. Ezen kívül az is látható, hogy a polielektrolit koncentráció növekedésével a felületi 

feszültség a nagyobb tenzid koncentrációnál éri el a platót. 
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2. ábra: 1. típusú polielektrolit/tenzid rendszerek felületi izotermája. A görbék a következő NaPSS koncentrációhoz 
tartoznak: 1: 20 ppm; 2: 50 ppm; 3: 100ppm; 4: 140 ppm. Az ábrán szerepel a tiszta C12TAB-ot tartalmazó oldat felületi 
feszültség izotermája is [16].  

A „2. típusba” sorolták azokat a polielektrolit/tenzid rendszereket, amelyek izotermájában a 

felületi feszültség kezdeti csökkenését egy plató követi, majd egy felületi feszültség csúcs 

látható. Ez a csúcs növekvő polielektrolit koncentráció hatására egyre tolódik a nagyobb tenzid 

koncentrációk felé. Mint azt már Staples [18] is megállapította, ez a csúcs a fázisszeparációs 

régióban található. Ugyanakkor ők azt állították, hogy a felületi feszültség csúcs megjelenése 

nem hozható összefüggésbe a mintában lejátszódó aggregációval és a fázisszeparációval. 
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3. ábra: 2. típusú polielektrolit/tenzid rendszerek felületi izotermája. A görbék a következő NaPSS koncentrációhoz 

tartoznak: 1: 20 ppm; 2: 50 ppm; 3: 100ppm; 4: 140 ppm. Az ábrán szerepel a tiszta NaDS felületi feszültség izotermája is 

[16].  

Az izotermák magyarázatára egy termodinamikai modellt dolgoztak ki. A modell a következő: 

A rendszerben jelenlévő komponensek: szabad felületaktív anyagok (S), szabad polielektrolit 

(P), micellák (Sn), illetve a két különböző polielektrolit/tenzid komplex, melyek közül az egyik 

felületaktív (PSs) a másik viszont nem (PSm). A rendszert három egyensúlyi folyamat határozza 

meg: 

1. micellák kialakulása:  

nS ↔ PSn  

 A folyamatot leíró egyensúlyi állandóból: 

[𝑆𝑛] = 𝐾0[𝑆𝑛]𝑛 

2. tömbfázisbeli polielektrolit/tenzid komplexek kialakulása:  

P + mS ↔ PSm 

 A folyamatot leíró egyensúlyi állandóból:  
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[𝑃𝑆𝑚] = 𝐾𝑚[𝑃][𝑆]𝑛 

3. felületaktív polielektrolit/tenzid komplexek kialakulása:  

P + sS ↔ PSs 

  A folyamatot leíró egyensúlyi állandóból:  

[𝑃𝑆𝑛] = 𝐾𝑠[𝑃][𝑆]𝑠 

A tenzidmolekulák és a felületaktív polielektrolit/tenzid komplexek adszorpciójának leírására 

a Langmuir izotermát használták: 

𝛤𝑠 =
𝐾𝑠[𝑆]

1 + 𝐾𝑠[𝑆] + 𝐾𝑃𝑠[𝑃𝑆𝑠]
𝛤0 

és 

𝛤𝑃𝑠 =
𝐾𝑃𝑠[𝑃𝑆𝑠]

1 + 𝐾𝑠[𝑆] + 𝐾𝑃𝑠[𝑃𝑆𝑠]
𝛤0 

A modell legnagyobb hibája, hogy nem veszi figyelembe a tömbfázisban lejátszódó 

fázisszeparációt, másrészt a felületi tulajdonságok magyarázatában két olyan komplex 

képződését feltételezi, amelyek kialakulását semmilyen tömbfázisbeli vizsgálattal nem 

támasztottak alá. Ezen kívül a Langmuir izotermát úgy alkalmazták, mintha az egyedi 

tenzidmolekulának, illetve a kialakult polielektrolit/tenzid asszociátumnak ugyanakkora lenne 

a térigénye, amely nyilvánvalóan nem korrekt. 

Ezzel ellentétben Varga és Campbell [20] egy új szempontból vizsgálták a felületi feszültség 

csúcs megjelenését a felületi feszültség izotermában. Az általuk vizsgált kérdés az volt, hogy 

befolyásolja-e a tömbfázis nemegyensúlyi jellege a határfelületi tulajdonságokat. Ezen kérdés 

megválaszolására jól definiált nemegyensúlyi állapotokat vizsgáltak. Ezeket a különböző 

nemegyensúlyi állapotokat a rendszer különböző elkészítésével, illetve kezelésével hozták 

létre [21].Három különböző előállítási protokollt követtek [1]. Első esetben a rendszer 

elkészítése után azonnal mérték a mintákat. Második esetben a rendszert állni hagyták. Ez idő 

alatt végbement a fázisszeparáció, majd utána végezték a méréseket a folyadék fázisból vett 

mintával. A harmadik esetben ugyancsak hagyták a fázisszeparációt végbe menni, de utána 

mechanikai feszültségnek tették ki a rendszert (óvatosan megkeverték).  
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A frissen készített rendszerek esetén a következő eredményeket kapták. A komponensek 

összekeverését követően a sztöchiometrikusan kötődő tenzidkoncentrációk tartományában a 

rendszer erősen turbid volt (4. ábra). Azonban az is látható, hogy bizonyos tenzidkoncentráció 

alatt és fölött az optikai sűrűség kisebb, mivel ekkor a komplexek töltéssel rendelkeznek, 

amely hatására a polielektrolit/tenzid asszociátumok között elektrosztatikus taszítás lép fel, 

amely a komplexek aggregációjának sebességét csökkenti, illetve elegendően nagy felületi 

töltés esetén a komplex kinetikai stabilitásához vezet. A frissen előállított polielektrolit/tenzid 

rendszereken mért felületi feszültség izotermájában a felületi feszültség csúcs nem jelenik 

meg. Ebből az következik, hogy a tenzid teljes koncentráció-tartományában van elég 

felületaktív komplex, amely lehetővé teszi a határfelületen az adszorpciót, így csökkentve a 

rendszer szabadenergiáját [21]. 

 

4. ábra: (A): Az optikai sűrűséget 450 nm hullámhosszon mérték a NaDS koncentrációja függvényében. (B): Pdadmac/NaDS 
rendszer felületi feszültség izotermája frissen elkészített rendszerrel. A Pdadmac koncentrációja 100 ppm. A rendszer 0,1 
M NaCl-ot tartalmaz [1]. 

Az előállítást követően öregített minták esetén a méréseket a csapadékképződés lejátszódását 

követően a felülúszóból vett mintán végezték. Az 5. ábrán látható, hogy az öregített minták 

optikai sűrűsége nagymértékben csökkent, hiszen megtörtént a szedimentáció, így 

transzparens oldatott kaptunk a fázisszeparációs tartományban (5. ábra). Azonban a 
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fázisszeparációs tartomány két szélén a minták turbiditása akár napokon, heteken át is 

megmaradhat, hiszen kinetikailag stabilis diszperzió jön létre a komplexek növekvő felületi-

töltéssűrűsége miatt. Az öregített minták felületi feszültség izotermájában egy jelentős csúcs 

jelenik meg. Megállapították, hogy a felületi feszültség izoterma maximuma egybeesik a 

fázisszeparációs régió kis tenzidkoncentrációkhoz tartozó szélével [22]. 

 

5. ábra: (A): Az optikai sűrűséget 450 nm hullámhosszon mérték a NaDS koncentrációja függvényében. (B): Pdadmac/NaDS 
rendszer felületi feszültség izotermája. Az üres szimbólumok a frissen készült, a teli szimbólumok az öregített mintákat 
jelentik, míg a nyilak a két állapot közti átmenetet. A Pdadmac koncentrációja 100 ppm. A rendszer 0,1 M NaCl-ot tartalmaz 
[1]. 

A harmadik esetben az állni hagyott mintákat enyhe mechanikai feszültségnek tették ki 

(óvatosan megkeverték), így újradiszpergálva a kiülepedett aggregátumok egy részét. A 

vizsgálat lényege, hogy ekkor kerül-e annyi felületaktív anyag vissza a folyadék fázisba, amely 

hatással van a felületi tulajdonságokra. Az eredmények azt mutatják (6. ábra), hogy az optikai 

sűrűségben nem történik számottevő változás, azonban a felületi feszültség izotermában a 

csúcs eltűnik. Ez azt mutatja, hogy a keverés hatására elegendő mennyiségű 

polielektrolit/tenzid aggregátum jut vissza a tömbfázisba ahhoz, hogy a határfelületre jutva a 

felületi feszültség csökkenését okozza [21]. 
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6. ábra(A): Az optikai sűrűséget 450 nm hullámhosszon mérték a NaDS koncentrációja függvényében. (B): Pdadmac/NaDS 
rendszer felületi feszültség izotermája. Az üres szimbólumok az öregített mintákat, a teli szimbólumok az öregített, majd 
újradiszpergált mintákat jelentik, míg a nyilak a két állapot közti átmenetet. A Pdadmac koncentrációja 100 ppm. A 
rendszer 0,1 M NaCl-ot tartalmaz [1]. 

A határfelületi adszorpció a Gibbs féle adszorpciós izotermával jellemezhető [1] [22] , 
miszerint  

d𝜎(µ2, µ3 … µn) = − ∑ 𝛤i(µ2, µ3 … µn)dµi

𝑛

2

 

ahol σ a felületi feszültség, 𝛤i az i-edik komponens felületi többletkoncentrációja, µn  az n-edik 

anyag kémiai potenciálja, ahol n=1 vonatkozik az oldószerre. A rendszer két egyensúlyi 

állapota közti felületi feszültség különbség a következőképpen adható meg [3]: 

Δ𝜎(µ2, µ3 … µn)A→B = − ∑ ∫ 𝛤i(µ2, µ3 … µn)dµi

B

A

𝑛

2

 

Mivel a rendszer csak felületaktív (Γ>0), illetve felületinaktív (Γ=0) anyagokat tartalmaz, amíg 

a kémiai potenciálok nem csökkennek, a fenti integrál nem lehet negatív, vagyis állandó 

hőmérsékleten a felületi feszültség növekedése nem lehetséges. A felületi feszültség izoterma 

mérése állandó polielektrolit koncentráció és növekvő tenzidkoncentráció mellett történt. 

Mivel a felületi feszültség izotermában a csúcs megjelenése a felületi feszültség ugrásszerű 
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növekedését jelenti, a felületaktív komponensek kémiai potenciáljának kell csökkennie a 

rendszerben. Bell és munkatársai [4] ezt azzal magyarázták, hogy a felületaktív komplex a 

növekvő tenzidkoncentráció hatására felületinaktív komplexé alakul át. Ezzel szemben Varga 

és Campbell [20] arra a következtetésre jutottak, hogy a felületi feszültség növekedése az 

összes polielektrolit és tenzid nagy részének kiülepedése után következik be, így polielektrolit 

hiányában nem játszódhat le a polielektrolit és a tenzid szinergikus ko-adszorpciója. A rendszer 

nemegyensúlyi jellege azon alapul, hogy az asszociatív fázisszeparáció, azaz a neutrális 

komplexek aggregációja során kialakult nagyméretű aggregátumok szedimentációja lassú 

folyamat, ami akár napokat, heteket is igénybe vehet. A nemegyensúlyi jelleg könnyen 

bizonyítható, hiszen amellett, hogy egyensúlyban nem számít, hogy milyen körülmények 

között állítottuk elő a rendszert, a termodinamikai egyensúlyban a felületi feszültségnek 

időben konstansnak kell lennie. Azaz, ha mérhető, hogy a felületi feszültség a kísérlet 

időskáláján időfüggéssel bír, akkor nem beszélhetünk termodinamikai egyensúlyról.  

Varga és Campbell [20] vizsgálatai a Pdadmac/NaDS rendszerre vonatkoztak, amelyet eddig a 

2. típusba soroltak. A fentiek alapján ezek a vizsgálatok azt mutatták, hogy a frissen elkészült 

minták 1. típusúként, míg öregített minták 2. típusúként viselkedtek. Ezért ezeket a 

kísérleteket később elvégeztek az 1. típusba besorolt DTAB/NaPSS, illetve DNS/DTAB 

rendszereken is. Ezek a vizsgálatok szintén a Pdadmac/NaDS rendszer esetén tapasztalt 

eredményekhez vezettek, azaz a friss minták 1. típusúként, míg az öregített minták 2. 

típusúként viselkedtek. Ezek alapján a típusokba sorolás okafogyottá vált, és megállapítható, 

hogy valójában a határfelületi tulajdonságokat a rendszer tömbfázisbeli tulajdonságai 

határozzák meg, és a lassú fázisszeparációs folyamat előre haladásától függenek. 

A fentiek alapján nem csak a felületi feszültség izotermák magyarázhatóak, hanem a folyadék 

fázis felületi feszültsége is megjósolható a fázisszeparációs tartományban, a 

csapadékképződés lejátszódását követően. Ennek az adja a jelentőségét, hogy a felületi 

feszültségnek rendkívül sok, polielektrolitokkal és felületaktív anyagokkal lejátszódó 

folyamatban van kulcsszerepe, például meghatározza az aeroszol részecskék stabilitását a 

felhőkben, vagy éppen a biológiai hatásait a tüdőben található felületaktív anyagoknak. Éppen 

ezért jelentős erőfeszítések történtek egy a polielektrolit/tenzid rendszerek felületi 

feszültségének kvantitatív jóslására alkalmas modell kidolgozására az irodalomban. Varga és 
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Campbell az alábbi összefüggést javasolták a polielektrolit/tenzid rendszerek felületi 

feszültségének jóslására a fázisszeparációs tartományban a csapadékképződését követően: 

𝜎P/S(𝑐surf) = 𝜎surf(𝑐surf − 𝑘𝑐poly) 

ha 𝑐surf < 𝑐neut , akkor 𝑘 = 0,6 + 0,4
(𝑐surf−𝑐left)

(𝑐neut−𝑐left)
 

ha 𝑐surf ≥ 𝑐neut, akkor 𝑘 = 1, ahol 

ahol  

 𝜎P/S(𝑐surf): a polielektrolit/tenzid rendszer felületi feszültsége a tömbi 

 tenzidkoncentráció függvényében 

 𝜎surf: a tenzidoldat felületi feszültsége 

 𝑐poly: a polielektrolit tömbi koncentrációja 

 𝑐neut: a tenzid tömbi koncentrációja töltéssemlegességnél 

 𝑐left: a tömbi tenzidkoncentráció a fázisszeparációs tartomány alacsonyabb 

 tenzidkoncentrációnál található határánál 

A képlet érdekessége, hogy nincs szükség a polielektrolit/tenzid rendszer semmilyen felületi 

tulajdonságának ismeretére. Ezt az összefüggést három különböző rendszeren is ellenőrizték 

és az eredmények kiváló egyezést mutattak a kísérleti adatokkal. Ez a három rendszer a 

NaPSS/DTAB rendszer elektrolit hozzáadása nélkül, illetve 100 mM NaCl és 100 mM NaBr-ban, 

Pdadmac/NaDS 100 mM NaCl, és DNS/DTAB 10 mM NaBr [4] jelenlétében. Ezek alapján 

megállapítható, hogy a modell segítségével az ionerősségnek a felületi feszültség csúcsra 

kifejtett hatása is kvantitatívan jósolható. 

2.3. Poli(nátrium-akrilát) és dodeciltrimetilammónium bromid rendszerek határfelületi 

tulajdonságai 

Az általam végzett vizsgálatok szempontjából kiemelt szerepe van a pAs/DTAB rendszer 

határfelületi viselkedésének, amit korábban Zhang [23] és munkatársai vizsgáltak két 

különböző pH értéken[24] [25] [26] [27]. Eredményeik szerint míg a tiszta polielektrolit nem 

felületaktív, azaz felületi feszültsége megegyezik a tiszta víz felületi feszültségével, a 
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NaPAA/DTAB rendszerek felületaktívabbak, mint a tiszta tenzid, a polielektrolit-tenzid 

asszociátumok kialakulása miatt. A felületi feszültség csökkenése nagyobb magasabb pH-n, 

ahol a polielektrolit több töltéssel rendelkezik. Ez alapján arra a következtetésre jutottak, hogy 

alacsony pH-n az adszorpció domináns hajtóereje a hidrofób kölcsönhatás, míg magasabb pH-

n az elektrosztatikus kölcsönhatás a meghatározó.  

Állandó 50 ppm NaPAA koncentráció mellett vizsgálták a felületi feszültség változását a tenzid 

koncentrációjának függvényében 5 ∗ 10−6 és 0,05 M koncentrációtartományban. A 7. ábrán 

látható, hogy a felületi feszültség alacsony DTAB koncentrációnál is jelentősen esik, ami azt 

jelenti, hogy alacsony tenzidkoncentrációnál már megindul az asszociátumok kialakulása. A 

felületi feszültség izotermákban látható egy plató, amit kismértékű felületi feszültség esés 

követ, majd egy újabb plató következik. Az egyik plató körülbelül 10−4 M koncentrációnál 

kezdődik a másik pedig 0,01 M-nál. Az első plató a kritikus aggregációs koncentráció elérésével 

magyarázható, ugyanis ettől a koncentrációtól a tenzid molekulák elsősorban a komplexek 

kialakításában vesznek részt, így nem változik számottevően az egyensúlyi tenzidkoncentráció, 

így a felületi feszültség sem. A második plató a cmc elérésével magyarázható, mivel efölött a 

tenzidmolekulák a micellák kialakításában vesznek részt. A komplex rendszerek esetében 

kimért cmc megegyezik a tiszta tenzid cmc-jével és pH független. 
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7. ábra: NaPAA-DTAB rendszer felületi feszültség izotermája pH=9,2-n (üres kör), pH=4,2-n (üres háromszög), illetve a tiszta 
DTAB felületi feszültség izotermája a polielektrolit jelenléte nélkül (teli kör) [23]. 

2.4. Mikrogélek oldat/levegő határfelületi tulajdonságai 

Mikrogélek oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak vizsgálatával először Zhang kezdett el 

foglalkozni [28]. Vizsgálatait poli(N-izopropil akrilamid) mikrogélen végezte. A poli(N-izopropil 

akrilamid), azaz p(NIPAm), egy lágy kolloid részecske, amely termoreszponzivitást mutat. Ezen 

részecskék keresztkötött polimerláncokból épülnek fel. Alacsony hőmérsékleten a víz jó 

oldószere a polimer láncoknak, azonban az ún. alsó kritikus szételegyedési hőmérséklet felett 

(LCST) a víz rossz oldószere lesz a láncoknak, ennek következtében a szegmens-szegmens 

kölcsönhatások válnak dominánssá, így a részecskék kollapszálnak. A részecskék 

hidrofobicitása hangolható az LCST környezetében a hőmérséklet kismértékű változtatásával. 

Manapság sok kutatás irányul arra, hogy ilyen részecskékkel stabilizálják a határfelületet, 

amelynek előnye, hogy a határfelület stabilitása hangolható a hőmérséklet és a pH 

változtatásával [29]. Cohin és társai vizsgálták a lineáris p(NIPAm) és a mikrogél felületi 

feszültségének hőmérsékletfüggését (8. ábra). Több koncentrációval végezték a méréseket és 

minden esetben ugyanazt a trendet kapták, a felületi feszültség esik a tiszta víz felületi 

feszültségéhez képest. Ha a hőmérsékletet 20 oC és 35 oC között változtatták, a felületi 

feszültség 44 mN ∗ m−1-ról 38 mN ∗ m−1-re változott. Jean [30] és Lee [31] munkáiból kiderül, 

hogy a mikrogélekre mért értékek gyakorlatilag megegyeznek a lineáris p(NIPAm)-ra mért 
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értékekkel. Neutronszórási kísérletekkel bebizonyították, hogy a felületi feszültség nem függ 

a polimer koncentrációjától számottevő mértékben, mivel kis koncentrációnál már telítetté 

válik a határfelület a monomerekre nézve. A felületi feszültség, illetve a neutronszórási 

kísérletekből kiszámolták, hogy a monomer adszorpciós energiája  ̴ -0,15 kT, ami azt jelenti, 

hogy az adszorpció az oldat/levegő határfelületen spontán folyamat. 

 

 

8. ábra: p(NIPAm) mikrogél felületi feszültsége a hőmérséklet függvényében 0,004; 0,01; 0,02; 0,1 tömegszázalékos oldatok 
esetében [29]. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Az elmúlt évtizedekben a kutatócsoportban kidolgoztak egy olyan eljárást, ami lehetővé teszi 

polielektrolit héjjal rendelkező mikrogél részecskék előállítását. Az általam végzett vizsgálatok 

célja annak eldöntése, hogy az ilyen mag/héj szerkezetű mikrogél részecskék oldat/levegő 

határfelületi tulajdonságai a pAs/DTAB vagy a p(NIPAm)/DTAB rendszerek határfelületi 

tulajdonságait tükrözik. Mivel a méréseimhez felhasznált mikrogél részecskék pAs héjjal 

rendelkeznek, ezért munkám első részében megvizsgáltam, hogy a pAs/DTAB rendszerre is 

igazak-e Varga és Campbell megfigyelései a polielektrolit/tenzid rendszerekről. Ezt követően 

vizsgáltam a p(NIPAm)/DTAB rendszer oldat/levegő határfelületi tulajdonságait, végül 

vizsgálatom tárgyát a p(NIPAm)-h- pAs /DTAB elegyei képezték. Tekintve, hogy a határfelületi 

tulajdonságokat a rendszer tömbfázisbeli tulajdonságai befolyásolják, a vizsgálataimat annak 

megvizsgálásával kezdtem, hogy a különböző elegyekben milyen időskálán és milyen 

tenzidkoncentráció-tartományában játszódik le a tömbfázisban az asszociatív fázisszeparáció. 

Ezért tömbfázisbeli méréseket végeztem (elektroforetikus mobilitás, turbidimetria, dinamikus 

fényszóródás), amelyek lehetővé teszik a polielektrolit/tenzid kölcsönhatás jellemzését, 

valamint az asszociatív fázisszeparáció tartományában a csapadékképződés lejátszódásához 

szükséges idő meghatározását. A tömbfázis vizsgálata után azt vizsgáltam, hogy a 

tömbfázisban lejátszódó lassú fázisszeparáció milyen hatással van az oldat/levegő 

határfelületi tulajdonságokra. 
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4. MÉRÉSEK MENETE 

4.1. Felhasznált anyagok 

Poliakrilsav (pAs): lineáris, anionos polielektrolit. A monomer molekulatömege: 72 g/mol. 

 A használt pAs molekulatömege: 470 kDa, 

 Sigma-Aldrich (további tisztítást nem 

 alkalmaztam) 

 
9. ábra: pAs szerkezeti képlete 

 

Dodeciltrimetilammónium bromid (DTAB, C15H34BrN): kationos tenzid, molekulatömege: 

 308,4 g/mol. Tisztításként kétszer 

 kristályosítottam át aceton/alkohol 

 1:4 térfogatarányú elegyéből. 

 

10. ábra: DTAB szerkezeti képlete 

A homogén és mag/héj szerkezetű mikrogél részecskék: 

A vizsgálatomhoz használt mikrogél részecskéket Kardos Attila [32] állította elő és bocsátotta 

rendelkezésemre. A részecskék előállítása precipitációs polimerizációval történt, amelyek 
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részletei MSc szakdolgozatában kerültek összefoglalásra. A mikrogél részecskék előállításához 

a monomerek oxigénmentesített Milli-Q vízben lettek feloldva (100 mM), majd az oldódás 

után a tenzid, illetve az iniciátor is reakció elegyhez lett adva. A mag/héj szerkezetű részecskék 

szintézisénél a mag szintézise 50 mM NIPAm monomer inicializálásával indult, majd a 

monomer 90%-os konverziójánál adták az akrilsav monomert (50 mM) a reakcióelegyhez. A 

mag/héj szerkezetű részecskék tisztítása több lépésben történt ultracentrifugálással, illetve 

tangenciális ultraszűréssel. A tisztitást követően a mikrogél minták liofilizálva lettek. A 

liofilizált mintából készített törzsoldat konduktometriás titrálásával azt találtuk, hogy a 

polimerizáció során az akrilsavnak    ̴50%-a épült be a mikrogél részecskékbe. 

4.2. Polielektrolit/tenzid rendszerek előállítása 

A törzsoldatok elkészítéséhez Milli-Q vizet használtam. Mivel vizsgálataim során 

nemegyensúlyi rendszerekkel foglalkoztam, ezért tulajdonságaik függenek az előállítás 

körülményeitől és a kezelésük módjától. Ezért a mérések reprodukálhatóságának biztosítására 

az ún. standard keverési protokollt használtam [11]. Ennek lényege, hogy 2 mL dupla 

koncentrációjú polielektrolithoz, illetve mikrogélhez 2 mL duplakoncentrációjú tenzidet 

pipettáztam 300 rpm (percenkénti fordulatszám) keverés mellett. Ezt követően a kapott 

elegyet   ̴ 5 másodpercig kevertettem, majd azonnali mérések esetén a kapott mintát a 

mintatartóba öntöttem, és elvégeztem a kívánt méréseket. Öregített minták előállítása esetén 

a mintákat 4 mL-es üvegedényben tároltam, ügyelve arra, hogy semmilyen mechanikai 

hatásnak ne legyenek kitéve, majd a mérés előtt óvatosan kipipettáztam 2 mL felülúszót az 

edényből a további mérésekhez.  

Fontos megjegyezni, hogy minden oldat 100 mM NaCl hozzáadásával készült. Ennek az a 

jelentősége, hogy a polielektrolit, mint makroion ellenionjai ioncsere egyensúlyban vannak az 

oldat ionjaival. Ennek megfelelően, ha a rendszerben csak a polielektrolit, illetve az 

ellentétesen töltött tenzid van, akkor az ioncsere egyensúly következtében a polielektrolit 

ellenionjai kicserélődhetnek a tenzidmolekulákkal. A tenzid molekulák és a polielektrolit 

ellenoinjainak aránya meg fog egyezni az oldatban, illetve a polilelektrolit asszociátumban, 

ezáltal csökken az oldat egyensúlyi tenzidkoncentrációja. Ha sót adagolunk a rendszerhez, 

akkor is meg fog egyezni ez az arány, de a tenzid koncentrációja elenyésző lesz a sóéhoz 
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képest, így az oldat egyensúlyi tenzidkoncentrációja csak a tenzid specifikus kötődése esetén 

csökken. 

4.3. Mérési módszerek 

4.3.1. Turbiditás mérések 

Turbiditás méréshez Perkin Elmer Lambda 2 UV/VIS spektrofotométert használtam. Egy minta 

turbiditását a mintán áthaladó fénynek a minta által tartalmazott részecskéken történő 

szóródása okozza. Vizsgálataim során a turbiditás mérése spektrofotométerrel történik 

400 nm hullámhosszon. Mivel a fényszóródás mértéke elsősorban a minta által tartalmazott 

részecskék mennyiségétől és méretétől, illetve a részecskék és a közeg törésmutatójának 

különbségétől függ, a minta turbiditását is ezek a tényezők határozzák meg. A mérés elvi 

hátterét a következő összefüggés szolgálja: 

𝜏~𝑁𝑉𝑝
2𝛥𝑛 

ha 𝑉𝑝<<λ 

ahol 𝜏: a turbiditás 

  𝑉𝑝: a részecskék térfogata 

  𝛥𝑛: a részecske és a közeg törésmutatója közti különbség 

  λ: a fény hullámhossza 

 A részecskék méretének növekedésével a turbiditás a részecskék térfogatának négyzetével 

nő, ezért egy mintában a részecskék aggregációja a turbiditás növekedéséhez vezet. Ezért a 

turbiditás mérések egy egyszerű és érzékeny módszert adnak a mintákban lejátszódó 

aggregáció nyomon követésére. 

4.3.2 UV-VIS spektrofotometria 

UV-VIS spektrumok felvételéhez Perkin Elmer Lambda 2 UV/VIS spektrofotométert 

használtam. Ha atomokat a látható vagy UV hullámhossztartományú monokromatikus fénnyel 

besugárzunk, akkor annak elektronállapotait gerjesztjük. Általános esetben az 

elektrongerjesztéssel párhuzamosan gerjesztődnek a rezgési és forgási átmenetek is, de ezen 

átmenetek energiájukban jóval kisebbek az elektronátmenet energiájánál. Ha az abszorbeált 
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fény intenzitását ábrázoljuk a gerjesztő fény hullámhosszának függvényében, abszorpciós 

spektrumot kapunk. Az egyes atomcsoportok által abszorbeált monokromatikus fény 

intenzitását a Lambert-Beer törvény határozza meg: 

lg
𝐼0

𝐼
= 𝐴 = 𝜀𝑐𝑙 

ahol 

  𝐼0: a beeső monokromatikus fény intenzitása 

  𝐼: a transzmittált monokromatikus fény intenzitása 

  𝐴: az abszorbancia 

  𝜀: az abszorpciós koefficiens 

  𝑐: a koncentráció 

  𝑙: a rétegvastagság 

A spektrumokat 200 nm és 300 nm között vettem fel. A C-C és C-H σ-kötések csúcsai a távoli 

UV-tartományban jellenek meg általában 150 nm alatt, amelyeknek a lábai jelennek meg a mi 

méréstartományunkban. A módszer az aromás csoportokra rendkívül érzékeny, így a 250 nm-

260 nm tartományban megjelenő aromás csúcs intenzitásának követésével jól nyomon 

követhető a szintézis során használt, aromás csoportot tartalmazó tenzid jelenléte. 

4.3.3. Elektroforetikus mobilitás mérés 

Az elektroforetikus mobilitás méréseket Malvern Zetasizer NanoZ készülékkel végeztem. 

Töltött részecskék körül elektromos kettősréteg alakulhat ki [33]. Ha az elektromos 

kettősréteggel rendelkező részecskék külső elektromos térbe kerülnek az egyenfeszültségű 

elektromos tér hatására a töltésükkel ellenkező előjelű pólus irányába vándorolnak. Ez a 

folyamat az elektroforézis. Ilyenkor a kettősréteg egy hasadási sík mentén egy mozdulatlan, 

illetve a részecskével együtt mozgó részre szakad. A hasadási sík és az oldat belseje közötti 

potenciál különbség a zeta potenciál (𝜉). Az elektroforetikus mobilitás és a zeta potenciál 

közötti összefüggést megadó Henry-egyenlet (gömb alakú kompakt részecskék esetén): 
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𝑢𝑒 =
𝑣𝑒

𝐸
=

𝜀 ∗ 𝜉

1,5𝜂
𝑓(𝜅𝑎) 

𝜀 = 𝜀0𝜀𝑟 

ahol 𝑢𝑒: az elektroforetikus mobilitás 

  𝑣𝑒: a részecske sebessége 

  𝜀: a permittivitás 

  𝜀0: a vákuum permittivitása 

  𝜀𝑟: a közeg relatív permittivitása 

  𝜉: a zeta-potenciál 

  𝜂: a közeg viszkozitása 

  𝜅: a Debye-Hückel paraméter 

  𝑎: a részecske sugara 

A mérést állandó polielektrolit és változó tenzidkoncentráció mellett végeztem. Ezen módszer 

segítségével az elektroforetikus mobilitás értékekből megállapítható, hogy hol van a 

polielektrolit és a tenzidrészecskék sztöchiometrikus kölcsönhatása, hiszen ott az 

elektroforetikus mobilitás 0, mivel ekkor a polielektrolit minden töltött szegmenséhez 

kapcsolódik egy tenzidmolekula, azaz a komplexnek nincsen töltése. 

4.3.4. Felületi feszültség mérése 

A felületi feszültséget függő csepp módszerrel mértem, amihez egy házi építésű berendezést 

használtam. A módszer alapja, hogy egy tengelyszimmetrikus kapillárfelszín, mint amilyen egy 

kör keresztmetszetű kapillárison függő csepp szimmetriatengelyét is magában foglaló 

metszet, egy másodfokú differenciálegyenlettel írható le, amelynek megoldása függ a felületi 

feszültségtől és a két fázis sűrűségkülönbségétől [34]. A függő csepp módszernél a felületi 

feszültséget a csepp-profil illesztésével számoljuk. A módszer alapjául szolgáló összefüggés a 

Young-Laplace egyenlet: 
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∆𝑃𝑘𝑎𝑝 = 𝜎 ∗ (
1

𝑟1
+

1

𝑟2
) 

ahol  

  ∆𝑃𝑘𝑎𝑝: a kapillárisnyomás 

  𝑟1 és 𝑟2: a fő görbületi sugarak. 

 

 

11. ábra: Felületi feszültség mérése függő csepp módszerrel [35]. 

A függő csepp alakja a gravitáció és a hidrosztatikai nyomás miatt deformálódik. Mivel a 

hidrosztatikai nyomás a folyadékoszlop magasságának a függvénye, a fő görbületi sugarak is 

változnak a cseppben felfelé haladva. A fő görbületi sugarak megváltozása a csepp tömegének 

és a folyadék felületi feszültségének a függvénye, tehát ha a folyadékfázis és a levegő 

sűrűségkülönbségét ismerjük, akkor a felületi feszültség kiszámolható a csepp alakjából. 

4.3.5. Ultracentrifugálás 

Az ultracentrifugálást Beckmann Coulter Optima XPN-100 készülékkel végeztem. Egy 

folyadékban állandó sebességgel süllyedő testre három erő hat, a gravitációs erő, a 

közegellenállás és a felhajtó erő. Ha a test állandó sebességgel halad ezen három erő összege 

zérus [36], azaz 
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𝑓 ∗ 𝑣 = 𝑚 ∗ 𝑔 (1 −
𝜌folyadék

𝜌test
) 

ahol  

  𝑓: az alakfaktor 

  𝑣: a részecske sebessége 

  𝑚: a részecske tömege 

  𝑔: a gravitációs erő 

  𝜌folyadék: a folyadék sűrűsége 

  𝜌test: a test sűrűsége 

Ultracentrifugában azonban sokkal nagyobb gyorsulásokat lehet létrehozni. A forgó rotorban 

létrejövő gyorsulás: 

𝑎 = 𝜔2𝑟 

  𝑎: a forgó rotorban létrejövő gyorsulás 

  𝜔: a rotor sebessége 

  𝑟: a távolság a részecske és a rotáció középpontja között 

Ez alapján nanoméretű részecskék elválasztásának hatékony módszere az ultracentrifugálás. 

4.3.6. Tangenciális ultraszűrés 

A centrifugálás után a mikrogélt tangenciális ultraszűrő segítségével tisztítottam tovább. A 

tisztításhoz Sartorius Vivaflow-200, 100 kDa-os PES membránnal rendelkező ultraszűrőt 

használtam. A tangenciális ultraszűrés egy nagyon hatékony módszer makromolekulák 

tisztítására [37]. Ezen módszernél a betáplált oldat párhuzamosan áramlik a membrán 

felületével (12. ábra). Az oldószer molekulái valamint a membrán pórusainál kisebb oldott 

molekulák átjuthatnak a membránon, míg azok a részecskék, amelyek túl nagyok, 

visszaáramlanak a táplálóedénybe. Így a nagy részecskék folyamatosan cirkulárnak a 
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membránrendszerben, miközben a kis részecskék (pl. a szintézis során használt tenzidek) 

folyamatosan távoznak a rendszerből a szűrés során, ami a polimer oldat koncentrálódásához 

vezet. A tisztítás során a mikrogél mintát 1 literre higítottam, és az így kapott mikrogél oldatot 

ultraszűréssel 80-100 mL-re koncentráltam. Az ultraszűrést annyiszor ismételtem meg, míg a 

tömény mikrogél oldat elérte a kívánt tisztaságot. 

 

 

12. ábra: A betáplált oldat párhuzamosan áramlik a membrán felületével. 

4.3.7. Dinamikus fényszóródás mérése 

Dinamikus fényszóródás méréseket Brookhaven típusú fényszóródás mérővel végeztem. A 

dinamikus fényszóródás mérése (DLS) egy gyakran alkalmazott módszer részecskék 

méretének, illetve részecskék méreteloszlásának mérésére, néhány nanométertől néhány 

mikrométerig terjedő mérettartományban [38].  

Ha részecskék mozdultalanok, akkor a részecskéről szóródott fény hullámhossza megegyezik 

a monokromatikus megvilágító fény hullámhosszával. Ha azonban a szóró részecskék 

mozognak a szórt fény hullámhossza eltolódik a Doppler-effektus miatt, ami részecskék 

mozgásának sebességéről add információt. Ha a spektrális eltolódás helyett a szórt fény 

intenzitásának fluktuációját regisztráljuk, meghatározható az intenzitás autokorrelációs 

függvény: 
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𝐶(𝜏) = 〈𝐼(𝑇) ∗ 𝐼(𝑇 + 𝜏)〉 = 〈𝑛(𝑇) ∗ 𝑛(𝑇 + 𝑘𝑡)〉 

ahol 

𝜏 = 𝑘𝑡 

és 

  𝐶(𝜏): az intenzitás autokorrelációs függvénye 

  𝐼(𝑇): a 𝑇 időpontban mért szórt fény intenzitása 

  𝐼(𝑇 + 𝜏): a 𝑇 időpontnál 𝜏 idővel később mért szórt fény intenzitása, ahol 𝜏 az ún. 

 korrelációsidő 

  𝑛(𝑇): a 𝑇 + 𝑡 időtartam alatt mért beütés szám 

  𝑡: az időtartam, ami alatt a fotonbeütések számát mérjük  

Az intenzitás autokorrelációs függvényéből kiszámolható a 𝑔(𝜏) térerősség autokorrelációs 

függvénye a következő összefüggés alapján: 

𝐶(𝜏) = 〈𝐼(𝑡)〉2(1 + 𝛽|𝑔(𝜏)|2) 

  𝛽: optikai paraméterektől függő konstans 

Végül megmutatható, hogy ha az intenzitás fluktuációját egymástól független részecskék 

mozgása okozza, akkor a 𝑔(𝜏) az alábbi formában írható fel: 

𝑔(𝜏) = exp (−2Г𝜏) 

ahol 

  Г: a relaxációs idő 

A diffúziós együttható meghatározható a következő kifejezéssel: 

Г = 𝐷𝑞2 

és 

𝑞 = (
4𝜋𝑛

𝜆
) sin (

𝜗

2
) 
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ahol 

  𝐷: a szóró részecske diffúziós együtthatója 

  𝑞: a szórásvektor 

  𝑛: a közeg törésmutatója 

  𝜆: a mintát megvilágító monokromatikus lézer hullámhossza vákuumban 

  𝜗: a szórási szög 

A diffúziós együtthatóból a Stokes-Einstein egyenlet segítségével kiszámolható a részecskék 

átlagos hidrodinamikai átmérője. 

Stokes-Einstein egyenlet: 

𝐷 =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝑑H
 

ahol 

  𝑘: a boltzmann állandó 

  𝑇: a termodinamikai hőmérséklet 

  𝜂: a közeg viszkozitása 

  𝑑H: a részecskék átlagos hidrodinamikai átmérője 

A méréseket 25 oC hőmérsékleten, 488 nm hullámhosszon, 100 mW lézerteljesítmény és 90o 

detektálási szög mellett végeztem. 
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5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

A méréseim első része a vizsgált rendszerek tömbfázis tulajdonságainak vizsgálata volt, hiszen 

ezek határozzák meg az oldat/levegő határfelület tulajdonságait is. Ahhoz, hogy a későbbi 

felületi feszültség méréseket értelmezni lehessen, előbb olyan kérdésekre kellett választ 

kapnom, hogy milyen tenzidkoncentrációnál következik be sztöchiometrikus tenzidkötés, 

illetve hol található a fázisszeparációs régió. Ezen kérdések eldöntése után láttam hozzá a 

határfelületi tulajdonságok vizsgálatának. 

5.1. A pAs /DTAB rendszer jellemzése 

5.1.1. A pAs /DTAB kölcsönhatás vizsgálata 

A polielektrolit/tenzid kölcsönhatás kvalitatív jellemzésére elektroforetikus mozgékonyság 

méréseket végeztem. Amint az a 13. ábrán látható, kis tenzidkoncentrációknál az 

elektroforetikus mobilitás előjele negatív, ami megfelel a pAs töltésének.   ̴ 1,5 mM-ig a 

mobilitás nem változik számottevően, majd az abszolút értékének nagysága meredeken 

csökken és 4,5 mM-nál az elektroforetikus mobilitás értéke 0 m2V-1s-1. A tenzidkoncentrációt 

tovább növelve az elektroforetikus mobilitás nő, majd    ̴8 mM-tól egy plató látható. A görbe 

alakja azzal magyarázható, hogy a sztöchiometrikus kötés felé haladva a komplex eredő 

töltése, illetve felületi töltése csökken, ami a mobilitás csökkenését eredményezi. 

Sztöchiometrikus kötésnél az elektroforetikus mobilitás értéke 0. A tenzidkoncentrációt 

tovább növelve a tenzidmolekulák adszorpciója játszódik le a keletkezett polielektrolit/tenzid 

részecskék felszínén, így a részecskék áttöltődnek, ami az elektroforetikus mobilitás 

növekedését eredményezi. A növekedő szakasz utáni plató a cmc elérésével magyarázható, a 

cmc-től kezdve ugyanis a tenzid molekulák micellákat képeznek és nem adszorbeálódik több 

tenzid az aggregátumok felületén, így nem változik az aggregátumok töltése. 



34 
 

0 2 4 6 8 10

-4,00E-008

-3,00E-008

-2,00E-008

-1,00E-008

0,00E+000

1,00E-008

2,00E-008

3,00E-008

4,00E-008
u


 /
 m

2
*(

V
s
)-1

c
tenzid

 / mM

 

13. ábra: 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB elegy elektroforetikus mobilitása a tenzidkoncentráció függvényében. A vonalnak 
fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

 

5.1.2. Fázisszeparációs régió meghatározása a pAs/DTAB rendszer esetén 

Fázisszeparációs régió meghatározásához turbiditás mérést végeztem 3 perces, 1 napos és 1 

hetes mintákon. Látható a 14. ábrán hogy kis tenzidkoncentrációnál nincs jelentős turbiditása 

a mintáknak, azonban 2 mM DTAB koncentrációnál hirtelen nőni kezd a turbiditás. A turbiditás 

a tenzidkoncentráció növekedésével nő a 3 perces és 1 napos minták esetén, hiszen a tenzid 

kötődésével a részecskék elvesztik kolloid stabilitásukat (13. ábra) és aggregáció kezdődik. Az 

1 hetes minta esetén a turbiditás kis tenzidkoncentrációnál meredeken emelkedik, majd egy 

maximum elérése után hirtelen csökkenni kezd. Ezekben a mintákban csapadékképződés 

figyelhető meg. A 14. ábrán az is látható, hogy a csapadékos tartomány kezdete egybeesik 

azzal a tenzidkoncentrációval, ahol a mobilitás emelkedni kezd. A csapadékos tartományban 

1 hét után mért véges turbiditás értékek azt is mutatják, hogy 1 hét után ebben a 

tartományban sem teljes a részecskék kiülepedése, ami a közeg és az aggregátumok kicsi 

sűrűségkülönbségére utal. 
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14. ábra: 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB elegy turbiditása a tenzidkoncentráció függvényében 3 perc, 1 nap és 1 hét elteltével. 
Az egyes pontok hibája a szimbólumok méretével összemérhető. A vonalaknak fizikai jelentése nincs, csak a változás 
trendjét szemlélteti. 

  

5.1.3. A pAs/DTAB rendszerek oldat/levegő határfelületi tulajdonságainak vizsgálata 

Az eddig ismertetett tömbfázisbeli vizsgálataim után a rendszer határfelületi tulajdonságait 

vizsgáltam, felületi feszültség méréssel. A 15. ábra a pAs/DTAB rendszer felületi 

feszültségének időfüggését mutatja a cseppfelszín létrehozását követően, néhány kiválasztott 

tenzid koncentráció esetén. Amint az ábrán látható a felületi feszültség görbék egy konstans 

felületi feszültségű szakasszal indulnak, amit egy csökkenő rész, majd ismét egy plató követ. A 

pillanatnyi felületi feszültséget a határfelületre kijutott felületaktív anyag mennyisége 

határozza meg. Mivel a tenzid transzportja sokkal gyorsabb, mint a kis koncentrációban 

jelenlevő nagy molekulatömegű polielektrolité, a dinamikus felületi feszültség görbék kezdeti 

szakaszát a tenzidmolekulák adszoprciója határozza meg. A csökkenő szakasz azzal 

magyarázható, hogy a polimerek diffúziósebessége jóval kisebb a nagy méretük miatt, de 

bizonyos idő után a polimer molekulák is elkezdenek halmozódni az ellentétesen töltött 

határrétegbe, ahol semlegesítik a határfelület töltését. Ez jelentősen növeli a tenzid 

adszorpciójának hajtóerejét, így további tenzid adszorpció lejátszódását teszi lehetővé. Az 
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asszociatív fázisszeparációs tartomány előtt a polimerek egyedi láncokként vannak jelen, a 

kinetikai egységek koncentrációja változatlan, ami meghatározza a polimer transzport 

sebességét a határrétegbe. A fázisszeparációs tartományban (2,437 Mm és 3,9-hoz tartozó 

görbék) a primer polielektrolit/tenzid komplexek aggregálódnak, azaz csökken az önálló 

kinetikai egységek koncentrációja, illetve jelentősen nő a részecskék mérete. Így a 

tenzidkoncentrációt növelve a pAs/DTAB aggregátumok transzportja a határrétegbe egyre 

jobban lelassul, ezért a felületi feszültség lépcső egyre később következik be. Ezt mutatja a 16. 

ábra, ahol a polimer adszorpciós sebességének jellemzésére a felületi feszültség lépcső 

inflexiós pontját ábrázoltam a tenzidkoncentráció függvényében. A felületi feszültség-idő 

függvények inflexiós pontját oly módon határoztam meg, hogy a görbéken Savitzky-Golay 

simítást végeztem, majd a simított görbének képeztem az első deriváltját. A derivált görbe 

maximumának leolvasásával megkaptam az inflexiós pontot. Az előzőekkel összhangban 1,82 

mM-ig egy plató látható, majd az inflexiós pont elkezd a hosszabb időtartamok felé csúszni a 

fázisszeparációs tartomány szélén. 
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15. ábra: Felületi feszültség időfüggése 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB rendszerekre különböző tenzidkoncentrációknál. 
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16. ábra: A 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB elegyek felületi feszültség-idő függvények inflexiós pontja a tenzidkoncentráció 
függvényében. A vonalnak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

 

Végül a 17. ábrán a dinamikus felületi feszültség görbék első 20 másodperces kezdeti szakaszát 

ábrázoltam néhány tenzidkoncentráció esetén. A felületi feszültség görbéket egyrészt a tiszta 

tenzid oldatokra, másrészt az azonos koncentrációjú tenzidet és polielektrolitot is tartalmazó 

oldatokra ábrázoltam. Amint azt korábban említettem, ezen időskálán a felületi feszültséget a 

tenzid adszorpciója határozza meg, így a várakozásaimnak megfelelően kicsi tenzid 

koncentrációnál a tenzid és az azonos koncentrációjú tenzid/polielektrolit rendszerek felületi 

feszültség görbéi egybeesnek. Nagyobb tenzidkoncentrációjú rendszerek esetén azonban a 

tenzidmolekulák kötődnek a polielektrolithoz, így csökken a rendszer egyensúlyi 

tenzidkoncentrációja, amely a felületi feszültség kismértékű növekedését eredményezi. 
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17. ábra: Felületi feszültség időfüggésének kezdeti szakasza tiszta DTAB, illetve 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB rendszerekre 
különböző tenzidkoncentrációknál. A teli szimbólumok a tiszta DTAB, az üres szimbólumok a pAs/DTAB elegyeket jelölik. 
A vonalaknak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 
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18. ábra: Tiszta DTAB felületi feszültség izotermája, 100 ppm 470 kDa pAs/DTAB elegy felületi feszültség izotermája a friss 
minták esetében mérés megkezdése után 3 másodperccel, illetve 10 perccel, illetve 1 hétig ülepített minták esetében. A 
vonalaknak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

A 18. ábrán látható, hogy a 3 másodpercnél leolvasott felületi feszültség érték megegyezik a 

tiszta DTAB felületi feszültségével, azonban 10 perc után jelentősen csökken a felületi 

feszültség értéke. A 3 másodperc után leolvasott felületi feszültség érteke a kritikus 

aggregációs koncentráció felett kis mértékben nő a tiszta DTAB-hoz képest (az izoterma ezen 

tartománya a 19. ábrán van kiemelve). A 10 perc után leolvasott görbén   ̴ 1 mM-tól egy plató, 

majd egy kis felületi feszültség esés után egy újabb plató található. Az 1 hétig ülepített minták 

esetén a híg a tenzidkoncentráció tartományban megegyeznek a frissen előállított mintákon 

mért felületi feszültség értékekkel. A fázisszeparációs tartomány határán azonban a felületi 

feszültség hirtelen megnő a tiszta tenzid oldatra jellemző értékre. 
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19. ábra: A 18. ábrán látható felületi feszültség izoterma fázisszeparációs tartománya kiemelve. A vonalaknak fizikai 
jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

A 3 másodpercnél leolvasott pAs/DTAB rendszerek felületi feszültsége azért egyezik meg a 

tiszta tenzid felületi feszültségével, mert ekkor még nem értük el a cac-ot, azaz nem kötődik a 

tenzid a polielektrolithoz., azonban a cac után megkezdődik a kötődés, de a 3 másodperces 

időskálán a nagyméretű asszociátumoknak nincs ideje kidiffundálni a határfelületre, miközben 

az egyensúlyi tenzidkoncentráció a kötődés miatt csökken, azaz a felületi feszültség a tiszta 

DTAB-hoz képest kismértékben nő. A 10 perc azonban elég az asszociátumok, illetve 

aggregátumok transzportjára a határfelületre, azaz a felületi feszültség nagymértékben esik a 

tiszta tenzidéhez képest. A 10 perces mérésekből azonban látszik, hogy a felületi feszültség a 

frissen készült minták esetén a polielektrolit/tenzid elegyre jellemző kicsi értéket vesz fel. Ez 

azt jelenti, hogy a tömbfázisból a határrétegbe jutó aggregátumok a határrétegben 

szétterülhetnek és egy polielektrolit/tenzid adszorpciós réteget hoznak létre. Az aggregáció és 

ülepedés előrehaladtával (a minta életkorának növekedésével) a határfelület 

szomszédságában a tömbfázis elszegényedik az aggregátumokban. 1 hetes minta esetén a 

fázisszeparációs tartományban gyakorlatilag a felületaktív asszociátumok kiülepedtek, ezért a 

felületi feszültség megegyezik a tiszta tenzidoldat felületi feszültségével. Ez alapján 
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kijelenthető, hogy a határfelületi tulajdonságokat a tömbfázisban lejátszódó lassú 

csapadékképződés mértéke határozza meg.  

5.2. A p(NIPAm)/DTAB rendszer jellemzése 

5.2.1. A p(NIPAm)/DTAB kölcsönhatásának vizsgálata 

A p(NIPAm)/DTAB kölcsönhatás kvalitatív jellemzésére ezen rendszer esetében is 

elektroforetikus mozgékonyság méréseket végeztem. Amint azt a 20. ábra mutatja a mikrogél 

részecskék negatív töltéssel rendelkeznek és az elektroforetikus mobilitása egy 

nagyságrenddel kisebb, mint a pAs esetén. Az egy nagyságrendbeli csökkenés a pAs/DTAB 

rendszerhez képest azzal magyarázható, hogy a részecskék mérete ezen rendszerek esetében 

jóval nagyobbak. A tenzidkoncentráció növekedésével az elektroforetikus mobilitás értéke 

csökken,    ̴3 mM-nál a mikrogél részecske áttöltődik, majd 8 mM-tól egy plató található. A 

görbe alakja azzal magyarázható, hogy a DTAB köt a p(NIPAm) szegmenseire. A polimer 

térháló negatív töltése lehetővé teszi a DTAB-bal való kölcsönhatás kialakulását. A 

sztöchiometrikus kötés felé haladva a komplex töltése, így a mobilitás is csökken. 

Sztöchiometrikus kötésnél az elektroforetikus mobilitás értéke 0. A tenzidkoncentrációt 

tovább növelve a tenzidmolekulák további kötődésének hatására a részecskék áttöltődnek, 

ami az elektroforetikus mobilitás növekedését eredményezi. A 8 mM utáni plató a cmc 

elérésével magyarázható. 
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20. ábra: p(NIPAm)/DTAB elegy elektroforetikus mobilitása a tenzidkoncentráció függvényében. A vonalnak fizikai 
jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

A p(NIPAm)/DTAB kölcsönhatás kvalitatív jellemzését DLS mérésével folytattam, amely során 

a hidrodinamikai átmérő változását mértem a tenzidkoncentráció függvényében 25 oC-on. Az 

eredmények a 21. ábrán láthatóak. A hidrodinamikai átmérő   ̴ 1 mM tenzidkoncentrációig 

konstans, majd enyhe csökkenést mutat. Ez megfelel a korábbi eredményeknek, melyek azt 

mutatták, hogy a DTAB    ̴1mM koncentráció felett kezd kötni a poliakrilsavhoz. A görbe alakja 

azzal magyarázható, hogy ugyan a p(NIPAm) önmagában töltéssel nem rendelkező polimer 

azonban hajlamos a hidrolízisre, aminek eredményeképpen kis mennyiségű As alakul ki a 

polimer térhálón, ami negatív töltést eredményez, azaz a részecskék duzzadt állapotban 



43 
 

vannak. A kationos tenzid hozzáadásával a részecskék töltése semlegesítődik, aminek 

következtében összezsugorodik. 
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21. ábra: p(NIPAm)/DTAB elegy dinamikus fényszóródása a tenzidkoncentráció függvényében. A vonalnak fizikai jelentése 
nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

 

5.2.2. A p(NIPAm)/DTAB rendszer határfelületi tulajdonságának vizsgálata 

A tömbfázis tulajdonágainak vizsgálata után megvizsgáltam a p(NIPAm)/DTAB rendszer 

határfelületi tulajdonságait. A tiszta p(NIPAm) dinamikus felületi feszültséggörbéjét a 22. ábra 

mutatja. Amint az az ábrán látható a kezdeti 72 mN ∗ m−1 értékről    ̴100 másodperc után 

elkezd esni a felületi feszültség és egészen 45 mN ∗ m−1értékig csökken, ami megfelel az 

irodalmi tapasztalatoknak. 
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22. ábra: p(NIPAm) dinamikus felületi feszültség görbéje. 

A p(NIPAm)/DTAB rendszer felületi feszültsége a tenzidkoncentráció függvényében a 23. 

ábrán látható mind a csepp felszín létrejötte után 3 másodperccel, mind a csepp felszín 

létrehozása után 10 perccel. Látható, hogy a pAs/DTAB rendszerekhez hasonlóan a csepp 

felszín kialakulása után 3 másodperccel leolvasott értékek jó közelítéssel egybeesnek a tiszta 

DTAB felületi feszültség izotermájával 1 mM-ig, utána azonban kismértékben megemelkedik 

a felületi feszültség a tiszta DTAB-hoz képest. A cseppfelszín létrehozása után 3 másodperccel 

a tenzid adszorpciója meghatározó, mivel az egyébként felületaktív p(NIPAm) részecskéknek 

nem elegendő a 3 másodperc a határfelületbe jutáshoz. 1 mM-után kismértékben kötődik a 

DTAB a p(NIPAm) részecskékben az amid csoportok hidrolízisével létrejött karboxil 

csoportokhoz. 8 mM-tól a felületi feszültség konstanssá válik, mivel a cmc felett a rendszerben 

a meghatározó folyamat a micellaképződés. 

A cseppfelszín létrejötte után 10 perccel már az egyensúlyi felületi feszültség értékek 

határozhatók meg. Mint az ábrán látható kis tenzidkoncentrációk esetén az egyensúlyi felületi 

feszültség megfelel a tiszta mikrogélre mért értéknek. A DTAB koncentráció növelésével 

kismértékű felületi feszültség csökkenés figyelhető meg, majd 8 mM-tól a felületi feszültség 

konstanssá válik. Nagy tenzid koncentrációknál (2 mM felett) a tenzid is számottevő 
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mennyiségben kezd adszorbeálódni a határfelületen, így kismértékben esik a felületi 

feszültség. Az ábrán látható, hogy a cmc felett a felületi feszültség kisebb értéket vesz fel a 

p(NIPAm)/DTAB rendszer esetében, mint a tiszta tenzid esetében, ami azzal magyarázható, 

hogy a határfelület a tenzid molekulák mellett jelentős mennyiségű mikrogél részecskét is 

tartalmaz. 
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23. ábra: Tiszta DTAB felületi feszültség izotermája, p(NIPAm)/DTAB elegy felületi feszültség izotermája a friss minták 
esetében mérés megkezdése után 3 másodperccel, illetve 10 perccel. A szaggatott vonal a tiszta p(NIPAm) felületi 
feszültségét mutatja. A vonalaknak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

 

5.3. A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB rendszer jellemzése 

5.3.1. A p(NIPAm)-h-pAs mikrogél tisztítása 

A mikrogélek tisztítása a vizsgálatok megkezdése előtt kulcskérdés, mivel a reakcióelegy 

jelentős mennyiségű anionos tenzidet tartalmaz (7 mM NaDBS). Szintén problémát 

okozhatnak a szintézis során keletkező pAs oligomerek, melyek ellentétesen töltött tenzid 

jelenlétében rendkívül felületaktív komplexet hoznak létre. A tisztítást ultracentrifugával és 

ultraszűrővel végeztem. A tisztítás nyomon követésére UV-spektroszkópiát, illetve felületi 

feszültség méréseket alkalmaztam. Először ultracentrifugálással távolítottam el a szennyezők 

nagy részét. A tisztítás nyomon követésére felvettem a 7 mM NaDBS UV-spektrumát, 
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amelyhez viszonyítottam a centrifugálás utáni felülúszók UV-spektrumát. Amint az a 24. ábrán 

látható az első centrifugálás után a felülúszóban a tenzid mennyisége gyakorlatilag 

megegyezik a 7 mM NaDBS mennyiségével, a második centrifugálás után azonban a 

koncentrációja   ̴ 60 %-ára csökken. Az ultracentrifugálás után ultraszűréssel folytattam a 

mikrogél tisztítását. Az ultraszűrés alkalmas mind a tenzidek, mind az oligomerek 

eltávolítására. A szűrést úgy végeztem, hogy a kiindulási 100 mL mikrogélt 500 mL-re 

hígítottam, majd pH-ját 7 és 8 közé állítottam be. A szűrést addig végeztem, míg a mikrogél 

100 mL-re töményedett be. 19 szűrési ciklust végeztem. Minden szűrés után mintát vettem a 

szűrletből és felvettem annak UV-spektrumát. Amint a 25. ábrán látható az 1. szűrés után 

jelentős mennyiségű szerves szennyező található a szűrletben. Azonban a 250-260 nm-nél 

jelentkező aromás jel beleolvad a nagy intenzitású 200 nm-es csúcs lábába, azaz sikerült 

eltávolítani a tenzid nagy részét. 14. szűrési ciklus után mind a szerves szennyezőre, mind a 

tenzid jelenlétére utaló csúcs eltűnt. Mivel az anionos tenzid jelenlétére a kationos tenzidet is 

tartalmazó rendszerek felületi feszültsége rendkívül érzékeny, a 15. szűréstől a szűrletekből 

vett mintán felületi feszültség méréseket végeztem. Amint a 26. ábrán látható a 15. szűrés 

után a felületi feszültség   ̴ 43 mN ∗ mol−1értékre áll be, a 16. szűrés után a görbe 

kismértékben, a 17. szűrés után nagymértékben nő a felületi feszültség. A 18. illetve 19. szűrés 

után már a tiszta vizére jellemző felületi feszültség érteket mértem, azaz nincs számottevő 

mennyiségű tenzid a rendszerben. Így 19. szűrési ciklus után befejeztem a tisztítást.  
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24. ábra: 7 mM NaDBS, az első centrifugálás után, illetve a második centrifugálás után levett felülúszó UV spektruma. 
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25. ábra: 14 szűrési ciklus során levett szűrlet UV spektruma. 



48 
 

10 100 1000

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

 15. szûrés

 16. szûrés

 17. szûrés

 18. szûrés

 19. szûrés



m

N
*m

-1

t / s

 

26. ábra: 15-19. szűrési ciklus során levett szűrlet dinamikus felületi feszültség görbéje. 

 

5.3.2. A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB kölcsönhatásának vizsgálata 

A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB kölcsönhatás kvalitatív jellemzésére, szintén elektroforetikus 

mozgékonyság méréseket végeztem. Amint azt a 27. ábra mutatja a rendszer elektroforetikus 

mobilitása egy nagyságrenddel kisebb, mint a pAs/DTAB esetében, és nagyságrendileg 

megegyezik a p(NIPAm)/DTAB rendszer mobilitásával. Ugyanakkor az is látható, hogy a 

p(NIPAm)/DTAB rendszerhez képest nagyobb az elektroforetikus mobilitás abszolútértéke a 

p(NIPAm)-h-pAs részecskék esetén. Az ábrán látható, hogy 1 mM DTAB koncentrációig a 

mikrogél részecskék mobilitása változatlan, majd az előzőekkel megegyezőleg a 

tenzidkoncentráció növekedésével az elektroforetikus mobilitás értéke csökken.   ̴8 mM-nál 

következik be a részecske áttöltődése, majd 9 mM-tól a mobilitás konstanssá válik.  

A mag/héj szerkezetű részecskék  mérete a p(NIPAm) méretének nagyságrendjébe esik, ennek 

megfelelően a mobilitás értéke is. Az elektroforetikus mobilitás abszolútértékének 

növekedése a p(NIPAm)-hoz képest azzal magyarázható, hogy a p(NIPAm)-h-pAs felületi 

töltéssűrűsége jóval nagyobb. Ugyanezzel magyarázható az, hogy az áttöltődés is jóval később 

következik be. A cmc kitolódása 9 mM-ig annak tudható be, hogy a pAs héjjal rendelkező 
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mikrogél eseténaz akrilsav monomerek koncentrációja   ̴ 1 mM volt a vizsgált oldatokban. Ez 

azt jelenti, hogy a sztöchiometrikus komplexek kialakulásához 1 mM DTAB-nak kell kötődnie 

a mikrogél részecskékhez, azaz 9 mM DTAB hozzáadásával érjük el a cmc-nek megfelelő 8 mM 

egyensúlyi tenzidkoncentrációt. A pAs/DTAB, a p(NIPAm)/DTAB, illetve a p(NIPAm)-h-

pAs/DTAB rendszereken elvégzett elektroforetikus mobilitás mérésekből kiindulva 

megállapítható, hogy a kölcsönhatások hasonlóak mindhárom rendszer esetében. 
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27. ábra:: p(NIPAm)/DTAB elegy, illetve a p(NIPAm)-h-pAs/DTAB elegy elektroforetikus mobilitása a tenzidkoncentráció 
függvényében. A vonalnak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

 

A tömbfázisbeli tulajdonságok vizsgálatát, a p(NIPAm)/DTAB rendszerhez hasonlóan, DLS 

mérésekkel folytattam, amely során a hidrodinamikai átmérő változását mértem a 

tenzidkoncentráció függvényében 25 oC-on. A méréseimet a 28. ábra szemlélteti. A 

hidrodinamikai átmérő-tenzidkoncentráció függvényben 1 mM-ig konstans, majd 8 mM-ig 

csökken az átmérő. 8 mM-nál hirtelen mérhetetlenül nagy részecskék jelennek meg az 

oldatban. Az 1 mM-ig tartó plató, az elektroforetikus mobilitás görbén megjelenő platóhoz 

hasonlóan, azzal magyarázható, hogy 1 mM tenzidkoncentrációnál érjük el a cac-ot, amely 
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alatt nincs számottevő kölcsönhatás a mikrogél részecskék és a tenzidmolekulák között. Az 

utána következő csökkenő méret annak a következménye, hogy a tenzid kötődik a részecskék 

töltött héjában, ami csökkenti a felületi töltéssűrűséget, ami a mikrogél részecskék 

duzzadásának csökkenéséhez vezet. A sztöchiometrikus kötésnek megfelelő koncentrációnál, 

azaz 8 mM-nál a mikrogél részecskék elvesztik töltésüket, így a részecskék közötti 

elektrosztatikus taszító potenciál megszűnik. Másrészt a pAs héj és DTAB kölcsönhatása 

következtében a részecske felszíne hidrofóbbá válik, ami a részecskék aggregációjához vezet, 

azaz nagyméretű részecskék jelennek meg a rendszerben. Ezen részecskék azonban nem 

ülepednek ki, mint a pAs/DTAB aggregátumok, mivel a sűrűségük a p(NIPAm) magnak 

köszönhetően nem különbözik számottevően a víz sűrűségétől. 
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28. ábra: A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB elegy dinamikus fényszóródása a tenzidkoncentráció függvényében. A vonalnak fizikai 
jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 

5.3.3. A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB rendszer határfelületi tulajdonságának vizsgálata 

A tömbfázis tulajdonágainak vizsgálata után, a pAs/DTAB, illetve p(NIPAm)/DTAB 

rendszerekhez hasonlóan, a p(NIPAm)-h-pAs/DTAB rendszer határfelületi tulajdonságait is 

vizsgáltam. Először megvizsgáltam a tiszta mikrogél felületaktivitását. A p(NIPAm)-h-pAs 

koncentrációját úgy állítottam be, hogy a dinamikus felületi feszültség görbéken jelentkező 



51 
 

lépcső egy helyen jelenjen meg p(NIPAm) esetén tapasztalttal. A két mikrogél rendszerben így 

biztosítható volt, hogy hasonló legyen a mikrogél részecskék koncentrációja. 
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29. ábra: A p(NIPAm), illetve a p(NIPAm)-h-pAs dinamikus felületi feszültség görbéje. 

A 30. ábrán láthatóak a csepp felszín létrejötte után 3 másodperccel, illetve 10 perccel 

leolvasott felületi feszültség értékekből képzett felületi feszültség izotermák a p(NIPAm)-h-

pAs/DTAB rendszer esetén. Látható, hogy mind a pAs/DTAB, mind a p(NIPAm)/DTAB 

rendszerekhez hasonlóan a cseppfelszín kialakulása után 3 másodperccel leolvasott értékek jó 

közelítéssel egybeesnek a tiszta DTAB felületi feszültség izotermájával. A cseppfelszín 

keletkezése után 10 perccel mért felületi feszültség értékek viszont jó egyezést mutatnak a 

p(NIPAm)/DTAB rendszer esetén mért értékekkel, ami azt jelenti, hogy a mikrogél határfelületi 

tulajdonságait a p(NIPAm) szegmensek határozzák meg. Figyelembe véve, hogy a vizsgált 

mikrogél részecskék egy polielektrolit (pAs) héjjal rendelkeztek, a mag/héj szerkezetű 

részecskék jelentős felületaktivitása a várakozásainktól eltérő eredmény. Ennek a 

tapasztalatnak a magyarázata kétféleképpen lehetséges. Egyrészt a pAs héj nem 

keresztkötött, így a p(NIPAm) szegmensek kijuthatnak a részecske felszínére. Másrészt az is 

elképzelhető, hogy a polimerizáció során a pAs nem fedte be egyenletesen a p(NIPAm) magot, 

hanem szigetekben polimerizálódott rá a magra, így részecskék heterogén felszíne magyarázza 
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a felületaktivitást. A jövőben a polimerizáció során a pAs héj keresztkötését tervezem egy 

jobban definiált polielektrolit héj kialakítása érdekében.  
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30. ábra: Tiszta DTAB felületi feszültség izotermája, p(NIPAm)/DTAB, illetve p(NIPAm)-h-pAs. elegy felületi feszültség 
izotermája a friss minták esetében mérés megkezdése után 3 másodperccel,illetve 10 perccel. A szagatott vonal a tiszta 
p(NIPAm) felületi feszültségét mutatja. A vonalaknak fizikai jelentése nincs, csak a változás trendjét szemlélteti. 
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 ELTE Fizikai Kémia Tanszék 

 

Az elmúlt években a kutatócsoportban kifejlesztettek egy mag/héj szerkezetű mikrogél előállítására 

alkalmas módszert. A módszer segítségével poli(N-izopropil-akrilamid)(p(NIPAm)) magra poliakrilsav 

(pAs) polielektrolit héjat polimerizáltak. Méréseim célja annak eldöntése volt, hogy a p(NIPAm)-h-pAs 

mag/héj szerkezetű mikrogél részecskék határfelületi tulajdonságai a pAs/dodeciltrimetilammónium 

bromid (DTAB) vagy a p(NIPAm)/DTAB rendszerek határfelületi tulajdonságait tükrözi-e. Ezért 

szisztematikusan vizsgáltam mindhárom rendszer tömbfázisbeli, illetve határfelületi tulajdonságait. 

Méréseim azt mutatják, hogy a pAs/DTAB rendszer a polielektrolit/tenzid rendszerekről eddig 

kialakított képünknek megfelelően már kis tenzidkoncentrációknál rendkívül felületaktív komplexeket 

képez, míg az asszociatív fázisszeparációs tartományban a keletkező aggregátumok kiülepednek és a 

rendszer felületi feszültsége a tiszta tenzidoldatéval egyezik meg. 

A p(NIPAm)/DTAB rendszer esetén a mikrogél polimerizációja során a monomerek egy kis része 

hidrolizál, és az így létrejövő negatív töltések lehetővé teszik, hogy a kationos tenzid a p(NIPAm) 

részecskékkel is kölcsönhatásba lépjen, amit mind az elektroforetikus mobilitás görbék, mind a 

p(NIPAm)/DTAB komplexek méretének a változása jól mutat. A felületi feszültség izotermák azt 

mutatják, hogy kis tenzidkoncentrációknál a határfelületi tulajdonságokat a p(NIPAm) adszorpciója 

határozza meg, azonban nagy tenzidkoncentrációnál a tenzidmolekulák adszorpciója is számottevővé 

válik. 

A p(NIPAm)-h-pAs/DTAB rendszerek esetén a tenzidkoncentráció növekedtével a részecskék 

mérete jelentősen csökken a DTAB kötődésének következtében, majd sztöchiometrikus kötésnél 

aggregáció játszódik le. A határfelületi tulajdonságok azonban jó egyezést mutatnak a p(NIPAm)/DTAB 

rendszer esetén tapasztalt tulajdonságokkal, amit azzal magyarázunk, hogy a mag/héj részecskék 

felszínén is p(NIPAm) szegmensek vannak jelen. Ennek az egyik oka az lehet, hogy a pAs héj nem 

keresztkötött, így a p(NIPAm) szegmenseknek lehetősége nyílhat arra, hogy a részecske felszínére 

jussanak. A másik ok az lehet, hogy a polimerizáció során nem jött létre homogén héj a p(NIPAm) mag 

körül, hanem a pAs szigetekben polimerizálódott rá a magra. 
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The Interfacial Behavior of Microgel Particles of pNIPAm Core and 
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Mr. Bence Fehér, MSc student in Chemistry 

Place of diploma work: Physichal Chemistry Department, Institute of Chemistry, Eötvös 

University, Budapest 

Supervisor: Dr. Imre Varga, Associate professor 

 Institute of Chemistry, ELTE  

 

In the recent years a novel method has been developed in our research group for the preparation of 

core/shell poly(N-isopropylacrylamide) (pNIPAm) microgel beads with an external polyelectrolyte 

shell. In this work I aim at investigating if the interfacial behavior of the core/shell microgels having 

polyacrylic acid shell (p(NIPAm)-s-p(AAc)) resembles the interfacial properties of to the polyacrylic 

acid (pAAc) or the p(NIPAm) in the presence of an oppositely charged surfactant, 

dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB). To address this question I have made systematic 

electrophoretic mobility, dynamic light scattering and pendant drop measurements for each system. 

I found that the pAAc/DTAB system showed the typical properties of an oppositely charged 

polyelectrolyte/surfactant system. At low surfactant concentrations the pAAc/DTAB system is highly 

surface active due to the synergistic adsorption of the oppositely charged components. In the range of 

stoichiometric surfactant binding associative phase separation takes place leading to the aggregation and 

sedimentation of the pAAc/DTAB complexes in the case of the aged systems and to the appearance of 

the surface tension peak in the surface tension isotherm. 

In the case of p(NIPAm)/DTAB system I found that due to the hydrolysis of a small fraction of the 

NIPAm monomers the polymer network is slightly charged facilitating the binding of some cationic 

surfactant (DTAB) in the gel network, which is clearly indicated by both the electrophoretic mobility 

and the dynamic light scattering measurements. Regardless of the slightly charged nature of the gel 

network the microgel particles are highly surface active thus the interfacial properties of the system is 

dominated by the microgel adsorption though with increasing surfactant concentration the DTAB 

adsorption also becomes significant. 

Finally, I investigated the characteristics of the p(NIPAm)-s-p(AAc)/DTAB system. In agreement 

with my expectations the bulk measurements indicated the strong interaction and polyelectrolyte like 

behavior of the core/shell microgel with the oppositely charged surfactant. At the same time I found that 

contrary to a typical polyelectrolyte the p(NIPAm)-s-p(AAc) is highly surface active and its surface 

tension isotherm also resembles that of the pNIPAm in the presence of the oppositely charged surfactant, 

DTAB. The high surface activity of the core/shell microgel may be related to the fact that the pAAc 

shell of the microgel particles is not crosslinked. This may allow the outer loosely dangling pNIPAm 

segments of the microgel core to emerge to the interfacial layer of the microgel beads. Another reason 

for the surface activity of the core/shell microgels could be if the acrylic acid chains does not form a 

uniform shell around the pNIPAm core but grow in patches on the core surface leaving other regions of 

the pNIPAm core exposed for the interfacial interactions.  
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