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1. Bevezetés
 
Bármely drogéria polcait pásztázva sorozatosan kezünkbe kerülnek azok a termékek, 

melyek hátoldalát alaposan megvizsgálva az összetev k címszó alatt biztosan találunk 

legalább egy vagy két polimer és tenzid megnevezést. Ezek a komponensek többek között 

alkotóelemei szépségápolási termékeknek, tisztítószereknek, festékeknek, illetve 

használhatóak szennyvíztisztítási és biotechnológiai folyamatokban is [1-7]. 

Alkalmazhatóságukat jelent sen meghatározzák fizikai-kémiai tulajdonságaik, ezért az elmúlt 

évtizedekben intenzív kutatást folytattak polimerek, illetve polielektrolitok és ionos tenzidek 

elegyeivel [8-14]. 

A polimerek és tenzidek oldataiban lejátszódó önszervez dés egyszerű és gyors utat jelent 

különböz  nanostruktúrák létrehozására. Az épít elemek széles választékából kiemelkednek a 

töltéssel rendelkez  polimerek (polielektrolitok) és ionos tenzidek. Az ellentétes töltésű 

komponenseket tartalmazó elegyekre jellemz , hogy állandó polielektrolit tartalom mellett 

adott ionos tenzidkoncentráció-tartományban (asszociatív) fázisszeparáció figyelhet  meg – 

polielektrolit/tenzid (PE/T) aggregátumok képz dnek és külön fázist alkotva szétválnak a 

vizes fázistól. A fázisszeparáció átmeneti szakaszában képz d  szolrészecskék 

aggregrációjának megakadályozása lehet séget biztosíthat arra, hogy különböz  apoláris 

vegyületeket (növényvéd szer, festék, gyógyszerhatóanyag) a hidrofób PE/T 

nanorészecskékben szolubilizálva, azok vizes közegben is „oldhatóak” legyenek. Ennek 

elérésére egy lehetséges módszer a polielektrolit összetételének és így a PE/T komplexek 

oldhatóságának megváltoztatása hidrofób blokkok beépítésével [15-18].
 Egy másik lehet ség, 

hogy a komponensek gyors és szabályozott összekeverésével a PE/T nanorészecskék 

elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzióját állítják el  [19-21]. Harmadik lehet ségként 

szolgál a különböz  adalékok, mint például nemionos polimerek és semleges amfipatikus 

molekulák alkalmazása [22-23].
 

Munkám céljául a semleges adalékanyagok polielektrolit/tenzid asszociációra, illetve a 

PE/T rendszerekben el állítható kolloid diszperzió stabilitására gyakorolt hatásának 

tanulmányozását tűztem ki. A neutrális polimerekkel kapcsolatos kutatások egy adott 

hiperelágazó polikation/anionos tenzid diszperzió stabilitásának megmaradását mutatták be 

nagy ioner sségű közegben bizonyos semleges polimerek jelenlétében [23]. Felmerül 

azonban a kérdés, hogy ez csak adott PE/T rendszerben, adott semleges polimerek 

jelenlétében tapasztalható-e vagy a jelenség általános érvényű.  



 6 

A nemionos tenzidek szerepér l az irodalomban többféle kísérleti és elméleti el zmény is 

található, ezek azonban nem adnak egységes képet. Számos PE/T rendszerben a csapadékos 

tartomány megszűnését tapasztalták nagy mennyiségű nemionos tenzid jelenlétében [24]. Ezt 

a jelenséget különböz  kísérleti körülmények között is megfigyelték, és eltér  koncepciók 

alapján magyarázták termodinamikai egyensúlyt feltételezve. Így természetesen ezek az 

értelmezések a jelenségnek csak egy-egy oldalára irányították rá a figyelmet. Az el bb 

említett eredményekkel ellentétben a fázisszeparációs tartomány kiszélesedését figyelték meg 

más kutatócsoportok DNS/kationos tenzid és polikation/anionos tenzid rendszerben alkil-

poliglükozidok jelenlétében [25,26]. 

Munkám célja az volt, hogy többféle kísérleti körülmény mellett vizsgáljam nemionos 

tenzidek jelenlétében a különböz  PE/T rendszerek egyensúlyi és nem-egyensúlyi 

viselkedését, illetve az el zetes eredményeket is figyelembe véve egy általános értelmezést 

adjak a megfigyelésekr l. Továbbá kutatásaim céljának másik részét képezte a neutrális 

polimerek és nemionos tenzidek PE/T asszociációra gyakorolt hatásának összehasonlítása. 

Dolgozatom további részeiben ismertetem a munkám hátteréül szolgáló irodalmi 

el zményeket, célkitűzéseimet, majd rátérek a vizsgált rendszerek és kísérleti módszerek 

bemutatására. Ezt követ en részletesen tárgyalom eredményeimet, azok értelmezését és végül 

egy rövid összefoglalót adok kutatásom egészér l. 
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2� Irodalmi áttekintés

���� Asszociáció semleges polimerek és ionos tenzidek elegyeiben

A tenzidek vizes oldataiban végbemen  micellaképz déshez hasonló folyamatokat 

figyeltek meg semleges homopolimerek hatására az adott tenzid kritikus micellaképz dési 

koncentrációja (cmc) alatt [27-29]. Egyes neutrális polimerek jelenlétében az ún. kritikus 

aggregációs koncentrációnál (cac) a tenzidek micellaszerű asszociátumokat alkotva köt dnek 

a polimerhez, míg a cac alatt a tenzidek monomer formában vannak jelen az oldatban és 

köt désük elhanyagolható. A cmc-nél kisebb tenzidkoncentrációnál megvalósuló 

aggregátumképz dés hajtóereje egyrészt a kisebb elektrosztatikus taszítás a tenzidfejek között 

(a nagyobb fej-fej távolság miatt), valamint a hidrofób kölcsönhatás a tenzidasszociátumokba 

épül  hidrofób polimerszegmensek miatt. Ez az elgondolás adja az irodalomban elfogadott 

nyaklánc modell alapját a polimer/tenzid kölcsönhatás leírására. Megfigyelték, hogy ezekben 

a rendszerekben a micellaszerű aggregátumok mérete és aggregációs száma hasonló a polimer 

nélküli oldatban létrejöv  micellákéhoz [30]. A komponensek közötti kölcsönhatás 

eredményeként a vízben csak kissé oldódó semleges polimerek oldhatóbbá válnak, mert 

töltést hordozó tenzid klaszterekkel alkotnak ún. polimer/tenzid komplexet.  

A neutrális homopolimerek és ionos tenzidek közötti asszociáció jellemzésére az 

egyensúlyi kötési izoterma szolgál, ami az egyensúlyi tenzid koncentráció (ce,tenzid) 

függvényében megadja a polimerlánchoz kötött tenzid mennyiségét (B) a polimer egységnyi 

tömegére vonatkoztatva. A kötési izoterma sematikus rajzát az 1. ábra mutatja be.  

 

1. ábra Sematikus kötési izoterma 

Látható, hogy a cac alatt a tenzidköt dés elhanyagolható mértékű, viszont a cac felett 

fokozatos növekedés indul meg B értékében. Az izoterma kezdeti szakaszának (cac körüli 

koncentrációk) vizsgálata lehet séget ad a polimerhez köt d  tenzidaggregátumok méretének 

becslésére: B  c
n

e,tenzid – ahol n egy kötött tenzidasszociátumban lév  tenzidmolekulák száma 

– így további információt szolgáltatva a komponensek közötti kölcsönhatás jellegér l [19]. A 

ce, tenzid

B

cac ce, tenzid

B

cac
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kötési izoterma meghatározására többféle módszer áll rendelkezésre, mint például egyensúlyi 

dialízis [31], potenciometria [32], kalorimetria [33], illetve egy új, elektroforetikus mobilitás 

mérésén alapuló módszer [34]. A tenzid köt dését rendszerspecifikus tulajdonságok is 

befolyásolják, így például a kationos és anionos tenzidek köt désének hajtóereje és mértéke 

nagyon különböz  lehet egy adott polimerlánc esetén [30].  

���� Ellentétes töltésű polielektrolitok és ionos tenzidek asszociációja

A semleges polimer/tenzid rendszerekhez hasonlóan kooperatív kölcsönhatással írják le a 

polielektrolitok és ellentétes töltésű ionos tenzidek között végbemen  komplexképz dést, 

azonban a komponensek közötti elektrosztatikus vonzás megfelel  hajtóer vel szolgálhat az 

egyedi tenzidionoknak a polielektrolit lánchoz való köt déséhez. Így kooperatív, monomer, 

illetve a kett  kötéstípus kombinációja is lehetséges [35]. Ennek ellenére az irodalomban 

szerepl  modellek a PE/T kölcsönhatást általában úgy szemléltetik, mint a polielektrolit 

szegmensek adszorpcióját a töltéssel rendelkez  gömb (micella) felületén [36-38]. Az 

asszociáció jellege a kötési izotermával egyértelműen bemutatható lenne, azonban ennek 

meghatározása kísérleti nehézségekbe ütközik a nagyon alacsony egyensúlyi 

tenzidkoncentráció miatt. Ezért az irodalomban kevés releváns információ és reprodukálható 

kötési izoterma található. Egy nemrég megjelent tanulmány szerint a komponensek 

asszociációjának általános jellemz i és a tenzidköt dés hajóereje bizonyos összefüggések 

alapján becsülhet ek a polielektrolit és a tenzid kémiai tulajdonságainak ismeretében [39].  

Általános tapasztalat, hogy ezekben a rendszerekben a cac értéke sokkal (akár 

nagyságrendekkel) kisebb, mint az adott tenzid cmc-je, köszönhet en az ellentétes töltésű 

makromolekulák és tenzidek közötti elektrosztatikus vonzásnak [40,41]. Tehát állandó 

polielektrolit koncentráció mellett a tenzidkoncentrációt növelve igen kis tenzidmennyiségnél 

elkezd dik a PE/T asszociátumok kialakulása, majd ahogy a kötött tenzid töltései 

kompenzálják a polielektrolit töltéseit, a komplex nettó töltése és mérete csökken. Sok 

esetben az 1:1 tenzid/polielektrolit monomer töltésarány közelében fázisszeparáció 

következik be: a rendszer egy PE/T komplexekben gazdag (koacervátum, csapadék) és egy 

abban szegény vizes fázisra válik szét. Ennek a kétfázisú tartománynak a nagysága többek 

között függ a makromolekula méretét l, töltéssűrűségét l, a tenzid alkilláncának hosszától 

[42-44].  

A nagy ionos tenzid/polielektrolit tötésarány (tenzidfelesleg) koncentráció tartományában 

bizonyos esetekben transzparens rendszereket kaptak [45,46], mások azonban az el állítási 

módszert l függ en transzparens vagy csapadékos rendszerek képz dését figyelték meg 
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[47,48]. A korábbi munkák egy jelent s részében az ionos tenzid feleslegében készült elegyek 

kis turbiditását a tenzidmicellák polielektrolit lánchoz való köt désével, így annak áttöltésével 

magyarázzák, hasonlóan a semleges polimer/tenzid rendszerben megvalósuló folyamathoz. 

Ennek a következménye a polielektrolit lánc újraduzzadása, ami a csapadék oldhatóvá 

válásához és egy termodinamikailag stabil oldat keletkezéséhez vezet [49,50].  

A kutatócsoportunkban nemrégiben végzett vizsgálatok viszont arra mutattak rá, hogy ez 

a magyarázat nem érvényes homopolielektrolitok és ionos tenzidek elegyeiben. Ekkor ugyanis 

az el állítási módoktól függ  viselkedést figyeltek meg, ami a PE/T rendszer nem-egyensúlyi 

jellegét jelzi [19]. A hiperelágazásos poli(etilén-imin) (PEI) és nátrium-dodecil-szulfát 

(NaDS) elegyei a tenzidfelesleg koncentráció tartományában ultragyors keveréssel készítve 

transzparensek, és közel egyforma méretű komplexeket tartalmaznak a NaDS koncentrációtól 

függetlenül – tehát nem tapasztalható az újraduzzadást kísér  méretnövekedés [19]. 

Másrészr l koaguláció kinetika mérések alapján a rendszer a DLVO elmélet által 

elektrosztatikusan stabilizált diszperziókra jósolt viselkedést mutatja a NaCl koncentráció 

függvényében. Megfigyeléseik alapján Mészáros és munkatársai egy új koncepciót dolgoztak 

ki a PEI/NaDS rendszer fázistulajdonságainak értelmezésére. E szerint a köztes NaDS 

koncentrációknál keletkez  csapadék tulajdonképpen a PEI/NaDS nanorészecskék instabil 

diszperziója. Ha megfelel en gyors keverést és elegend en nagy tenzidfelesleget 

alkalmazunk, akkor a rendszer gyorsan túljut ezen az állapoton és a tenzidionoknak a 

szolrészecskék felületén történ  adszorpciója stabilizálja a diszperziót. Más kutatások is 

meger sítették ezt a magyarázatot [51,52] és lineáris polikation/anionos tenzid [53], valamint 

lineáris polianion/kationos tenzid [54] rendszerek tulajdonságait is lehetett a segítségével 

értelmezni.  

A PE/T rendszerek egyensúlyi fázistulajdonságainak egy lehetséges ábrázolási módja a 

fázisdiagram, azonban ilyen többkomponensű rendszereknél igen bonyolulttá válik a 

tapasztalatok megfelel  szemléltetése (háromdimenziós ábrák). Ezért egy új elgondolás 

alapján olyan rendszereket tanulmányoztak, amelyek ellentétes töltésű polielektrolitok és 

tenzidionok sztöchiometrikus sóját, vizet és egy harmadik komponenst (pl. a tenzid vagy 

polielektrolit) tartalmazták – így leírásuk egyszerű kétdimenziós háromszögű 

fázisdiagrammal megadható [55]. Ez a megközelítés szisztematikus vizsgálatot tesz lehet vé, 

ami alapján feltérképezhet  széles koncentráció tartományban az adott polielektrolit/tenzid 

rendszer, azonban a nem-egyensúlyi viselkedést ez sem nem tudja leírni.  
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��3� Ada�ékok hatása a polielektrolit/tenzid kölcsönhatásra

Az ellentétes töltésű makromolekulát és ionos tenzidet tartalmazó rendszerek 

fázistulajdonságainak módosítására többféle módszer is alkalmas. Különböz  keverési 

technikákkal a rendszer nem-egyensúlyi jellege vizsgálható [56], befolyásolható a 

fázisszeparációs tartomány nagysága [20], és kolloid diszperzió állítható el  [19]. Más 

lehet ségeket is hordoz az adalékanyagok (mint például inert elektrolit, semleges polimerek, 

nemionos tenzidek) használata.  

Sok tanulmány foglalkozik az egyes PE/T rendszerek tulajdonságainak változásával az 

ioner sség függvényében. Érdekes megfigyeléseket tettek a kétfázisú összetételi tartomány 

kiterjedésére vonatkozóan: egyesek annak csökkenését, mások a növekedését tapasztalták a 

hozzáadott elektrolit jelenlétében [57-59]. Kutatócsoportunkban egy polianion/kationos tenzid 

elegyet vizsgálva az elektrolit kett s hatására derült fény. A NaCl kis és közepes 

mennyiségben a rendszer nem-egyensúlyi, míg nagy koncentrációban az egyensúlyi 

fázistulajdonságait befolyásolja, azaz a fázisszeparációs tartomány nagyságát növelni és 

csökkenteni is tudja [54]. Ezzel a megközelítéssel a korábbi ellentmondásos tapasztalatok is 

értelmezhet vé váltak.  

A következ  szakaszokban a nemionos adalékok (polimerek és tenzidek) PE/T 

asszociációra gyakorolt hatásával foglalkozom részletesebben. 

	
�
�
 N�iono� ho�opo�i�rk

Mivel a PE/T rendszerekb l könnyen készíthet  nanorészecske diszperzió, ezért érdemes 

tanulmányozni a polimerek hatását ezen diszperziók állandóságára. Általában elmondható, 

hogy amennyiben a polimer adszorbeálódik a részecskék felületére és megfelel en vastag 

adszorpciós réteget alkot, akkor sztérikusan stabilizálja a diszperziót. Akár ugyanez a polimer 

kisebb mennyiségben alkalmazva csökkenti a diszperzió állandóságát hídkötések 

létrehozásával (hídképz  flokkuláció). Ha a polimer nem adszorbeálódik a részecskék 

felszínére, akkor ún. kiszorulásos flokkuláció (depletion flocculation) történhet, ami szintén a 

diszperzió stabilitásának csökkenését jelenti. Ez esetben a nem adszorbeálódó makromolekula 

mennyisége két egymáshoz közel lev  részecske között gyakorlatilag nulla, így az 

ozmózisnyomás-különbség következtében az oldószer kiáramlik a részecskék közötti térb l, 

el segítve összetapadásukat. 
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Gyakorlati szempontból fontos a kolloid gélek, szuszpenziók reológiai tulajdonságainak 

ismerete és módosításának lehet ségei, amire egy megoldást adhat az, ha nagy 

molekulatömegű polimerek hídkötésekkel kapcsolják össze a részecskéket [60].  

Más esetben a tanulmányozott rendszer tulajdonságaitól és az alkalmazott polimer 

koncentrációjától függ en hídképz  és kiszorulásos flokkuláció is megvalósulhat. McFarlane 

és munkatársai kationosan módosított szilika nanorészecskék diszperzióját tanulmányozták 

poli(etilén-oxid) (PEO) és poli(vinil-pirrolidon) (PVP) jelenlétében. Azt tapasztalták, hogy a 

flokkuláció típusa függ az alkalmazott polimert l: a PEO esetén csak kiszorulásos 

flokkulációt, míg a PVP esetén mindkét típusú flokkulációt megfigyelték [61].  

Kutatásaim el zményének is tekinthet  a különböz  semleges polimerek (PEO, PVP és 

dextrán (Dx)) jelenlétében el állított PEI/NaDS elegyek vizsgálata. A polielektrolit 

különböz  protonáltsági fokánál ultragyors stopped-flow keveréssel készített elegyek 

hidrodinamikai méretét és elektroforetikus mobilitását tanulmányozták többféle 

molekulatömegű PEO, valamint PVP és Dx jelenlétében, azoknál az összetételeknél, ahol a 

semleges polimer adalék és a NaDS kölcsönhatása elhanyagolható [62]. A tenzidfeleslegben 

így el állított rendszerek a semleges polimer nélkül elektrosztatikusan stabilizált kolloid 

diszperziót képeznek, így a polimerekkel lehet ség nyílik a diszperzió állandóságának 

befolyásolására. Azt tapasztalták, hogy a nagy molekulatömegű PEO és a PVP olyan 

adszorpciós réteget képez a PEI/NaDS részecskék felszínén, ami sztérikus stabilitást is 

biztosít a diszperziónak, így az nagyobb ioner sségű közegben is stabil marad. Ezzel 

ellentétben a kisebb molekulatömegű PEO, illetve a dextrán nem alakít ki megfelel  

adszorpciós réteget a nanorészecskék felszínén, és nem módosítja a diszperzió kinetikai 

állandóságát sem a vizsgált polimer koncentráció tartományban.  

������ �������� t��z����

A nemionos tenzidek homopolielektrolit molekulákhoz történ  köt dése elhanyagolható 

mértékű, viszont fontos szerepet játszanak az ellentétes töltésű polielektrolit/ionos tenzid 

asszociációban. Ezen rendszerek alapos vizsgálatok tárgyát képezték az elmúlt id ben, 

közülük Dubin és munkatársainak munkája úttör  jellegű [63-69]. Többféle rendszerrel 

foglalkoztak, tanulmányozták az ioner sségnek, a polimer molekulatömegének, és a tenzidek 

szerkezetének szerepét a polielektrolit/tenzid keverék (PE/Tmix) kölcsönhatásban. Valamint 

vizsgálták a keletkezett koncentrált fázisok (csapadék, koacervátum) szerkezetét, illetve 

h mérséklet- és nyírás függ  viselkedését. Azt találták, hogy adott ioner sség mellett a 

nemionos tenzid mennyiségét növelve megszüntethet  az asszociatív fázisszeparáció a 
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tenzid alkalmazásával, mivel az a PE/T asszociátumokba való beépülésével hidrofilabbá teszi 

azokat [72,73]. Az így kialakuló asszociátumok egyensúlyban vannak a nemionos tenzid 

micelláival, illetve monomereivel. Tulajdonképpen ez egy másik megközelítés arra, hogy 

vajon miért tapasztaljuk a fázisszeparáció eltűnését nemionos tenzidek nagyobb 

mennyiségének jelenlétében. 

Corbyn és munkatársai a DNS/tertadecil-trimetil-ammónium-bromid (TTAB) elegyek 

vizsgálatakor azt találták, hogy a DNS/TTAB csapadék feloldódik, és a makromolekula 

kigombolyodik a nemionos tenzid bizonyos koncentrációja felett [74]. Eredményeiket azzal 

magyarázták, hogy feltételezve, hogy a nemionos tenzid és a vegyesmicella nem köt dik a 

DNS-hez, és a szabad kationos tenzidmolekulák egyensúlyban vannak a vegyesmicellákkal és 

a DNS-hez köt d  ionos tenzidekkel, akkor a nemionos/ionos tenzid arányt növelve a TTAB 

a DNS-r l a vegyesmicellákba kerül (ez az ún. stripping jelenség). Tehát a csapadék 

megszűnése a kationos tenzid csökken  kémiai potenciáljának és köt désének következménye 

a nagy mennyiségű nemionos tenzid adagolásának hatására.  

Az el bb említett tanulmányokban a fázisszeparáció megszűnését tapasztalták nemionos 

amfipatikus molekulák hatására. Azonban mások éppen ennek ellenkez jét írták le 

DNS/kationos tenzid és PEI/NaDS rendszerekben alkil-poliglükozidok jelenlétében. Mindkét 

esetben azt találták, hogy a híg tenzidkoncentráció tartományban a nemionos tenzid 

hozzáadására a kétfázisú összetételi tartomány nagysága kiterjedtebb, mint az adalékanyag 

nélkül [25,26]. A DNS/kationos tenzid rendszerben ezt a jelenséget annak tulajdonították, 

hogy a nemionos tenzid el segíti a kationos tenzid és a DNS asszociációját, mivel stabilabb 

vegyesmicellák jönnek létre, illetve hidrogén-kötések alakulnak ki a DNS molekulák és a 

nemionos alkil-poliglükozid molekulák között. A PEI/NaDS és dodecil-maltozid esetén 

megfigyeléseiket a rendszer nem-egyensúlyi viselkedésével magyarázták és figyelembe vették 

az ionos-nemionos tenzidelegyek ellentétes töltésű felületre történ  adszorpciójának 

jellemz it. Ezek alapján a NaDS feleslegben létrejöv  PEI/NaDS kolloid diszperzió 

stabilitását növeli a nemionos tenzid (azaz n  a kinetikailag stabil tartomány nagysága), mivel 

a kétféle amfipatikus molekula szinergikusan köt dik a PEI/NaDS nanorészecskék felszínére. 

��4� Vizsgált � !"#!#$%& !"%/" ' ( %#')"* &#'*()#&#$

+,-,0, P567897:6676;97<=>76;ammónium;klorid)/nátrium;959=c76;szulfát

Az általam vizsgált egyik rendszer egy lineáris polikation, poli(diallil-dimetil-ammónium-

klorid) (PDADMAC) és egy anionos tenzid, nátrium-dodecil-szulfát (NaDS) elegye. A 
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PDADMAC vízben jól oldódó szintetikus polielektrolit, koaguláltató anyagként víztisztításra, 

szennyvízkezelésre és a papíriparban is használják [75,76]. Perzisztencia hossza 2,5 nm 0,5 M 

NaCl oldatban [77], így flexibilis láncú poliionként jellemezhet . A NaDS igen alaposan 

kutatott amfipatikus molekula, felhasználása is sokrétű a háztartási tisztítószerekt l kezdve a 

biotechnológiai alkalmazásokig (pl. SDS-PAGE). Kritikus micellaképz dési koncentrációja 

8 mM körüli, ilyen töménységű oldataiban gömb, illetve ellipszoid alakú micellákat alkot 

[78,79]. Nagyobb koncentrációknál, illetve inert elektrolit hatására megváltozik a micellák 

alakja: hosszúkás, „kukac”-szerű aggregátumok jönnek létre [80]. 

A PDADMAC és NaDS közötti elektrosztatikus kölcsönhatás eredményeképpen PE/T 

asszociátumok képz dnek nagyon kis tenzidkoncentrációknál. Elméleti számítások alapján 

kooperatív módon történik a tenzidmolekulák köt dése a polielektrolit lánchoz (a monomer 

köt dés nem kedvez ) [81], és az elektrosztatikus vonzás mellett a hidrofób kölcsönhatás is 

jelent s. A kritikus aggregációs koncentráció fluoreszcencia mérések alapján 2,η-5·10
-6

 M, 

elektromos vezetés adatok alapján 3·10
-5

 M, ami 3 nagyságrenddel kisebb a NaDS cmc-nél 

[40,82]. Nizri és munkatársai a PDADMAC/NaDS rendszerek zeta-potenciálját, a komplexek 

méretét, elektromos vezetését vizsgálták és többek között cryo-TEM (transzmissziós elektron 

mikroszkóp), SAXS (kisszögű röntgenszórás) és AFM (atomer  mikroszkópia) méréseket is 

végeztek [83]. Egy egyszerű keverési technikát alkalmazva állandó PDADMAC koncentráció 

mellett készítve az elegyeket kis és nagy NaDS koncentrációnál transzparens rendszerek 

keletkeztek, amik összetételt l függ en 20 és 100 nm közötti asszociátumokat tartalmaztak. A 

köztes NaDS koncentráció tartományban csapadék képz dött. TEM felvételek alapján látható, 

hogy hexagonális rácsban rendez dnek a komplexek, amik NaDS-re nézve híg és töményebb 

rendszerekben is hasonló szerkezettel jellemzhet ek: hengeres micellák a polielektrolit 

lánccal „dekorálva”. Hasonló eredményre jutottak PDADMAC gélek és NaDS közötti 

kölcsönhatás tanulmányozásakor is [84]. Kutatócsoportunkban az ionos tenzid feleslegének 

koncentráció tartományában gyors elegyítési módszer alkalmazásával szintén transzparens 

rendszereket állítottak el , melyekr l bebizonyították, hogy azok a kolloid méretű töltött 

részecskék elektrosztatikusan stabilizált diszperziói [58]. 

A víz-leveg  határfelületen történ  adszorpciót vizsgálták Penfold és munkatársai, illetve 

Campbell és munkatársai felületi feszültség és neutron reflexiós mérésekkel [85-90]. A 

csapadékos koncentráció tartomány kezdetén a felületi feszültség hirtelen növekedését, majd a 

tenzidkoncentráció növekedésével annak fokozatos csökkenését tapasztalták. E jelenségre 

különböz  magyarázatok születtek. Penfold és csoportja kétféle PE/T komplex (egy 

felületaktív és egy oldatban maradó komplex) keletkezésével írta le a felületi feszültség 
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változását [85-87], míg Campbell és munkatársai a rendszer nem-egyensúlyi viselkedésével 

hozták összefüggésbe a megfigyelteket. Ez alapján a felületi feszültég növekedése a felszín 

felületaktív anyagból való elszegényedéséb l származik, ami a tömbfázisban lezajló lassú 

precipitációs foyamat eredménye [88-90].  

A fentebb ismertetettek alapján megállapítható, hogy a polielektrolit/ionos tenzid 

rendszerek nem-egyensúlyi viselkedése alapvet en meghatározza a tömbfázisbeli és felületi 

vizsgálatok eredményeit, így ellentétes töltésű PE/T elegyek tanulmányozásakor 

mindenképpen figyelembe kell venni azok nem-egyensúlyi tulajdonságait is. 

?@B@?@ NátriumCDEFGHIJKGLEFCszulfonátMOQRKGESEI KTSJGUTQ

Szintén vizsgálataim tárgyát képezték egy jól ismert lineáris polianion (nátrium-

poli(sztirol-szulfonát)) és különböz  szénlánchosszú alkil-trimetil-ammónium-bromidok 

elegyei. A PSS egy vízben jól oldódó aromás oldalcsoportokkal rendelkez  er s polielektrolit. 

A DNS-nél flexibilisebb, de a poliakrilsavnál merevebb láncú polimer (perzisztencia hossza 

kb. 2,1 nm 0,5 M NaCl oldatban) [91,92]. A dodecil-trimetil-ammónium-bromid (DTAB) 

cmc-je 15 mM [93], gömbszerű micellákat alkot. A cetil(azaz hexadecil)-trimetil-ammónium-

bromid (CTAB) cmc-je 1 mM körüli és ellipszoid alakú micellákat alkot [93]. A CTAB-t 

többek között használják a sejtextrakció során a membránlipidek eltávolítására, valamint 

arany nanorészecskék készítésekor stabilizátornak [94,95].  

A PSS és kationos tenzidek elegyeiben lejátszódó komplexképz dés egyedi 

tulajdonságokat mutat a polielektrolit szerkezetéb l fakadóan, mivel az elektrosztatikus 

kölcsönhatáson túl egy speciális hidrofób kölcsönhatás is létrejön az ellentétes töltésű 

komponensek között. NMR vizsgálatokkal bemutatták, hogy a PSS aromás csoportjai a 

micellák felszínébe, a fejcsoportok közé ágyazódnak, így létrehozva egy olyan asszociátumot, 

ami rezisztens a környezeti paraméterek (pl. ioner sség) változtatására [96-98]. Ennek a 

különleges szerkezetnek tulajdonítják a tenzidek cmc-jénél nagyságrendekkel alacsonyabb 

cac értékét is [98]. Továbbá a PE/T rendszereket jellemz  kötési izoterma ebben az esetben 

nem tipikus alakot ölt: a cac-ot és a kooperatív köt dési szakaszt egy nem kooperatív kötési 

tartomány követ, ahol a kötött tenzid mennyisége csak nagyon lassan növekszik [99]. Egy 

másik érdekes tulajdonsága a PSS/kationos tenzid rendszereknek a kivételesen nagy 

oldhatósági tartomány. Ez azt jelenti, hogy a polielektrolit felesleg tartományában a 

fázisszeparáció kb. 0,7-1 tenzid/polielektrolit (T/PE) töltésaránynál figyelhet  meg, 

ellentétben más rendszerekkel ahol ez az érték 0,2-0,5 T/PE töltésarány [100,101]. 

(Megjegyzem, hogy habár ez a töltésarány nem fizikai-kémiai paraméter, használata mégis 
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elterjedtté vált a PE/T asszociáció leírásakor, ezért ebben a formában idézem az irodalmi 

eredményeket.) Kogej és munkatársai a PSS molekula micellákhoz történ  specifikus 

köt désével magyarázták a jelenséget. Ennek lényege, hogy a PSS kevésbé hatékonyan 

árnyékolja azok töltéseit, így helyenként „túltöltött” állapotban lesz a komplex, ami lehet vé 

teszi, hogy oldható maradjon [98]. Másrészr l azt találták, hogy a T/PE töltésarány 

növekedésével a komplexek egyre tömörebbek lesznek, majd a T/PE töltésarány 0,η körüli 

értékénél változás áll be, mivel lazább, kiterjedtebb szerkezetű komplexek képz dnek. Ezt a 

szerkezetet egy olyan laza hálózatként írták le, ami a polieletrolit lánc komplexb l kinyúló 

végeit összeköt  micellák segítségével jön létre [98]. Mások nem találtak ilyen jellegű 

változást, viszont vizsgálataik alapján kétféle tenzidköt dési mechanizmust írtak le, melyek 

átmenete kb. 0,5 T/PE töltésaránynál következik be. Ez alapján kezdetben olyan komplexek 

jönnek létre, amikben a tenziddel közvetlenül nem kapcsolodó polielektrolit láncrész hurkok 

formájában van jelen, így a további tenzidadagoláskor (T/PE töltésarány > 0,5) azok már nem 

tudnak részt venni a komplexképzésben (hanem a tenzidek például a polielektrolit lánchoz 

kötött micellákhoz csatlakoznak) [102]. Ennek eredményeként egy ikerionos szerkezet alakul 

ki, ami magyarázatot ad a különleges mértékű oldhatóságra. A PSS/cetil-trimetil-ammónium-

klorid rendszer SANS és SAXS szerkezetvizsgálata micelláris és hexagonális fázisok 

létezését mutatta ki, azonban az egyes tanulmányok nem egybehangzóak a köbös fázis 

létezésével kapcsolatban [103]. Nagyobb T/PE töltésarányoknál (> 1) fázisszeparáció történik, 

de a komponensek gyors összekeverésekor (kis ioner sségnél) nem-egyensúlyi állapotok is 

kialakulhatnak. Ezzel a módszerrel PSS/CTAB elegyekben elektrosztatikusan stabilizált 

kolloid diszperziót állítottak el  [ηζ].  

A PSS/DTAB elegyek víz-leveg  határfelületen lejátszódó adszorpcióját többen 

vizsgálták felületi feszültség és SANS mérésekkel [104-107]. Ábrahám és munkatársai a 

PSS/DTAB rendszeren végzett vizsgálatok alapján egy egyszerű módszert dolgoztak ki a 

felületi feszültség értékek becslésére a PE/T elegyek esetén [106]. Ennek segítségével az 

összetett PE/T rendszer vizsgálata nélkül lehet annak felületi feszültség görbéjét megkapni. 

Egy másik tanulmányukban pedig bemutatták, hogyan lehet az ioner sség változtatásával 

befolyásolni a felületi feszültség görbe alakját, amit a tömbfázisban lezajló folyamatokkal 

értelmeztek, és az eredményeik jó egyezést mutattak a korábban kidolgozott módszerük 

alapján becsült értékekkel [107].  
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. Célkitűzések
Doktori munkám során els dlegesen a nemionos tenzidek polielektrolit/ionos tenzid 

asszociációra gyakorolt hatásával foglalkoztam. Korábban több tanulmány is született ilyen 

rendszerek bemutatására, azonban speciális kísérleti körülmények voltak rájuk jellemz ek, 

illetve egymástól eltér  mechanizmusokkal írták le a tapasztaltakat. Célom volt az el zetes 

eredményeket is átfogó, általános képet alkotni a polielektrolit/ionos tenzid asszociációról 

nemionos tenzidek jelenlétében, melyben figyelembe veszem a PE/T rendszerekben 

megfigyelt nem-egyensúlyi viselkedést is. Ennek érdekében többféle elegykészítési technikát 

próbáltam ki és vizsgáltam a keletkezett rendszereket (polikation/anionos tenzid és 

polianion/kationos tenzid esetén is) széles inert elektrolit és nemionos tenzid koncentráció 

tartományban.  

Másodsorban semleges polimerek polielektrolit/ionos tenzid nanorészecskékb l álló 

kolloid diszperzióra gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatásokat folytattam. A 

kutatócsoportunkban végzett el zetes eredmények alapján sztérikusan stabilizált diszperziók 

állíthatóak el  ellentétes töltésű hiperelágazásos polielektrolit/tenzid rendszerekben bizonyos 

neutrális polimerek segítségével. Célom volt egy lineáris polikation/anionos tenzid 

diszperzióban is ugyanazon semleges polimereknek a diszperzió stabilitására vonatkozó 

hatását megvizsgálni. 
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VWXW Vizsgálati módszerekY

Z[\[][ Elektroforetikus mobilitás

A PE/T asszociátumok átlagos elektroforetikus mobilitásának meghatározására a Malvern 

Instruments által gyártott Malvern Zetasizer NanoZ típusú készüléket használtam. Az 

elektroforetikus mobilitás (u ) definíciója egy E elektromos térer sségű térben mozgó ve 

sebességű részecske esetén: � = ���        (1) 

A készülék az ún. M3-PALS módszert használja, a részecske sebessége a mozgó 

részecskér l szórt fény és a referencia fénynyaláb fáziskülönbségéb l számítható. A 

részecskék töltésére a Henry egyenlet alapján következtethetünk. Mivel azonban annak 

feltételei az általunk vizsgált rendszerben nem teljesülnek (a PE/T asszociátumok nem 

tekinthet ek merev, nem vezet , gömb alakú részecskéknek), ezért az elektroforetikus 

mobilitás értékeket használjuk a részecskék jellemzésére. A méréseket 2η,0 ±0,1°C-on, 

azonnal és 2ζ órával az elegyek elkészítése után végeztem. 

Z[\[^[ Dinamikus fényszóródás

A mérésekhez a Brookhaven dinamikus fényszóródásmér berendezést használtam. A 

készülék egy BI-200SM goniométert és egy BI-9000AT (218 csatornás) digitális korrelátort 

tartalmaz. A használt fényforrás egy Ar-ion lézer, mely λ0=ζ88 nm hullámhosszon működik. 

A készülék az intenzitás – intenzitás-id korrelációs függvényt méri és a Siegert összefüggés 

alapján konvertálja a normalizált elektromos tér autokorrelációs függvényévé. Ennek analízise 

a „CONTIN”, illetve a másodrendű kumuláns módszer segítségével történik. A PE/T 

asszociátumok látszólagos diffúziós állandója (Dapp) az átlagos relaxációs id b l számítható. 

Dapp rotációs és transzlációs mozgásokból is származhat. Abból a célból, hogy a transzlációs 

kollektív diffúziós együtthatót megkapjuk, a látszólagos diffúzió állandót extrapolálni kell a 

nulla szórási vektorra (q): Dcoll=Dapp (q→0). A szórási vektor az alábbi egyenlet alapján 

számolható: 

 � = �� ���          (2) 

                                                 
2
 A mért adatok hibája összemérhet  az ábrázolt szimbólumok méretével, kivéve bizonyos esetekben a DLS 

mérés során kapott eredményeknél (8a és 9. ábra). 
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ahol n az oldat törésmutatója, λo az alkalmazott fény hullámhossza és a szórási szög. Egy 

polielektrolit molekula transzlációs diffúziós együtthatója (D0) a polielektrolit végtelen híg 

oldatára extrapolálva határozható meg az alábbi egyenlet szerint: 

 Dcoll=D0(1+kDc),          (3) 

ahol kD egy konstans, c pedig a polielektrolit koncentrációja. Polielektrolit/tenzid elegyek 

esetében azonban c a polielektrolit/tenzid asszociátum koncentrációját jelenti egy adott kötött 

tenzid mennyiségnél, azaz állandó PE/T részecske összetételnél. A PE/T asszociátum 

koncentrációjának változtatása a tenzid konstans kémiai potenciáljánál azonban a 

gyakorlatban nehezen valósítható meg. Ahhoz, hogy a legvalószínűbb közelítést adjuk a PE/T 

asszociátumok hidrodinamikai átmér jének értékére, a lehet legalacsonyabb polielektrolit 

koncentrációt kell alkalmazni, ahol a fényszóródás mérések kiértékelése még lehetséges. 

Ennek tükrében a látszólagos hidrodinamikai átmér  (dH) az Einstein-Stokes összefüggés 

segítségével számítható a Dcoll– ból, feltételezve, hogy a PE/T asszociátumok gömb alakúak: = �� �          (4) 

ahol kB a Boltzmann állandó, T az abszolút h mérséklet és a közeg viszkozitása. A 

méréseket 2η,0 ±0,1°C-on végeztem, azonnal és 2ζ órával az elegyek elkészítése után. Az 

oldatokat a mérések el tt 800 nm pórusméretű membránszűr n szűrtem át.  

_`b`b` Turbiditás

Az elegyek turbiditását polimer adalékok esetén ζ80 nm-es, a többi esetben 400 nm-es 

hullámhosszon egy UV/vis Perkin-Elmer Lambda 2 spektrofotométeren mért transzmittancia 

(T) értékekb l számítottam. A turbiditást (100-T%) alakban adtam meg. A méréseket az 

elegykészítés után azonnal, 1 nap múlva, illetve 7 vagy 8 (semleges polimerek esetén) nappal 

kés bb végeztem. 

_`b`_` Elektromos vezetés 

A NaDS és a semleges polimerek közötti kölcsönhatás feltérképezését, valamint a CTAB 

és a DTAB cmc-jének meghatározását elektromos vezetés mérésekkel végeztem 

25,0 ±0,1°C-on Radelkis gyártmányú konduktométer segítségével. 
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fjqjuj vwxy{|}~�|����

A pirén fluoreszcens spektrumokat a Cary Eclipse Spektrofluorométeren vettem fel. A 

gerjesztési hullámhossz 320 nm volt, az emissziós sávokat 360 és ζ20 nm hullámhossz 

tartományban vizsgáltam. A minták készítésekor el ször megfelel  mennyiségű acetonban 

oldott pirént tettem az edényekbe, majd az oldószert hagytam elpárologni. Utána a 

vizsgálandó rendszert öntöttem az edényekbe és kevertettem 12 órán keresztül. A pirén 

koncentráció mindegyik elegyben η·10
-7

 M volt, hogy a pirén monomer formában legyen 

jelen. Az els  (372 nm) és harmadik (385 nm) rezgési sávhoz tartozó karakterisztikus 

intenzitásarány (I1/I3) segítségével jellemeztem a keletkez  micellák és PE/T asszociátumok 

mikropolaritását. PSS-t tartalmazó minták esetén a következ  korrekciós eljárást végeztem el: 

a pirén próbát tartalmazó rendszerek esetén felvett spektrumokból kivontam a pirént nem 

tartalmazó elegyekre mért spektrumot, így eltűnt a PSS-pirén kölcsönhatásból ered  hiba. 

fjqj�j Koaguláció kinetika

A PDADMAC/NaDS nanorészecskék kezdeti koagulációjának sebességét a semleges 

polimer koncentrációjának függvényében Perkin-Elmer Lambda 2 spektrofotométer és a 

hozzá szerelt stopped-flow kever egységb l álló berendezés segítségével mértem. El ször a 

PDADMAC/NaDS/semleges polimer oldatokat készítettem el stopped-flow keveréssel, majd 

2ζ óra elteltével azonos térfogatú 0,2 M NaCl oldatokkal elegyítettem ket szintén stopped-

flow keveréssel, és az abszorbancia-id összefüggést figyeltem ζ80 nm-en. Monodiszperz 

kolloid részecskék esetén a koaguláció kezdeti szakasza másodrendű kinetikával közelíthet : − � = ��           (5) 

ahol k a sebességi állandó, és n a térfogategységre es  részecskék száma. 

Ha az aggregálódó részecskék mérete elhanyagolható a fény hullámhosszához képest, 

akkor az abszorbancia (Ab) – id  (t) függvény deriválásával a koaguláció kezdeti szakaszának 

sebességi állandója meghatározható: 

[ �� ]�→ = �� = �         (6) 

ahol C a primer részecskék koncentrációjától, térfogatától és optikai állandóktól függ  

konstans. A (6) egyenlet tehát a koaguláció kezdeti sebességének sebességi együtthatójával 

arányos konstanst adja meg (k
x
).  
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. Eredmények
Az eredményeim tárgyalását a nemionos tenzid adalékok hatásának bemutatásával 

kezdem. El ször a PDADMAC/NaDS asszociációjával foglalkozom, majd a PSS/CTAB, 

illetve PSS/DTAB komplexképz dését mutatom be dodecil-maltozid (C12G2) jelenlétében. Az 

ezt követ  szakaszban a nemionos polimerek PDADMAC/NaDS diszperziókra gyakorolt 

hatását írom le, végül összehasonlítom a kétféle semleges adalék szerepét a 

polielektrolit/tenzid asszociációban.  

A kísérletek tervezését a különböz  rendszerekben ugyanazon elv mentén végeztem, 

miszerint legel ször az egyes komponensek közötti kölcsönhatást vizsgáltam, majd a 

polielektrolit és ionos tenzid közötti asszociációt és a rendszer nem-egyensúlyi viselkedését 

nemionos adalék jelenlétében. 

���� Nemionos tenzidek hatása a PDADMAC és a NaDS asszociációjára

kis ionerősségű közegben

������ Komponensek közötti kölcsönhatások

�������� Ne io os te zid/NaDS asszo iá ió

Az 5a ábrán az I1/I3 fluoreszcencia intenzitás arány látható a NaDS koncentrációjának 

függvényében a tiszta anionos tenzidoldatokra és a 0,05, illetve 0,10 mM C12G2-t tartalmazó 

NaDS/C12G2 elegyekre vonatkozóan. A NaDS oldatok mérésekor kapott görbe szigmoid 

típusú, ami a tiszta tenzidoldatokra jellemz  [108]. A csak tenzidmonomereket tartalmazó 

oldatokra mért I1/I3 értékek poláris mikrokörnyezetre utalnak, míg a cmc közelében I1/I3 

meredeken csökken a tenzidkoncentráció növekedésével a pirén molekulák egyre nagyobb 

hányadának hidrofób környezete miatt. A cmc felett az I1/I3 arány konstans lesz a pirén 

micellákba való beépülése következtében. A tenzidelegyek esetén a fluoreszcencia intenzitás 

arány fokozatosan csökken egy széles NaDS koncentráció tartományban, szemben a csak 

ionos tenzidet tartalmazó oldatok esetével, ahol éles változás látható a cmc közelében. Mivel a 

vegyesmicellák átlagos összetételét a C12G2 és a NaDS kémiai potenciálja együttesen 

határozza meg, ezért tapasztalható az intenzitás arány fokozatos változása az anionos tenzid 

koncentrációjának függvényében. Az ábrán az is egyértelműen látható, hogy kisebb NaDS 

koncentráció esetén keletkeznek hidrofób asszociátumok (cmcmix), mint a tiszta NaDS oldat 

esetén. Mivel az egyes tenzidek cmc értékénél sokkal alacsonyabb koncentrációknál 
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képz dnek vegyesmicellák, ezért megállapítható, hogy a nemionos és anionos tenzidek között 

szinergikus kölcsönhatás van [109]. 
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5. ábra a) Fluoreszcencia I1/I3 intenzitás arány a tiszta NaDSoldatokban (▲) és NaDS/C12G2 

elegyekben 0,05 mM () és 0,10 mM C12G2 () esetén b) Fluoreszcencia I1/I3 intenzitás arány a tiszta 
C12G2 oldatokban () és NaDS/C12G2 elegyekben 7,0 mM NaDS jelenlétében () és c) ugyanezen 

NaDS/C12G2 elegyek elektromos vezetése a dodecil-maltozid koncentrációjának függvényében. 
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Az 5b ábrán az I1/I3 fluoreszcencia intenzitás arány látható a C12G2 koncentrációjának 

függvényében a tiszta nemionos tenzidoldatokra és a 7,0 mM NaDS-t tartalmazó NaDS/C12G2 

elegyekre vonatkozóan, míg az ηc ábra az elektromos vezetés változását szemlélteti 

ugyanezekben az elegyekben a C12G2 koncentrációjának függvényében. Az ηb ábrán is jól 

látszik, hogy a tiszta tenzidoldatokra mért I1/I3 vs. cC12G2 görbe szigmoid alakú, míg a 

tenzidelegyek esetén kapott intenzitás arány változása sokkal fokozatosabb, hasonló az ηa 

ábrán bemutatotthoz. Az 5c ábra szerint a NaDS/C12G2 elegyek elektromos vezetése kissé 

csökken, majd közel konstanssá válik a nemionos tenzid mennyiségének növelésével. A 

fluoreszcencia mérések alapján már igen kis C12G2 koncentrációnál (0,01 mM felett) 

kialakulnak a vegyesmicellák, azonban az elegyek elektromos vezetése nagyobb C12G2 

koncentráció esetén is (pl. 0,1 mM) közel azonos a tiszta NaDS oldatokéval. Például a 

7,0 mM-os tiszta NaDS oldat vezetése csak 1%-al nagyobb a 7,0 mM NaDS-ot és 0,1 mM 

C12G2-ot tartalmazó elegyénél. Ezek a megfigyelések a kétféle tenzid eltér  micellaképz  

affinitásával értelmezhet ek. Elektrolitot nem tartalmazó oldatokban a nemionos tenzidek 

nagyobb micellaképz  hajtóer vel rendelkeznek, mint az ionos tenzidek, így akár a C12G2 kis 

koncentrációja esetén is keletkeznek micellák, ugyanakkor a NaDS közepes aktivitására ez 

nincs jelent s hatással. Ahogy a nemionos tenzid mennyisége n , úgy egyre több 

vegyesmicella jön létre, ami több NaDS-t tud szolubilizálni. Így a szabad dodecil-szulfát 

ionok száma csökken, ugyanakkor a szabad C12G2 molekulák mennyisége növekszik. 

Azonban az 5b és ηc ábra alapján fontos megjegyezni, hogy a két tenzid kémiai potenciálja a 

vizsgált tartományban csak kis mértékben változik meg.  

A másik általam vizsgált nemionos tenzid (dodecil-hexaetilén-glikol, C12E6) jelenlétében 

is a fluoreszcencia intenzitás arányának fokozatos változását és a tenzidek közötti szinergikus 

kapcsolatot figyeltem meg. 

�������� ������������� köl sö hatás

A 6. ábrán a nemionos tenzidoldatokra mért I1/I3 arányt tüntetettem fel a C12G2 

koncentrációjának függvényében polielektrolit nélkül, illetve η0 és 2η0 mg/dm3
 PDADMAC 

jelenlétében. Az ábra alapján megállapítható, hogy a poliion az alkalmazott koncentrációk 

esetén nem befolyásolja jelent sen a tenzidasszociátumok létrejöttét, azaz a polielektrolit és 

nemionos tenzid közötti kölcsönhatás elhanyagolható. Hasonló eredményeket találtam a 

PDADMAC/C12E6 elegyekben is. 
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6. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a C12G2 koncentrációjának függvényében polielektrolit nélkül 
(▲), valamint 50 () és 2η0 mg/dm3

 () PDADMAC jelenlétében. 

�������� Köl sö hatás a PDADMAC és NaDS között e io os te zid élkül és a��� 

jele lété e

A tenzidmolekulák PDADMAC lánchoz való köt dését is fluoreszcens spektrumok 

alapján követtem figyelemmel. A 7. ábrán az I1/I3 arány látható a NaDS koncentráció 

függvényében η0 mg/dm3
 polielektrolit esetén nemionos tenzid nélkül, illetve annak 

jelenlétében. Az elegyek stopped-flow keveréssel készültek. Az ábrák alapján az anionos 

tenzid köt dése a PDADMAC/NaDS rendszerben három specifikus koncentráció értékkel 

jellemezhet  (T1, T2 és T3), amik adott töréspontokhoz tartoznak az I1/I3 vs. cNaDS görbén. T1 

( η·10-6
 M) alatt a rendszerben nem asszociálódó polielektrolit és tenzid molekulák vannak 

jelen. A NaDS koncentráció növelésével T1 felett az I1/I3 arány csökken a hidrofób domének 

megjelenésével, majd T2 ( ζ·10-5
 M) felett konstanssá válik egy széles összetételi 

tartományban, ahol transzparens rendszerek keletkeznek PDADMAC és NaDS feleslege 

esetén is. Ez azt jelenti, hogy hasonló típusú PDADMAC/NaDS asszociátumok képz dnek a 

T2 < cNaDS < T3 tartományban, amik egy köztes mikropolaritás értékkel (I1/I3  1.51) 

jellemezhet ek. (A vizes környezetre, illetve a micellák hidrofób magjára kapott értékek 

rendre I1/I3  1,80 és 1,20.) Ez az eredmény valószínűleg a PDADMAC/NaDS asszociátumok 

kompakt hexagonális szerkezetével magyarázható [83]. Még nagyobb NaDS 

koncentrációknál, azaz ahol cNaDS > T3 (ahol T3= 8 ± 1 mM a cPDADMAC = 50 mg/dm
3 esetén), 

az I1/I3 arány csökken a pirén molekulák egyre nagyobb részének vegyesmicellákba történ  

szolubilizációja miatt.  
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7. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a NaDS koncentráció függvényében η0 mg/dm3
 PDADMAC 

koncentrációnál a C12G2 nélkül (), illetve 0,1 mM C12G2 jelenlétében(▲). a) Kis NaDS 

koncentrációknál, b) a tanulmányozott teljes koncentráció tartományban. A satírozott terület a 
csapadékos rendszerek megjelenését jelöli a PDADMAC/NaDS elegyekben. 

Az itt bemutatottakhoz hasonló I1/I3 vs. NaDS koncentráció görbék találhatóak közel 

ugyanolyan T1 és T2 értékekkel a kis NaDS koncentrációk tartományában különböz  

PDADMAC koncentrációk esetén más tanulmányokban is [40,81]. Nizri és munkatársai az 

els  töréspontot (T1) a kritikus aggregációs koncentrációval (cac  η·10-6
 M) azonosították 

[82]. Lee és munkatársai potenciometrikusan határozták meg a kötési izotermát a 

PDADMAC/NaDS rendszerben, az általuk publikált cac értéke  2·10-6
 M a NaCl nélküli, 

illetve a 10
-3

 M elektrolitot tartalmazó elegyek esetén [40]. Ezek az eredmények megegyeznek 

azokkal a megfigyelésekkel, miszerint a tenzidasszociátumok keletkezését jellemz  kritikus 

koncentráció értékét jelent sen csökkenti a polielektrolit típusú ellenionok jelenléte [110].  

A fent említettekkel ellentétben Penfold, valamint Mukherjee és munkatársaik sokkal 

nagyobb cac értékeket jegyeztek fel (7,010
-5

 M – 4,710
-4

 M NaDS tartományban) felületi 

feszültség, turbiditás, mikrokalorimetria és viszkozitás adatok elemzésekor [85,111]. Az 
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eltérés oka feltehet en az, hogy esetükben olyan PE/T aggregátumok keletkeztek, amik ezeket 

a méréseket nagyban befolyásolják [88]. Fontos megjegyezni, hogy a cac a kooperatív 

tenzidköt dés kezdetét jelzi, így pontos értékét a tenzidkötési izotermákból lehetne 

meghatározni [112]. Ezért további vizsgálatok szükségesek a különböz  fizikai-kémiai 

paraméterek együttes mérésével, hogy mélyebben megérthessük a NaDS PDADMAC 

molekulákhoz történ  köt désének mechanizmusát, valamint a megfigyelt cac értékek 

eltérésének okait. Mivel ezen kérdések tisztázása nem tartozott a célkitűzéseim közé, ezért 

nem végeztem további kutatásokat velük kapcsolatban. 

A 7. ábra alapján a nemionos tenzid jelenléte nagy hatással van a PDADMAC és a NaDS 

közötti asszociációra. Egyrészr l a T1 értéke kisebb NaDS koncentrációk felé tolódik el 

(T1  2·10-6
 M NaDS a 0,10 mM C12G2 esetén), mint ami a nemionos tenzid nélküli 

elegyekben tapasztalható. Mivel a nemionos tenzidek polielektrolit molekulához való 

köt dése elhanyagolható, és az itt használt tenzidkoncentráció tartományban nincsenek jelen 

vegyesmicellák (ld. 5a ábra), ezért adott PDADMAC/NaDS aránynál az I1/I3 arány változása a 

C12G2 hozzáadására az ionos és nemionos tenzidek makromolekulához való szinergikus 

köt désének eredménye. Azaz mindkét típusú tenzid köt dése feler södik a 

PDADMAC/NaDS és PDADMAC/nemionos tenzid rendszerekhez képest a polielektrolit 

láncon kialakuló vegyes aggregátumok képz dése miatt. Ugyanez a szinergikus köt dés 

figyelhet  meg a NaDS ellentétes töltésű alumínium felületre való adszorpciójakor dodecil-

maltozid jelenlétében (ami önmagában nem adszorbeálódik erre a felületre) [113,114], illetve 

más rendszereknél is [115]. Másrészr l a T2 és T3 értéke, valamint az asszociátumok 

mikropolaritása a T2 < cNaDS < T3 tartományban kisebb, mint a PDADMAC/NaDS 

rendszerben. Ez utóbbi megfigyelés valószínűleg a NaDS micellák szerkezetének és 

összetételének kismértékű megváltozása miatt történik a nemionos tenzid hozzáadásának 

hatására. A karakterisztikus töréspontok, valamint a mikropolaritás értékek hasonló változása 

figyelhet  meg a PDADMAC/NaDS rendszerben a C12E6 nemionos tenzid jelenlétében is. 

¡¢£¢¤¢ Komplexképződés a PDADMAC/NaDS rendszerben kis mennyiségű 

¥¦§¨©¥©ª «¦¥¬¨ jelenlétében

A 8. ábrán a PE/T komplexek elektroforetikus mobilitása és látszólagos hidrodinamikai 

átmér je, illetve a rendszerek turbiditása látható a NaDS koncentráció függvényében 

különböz  C12G2 koncentrációk esetén. Az elegyek stopped-flow keveréssel készültek. A 

méréseket egy hét elteltével újra megismételtem és az eredmények a mérések hibáján belül 

azonosnak adódtak. 
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A PDADMAC és a NaDS közötti komplexképz dés a korábbiakban tapasztaltakhoz 

hasonlóan történik [81]. Polielektrolit feleslegben a komponensek elegyítésekor transzparens 

oldatok keletkeznek, ahol az anionos tenzid köt dése a PDADMAC/NaDS asszociátumok 

csökken  pozitív töltését és méretét eredményezi. Egy adott NaDS koncentrációtól a 

látszólagos hidrodinamikai méret n , mivel az egyedi komplexek aggregátumai jönnek létre, 

majd ahogy a töltésük csökken, csapadékképz dés figyelhet  meg. Nagyobb NaDS 

koncentrációknál töltésátváltás történik és negatív töltésű nanorészecskék keletkeznek. Ebben 

az összetételi tartományban a részecskék mérete csökken, töltésük pedig növekszik a NaDS 

koncentráció további növekedésével. Az ionos tenzid feleslegében közel azonos méretű 

PDADMAC/NaDS szolrészecskék képz dnek a NaDS koncentrációtól függetlenül, amelyek 

mérete kisebb, mint az egyedi polielektrolit molekuláké a tenzidet nem tartalmazó oldatában. 
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8. ábra a) A komplexek elektroforetikus mobilitása és látszólagos hidrodinamikai átmér je, b) a 

rendszerek turbiditása a NaDS koncentráció függvényében 2η0 mg/dm3
 PDADMAC koncentrációnál 

és különböz  C12G2 koncentrációnál: 0 mM (), 0,15 mM () és 0,80 mM (). A piros és zöld 
satírozott terület a csapadékos összetételi tartományt jelöli cC12G2=0,80 mM esetén, illetve hozzáadott 
adalék nélkül.  

A 8. ábra szerint a C12G2 els dlegesen csak egy szűk NaDS koncentráció tartományban, a 

töltésneutralizáció környékén befolyásolja a PDADMAC/NaDS asszociációt. Ebben a 

tartományban a komplexek elektroforetikus mobilitása egyre negatívabb értéket vesz fel a 

növekv  C12G2 mennyiségével adott PDADMAC/NaDS összetételnél. Ráadásul a 

fázisszeparáció kezdete kisebb NaDS koncentrációk felé tolódik el, és ezzel együtt a negatív 

részecskéket tartalmazó rendszerek tartománya is növekszik. A C12E6 ehhez hasonló módon 

befolyásolja a PDADMAC és a NaDS közötti komplexképz dést.  

Ezek a megfigyelések egyértelműen a kétféle tenzid polielektrolit molekulához való 

szinergikus köt désének következményei (ld. 5. ábra). A nemionos tenzid jelenlétében megn  

a kötött ionos tenzid mennyisége és mivel a NaDS-el együtt a nemionos tenzid is a 

polielektrolit lánchoz köt dik, ezért polielektrolit/tenzid keverék asszociátumok alakulnak ki. 

Ennek eredményeként a PDADMAC molekulák töltésátváltása és a csapadékos tartomány 

kisebb NaDS koncentrációk felé tolódik el a nemionos tenzid jelenlétében.  

A 2. táblázatban foglaltam össze a PE/T asszociátumok zéró elektroforetikus 

mobilitásához tartozó NaDS koncentrációkat a különböz  koncentrációjú nemionos tenzid 

jelenlétében.  
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250 mg/dm
3
 PDADMAC 

C12G2 koncentráció (mM) NaDS koncentráció (mM) 

u  = 0-nála
 

0,00 1,60 ± 0,03 

0,15 1,ζ8 ± 0,03 

0,60 1,ζ3 ± 0,03 

0,80 1,ζ0 ± 0,03 

50 mg/dm
3
 PDADMAC 

C12G2 koncentráció (mM) NaDS koncentráció (mM) 

u  = 0-nála
 

0,00 0,ζη ± 0,02 

0,08 0,ζ0 ± 0,02 

0,30 0,33 ± 0,02 

0,50 0,28 ± 0,02 

2. táblázat Az analitikai NaDS koncentrációk a PDADMAC/NaDS asszociátumok zéró 
elektroforetikus mobilitásánál különböz  PDADMAC és C12G2 koncentrációk esetén. 

a
 A mobilitás vs. 

cNaDS adatokra illesztett harmadrendű polinom illesztésb l számítva. 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy kb. 0,2 mM-lal csökken a 

töltésneutralizációhoz tartozó NaDS koncentráció a legnagyobb nemionos tenzid koncentráció 

alkalmazása esetén, függetlenül a polielektrolit koncentrációjától. A PDADMAC/NaDS 

kötési izotermája alapján a nemionos tenzid nélküli komplexek zéró elektroforetikus 

mobilitásához tartozó egyensúlyi tenzidkoncentráció is 0,2 mM körül van. Ez az érték 

határozza meg, hogy mennyi lehet maximálisan az eltolódás az analitikai NaDS koncentráció 

értékében u =0-nál a nemionos tenzid adagolása esetén, feltéve, hogy a PDADMAC 

molekulákhoz köt d  ionos tenzid mennyisége a töltésneutralizációnál független a nemionos 

tenzid koncentrációjától. Így tulajdonképpen a töltésátváltáshoz tartozó NaDS mennyiségében 

tapasztalt kis változás valójában az ionos tenzid jelent sen megnövekedett kötési affinitását 

jelenti a nemionos tenzid jelenlétében. A fokozott tenzidköt dés ellentétben áll korábbi 

tapasztalatokkal, miszerint a nemionos tenzid jelenléte csökkenti a polielektrolit/ionos tenzid 

asszociáció mértékét [6η-67]. 

A szinergikus tenzidköt dés másik nagyon fontos következménye, hogy a negatív töltésű 

PDADMAC/NaDS komplexeket tartalmazó elegyek koncentráció tartománya nagyobb lesz, 

illetve a csapadékos koncentráció tartomány szélessége csökken a C12G2 jelenlétében stopped-

flow keverés alkalmazása esetén.  
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®¯°¯±¯ ² ³´²´µ²¶·¸¹´º·¶»¼½¼ ¾¿ÀÁÂÃ¿¾ À¿ÄÅegyensúlyi tulajdonságai

A PDADMAC/NaDS/nemionos tenzid rendszerek termodinamikai stabilitását kétféle 

keverési módszer alkalmazásával vizsgáltam. A 9. ábrán a stopped-flow és a lassú keverésnek 

a csapadékos tartomány nagyságára és az asszociátumok hidrodinamikai átmér jére gyakorolt 

hatása látható.  
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9. ábra a) PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexek látszólagos hidrodinamikai átmér je a NaDS 
koncentráció függvényében kétféle keverési módszer alkalmazása esetén: stopped-flow keverés () és 
lassú keverés (). A piros és türkiz satírozott terület a lassú, illetve stopped-flow keveréssel készült 
elegyekben tapasztalt csapadékképz dési tartományt jelöli. cPDADMAC=250 mg/dm

3
, cC12G2=0,15 mM. 

b) Az elegykészítési technikák hatása a PDADMAC/NaDS/C12G2 rendszerek vizuális megjelenésére. 
A NaDS koncentráció 3,η; ζ,0; 4,5; 5,0 mM, cPDADMAC=250 mg/dm

3
, cC12G2=0,3 mM. 

Kis NaDS koncentrációknál a komplexek mérete gyakorlatilag független az el állítási 

módjuktól, azonban az anionos tenzid mennyiségét növelve a lassú keveréssel készült 

rendszerekben nagyobb méretű asszociátumok vannak jelen és a csapadékképz dés is kisebb 

NaDS koncentrációtól kezd dik, mint a stopped-flow keverés esetén. Még nagyobb NaDS 

koncentrációknál egy széles összetételi tartományban éles különbség adódik a két típusú 

elegyítési technika között: míg a nagyon gyors stopped-flow keveréssel készült rendszerek 

transzparensek, a lassú keverés alkalmazásakor csapadék keletkezik, ahogy az a 9b ábra 

fotóin is látható. Ez a csapadék nem oldható fel további kevertetés hatására sem. Az így 

el állított rendszerek hosszú id n keresztül is meg rzik eltér  állapotukat (azaz nem 

tapasztalható változás akár hónapok múlva sem az elegyek kinézetében és a mért turbiditás 

értékekben). 50 mg/dm
3
 PDADMAC-ot tartalmazó rendszereknél, valamint C12E6 

jelenlétében is hasonlóak voltak a tapasztalataim. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 

PE/Tmix rendszerek fázistulajdonságai nagyban függenek az alkalmazott keverési eljárástól.  

Lassú keverés-

Stopped-flow keverés

b. Lassú keverés-

Stopped-flow keverés

Lassú keverés-

Stopped-flow keverés

b.
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Az egy- és kétfázisú rendszerek megkülönböztetése céljából az eddig is vizsgált 

összetételi tartományban néhány rendszert újra elkészítettem lassú keveréssel, majd fél óráig 

18000-es fordulatszámon centrifugáltam. Kis NaDS koncentrációknál transzparens 

rendszereket kaptam, amiket nem lehetett ezen a fordulatszámon szétválasztani 

centrifugálással, hiszen azok az egyedi PE/T asszociátumok oldatai. Ebben a tartományban a 

PE/T komplexeket jellemz  adatok (I1/I3 arány, dH, u  és turbiditás) gyakorlatilag függetlenek 

az elegyítési módszert l. Adott NaDS koncentráció felett centrifugálással folyadék és szilárd 

fázist tudtam elkülöníteni. Ebben a koncentráció tartományban a felülúszót pirén próbás 

fluoreszcencia mérésekkel vizsgáltam. A 10. ábra mutatja a centrifugált rendszerek folyadék 

fázisának esetén, valamint a stopped-flow keveréssel készült nem szeparált rendszerek esetén 

mért I1/I3 arányt a NaDS koncentráció függvényében C12G2 jelenlétében, illetve anélkül. Az 

ábrákon feltüntettem a polielektrolit nélküli tenzidoldatokra, illetve tenzidelegyekre mért 

értékeket is. 
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10. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a NaDS koncentráció függvényében η0 mg/dm3
 PDADMAC 

koncentrációnál a) dodecil-maltozid nélkül és b) 0,08 mM C12G2 jelenlétében. Kétféle módon 
készítettem a rendszereket: stopped-flow keveréssel () – ekkor a pirén próbát a stopped-flow 

keveréssel készített mintákhoz adtam; és lassú keveréssel, valamint centrifugálással () – ekkor a 

centrifugálás után nyert felülúszóhoz adtam a fluoreszcens próbát. A satírozott terület a csapadékos 
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koncentráció tartományt jelöli lassú keverés esetén. Az ábrákon a polielektrolitot nem tartalmazó 
tenzidoldatokra, illetve elegyekre mért I1/I3 arányt is feltüntettem (–). 

A 10a ábra alapján az I1/I3 arány a centrifugált rendszerekb l nyert felülúszó esetén 

hasonló a PDADMAC nélküli tenzidoldatokban mért értékekhez, tehát azok polikationt 

elhanyagolható mennyiségben tartalmazó híg tenzidoldatoknak tekinthet k. A 10b ábra 

szerint a felülúszó kevesebb tenzidet tartalmaz, mint a tiszta tenzidelegyek esetén, jelezve, 

hogy a polielektrolit és tenzid molekulák legnagyobb részét a szilárd fázis tartalmazza. 

Továbbá az egyensúlyi kétfázisú összetételi tartomány, ami centrifugálással szeparálható, jó 

egyezést mutat a lassú keveréssel készült csapadékos koncentráció tartománnyal. 

Ebben a tartományban az elegykészítési technikák hatása közötti különbség jól 

értelmezhet  a komponensek összekeverése során lejátszódó folyamatokkal. Lassú keverés 

alkalmazásakor a végs  összetételt a NaDS/C12G2 oldat fokozatos PDADMAC/C12G2 oldatba 

történ  csepegtetésével érem el. Ennek következtében a folyamat középs  fázisában 

keletkezett, csak kissé töltött PE/Tmix részecskék irreverzibilisen aggregálódnak. A 

tenzidelegy további adagolásával, majd a végs  összetétel elérése után a rendszer egyensúlyi 

állapotba jut (kétfázisú rendszer). A stopped-flow keverési mód esetén a komponensek 

rendkívül gyors elegyítése valósul meg. Így az ionos tenzid feleslegének PE/Tmix részecskék 

felületére történ  adszorpciója kell  negatív töltést tud biztosítani számukra, ami meggátolja 

aggregációjukat. Ezért az ionos tenzid feleslege esetén egy széles koncentráció tartományban 

a fázisszeparáció kinetikailag gátolt. Ebben a tartományban a PDADMAC/NaDS/nemionos 

tenzid töltésstabilizált kolloid diszperziója jön létre, hasonlóan a PEI/NaDS/C12G2 

rendszerhez [25]. 

ÆÇÈÇÉÇ PDADMAC/NaDS komplexképződés a dodecilÊËÌÍÎÏÐÑÒ feleslegében

Munkám következ  szakaszában a nemionos tenzid (C12G2) nagyobb mennyiségének 

jelenlétében vizsgáltam adott PDADMAC/NaDS összetételnél a rendszerek 

fázistulajdonságait, illetve nem-egyensúlyi jellegét. Az elegyeket az ún. gyors keveréssel 

készítettem, ami a stopped-flow keverésnél egy sokkal egyszerűbb, de kevésbé gyors és 

hatékony módja a komponensek összekeverésének. Alkalmazásakor, hasonlóan a stopped-

flow keveréshez, a PE/T részecskék elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperziója állítható 

el  az ionos tenzid feleslegében.  

ÓÔÕÔÖÔÕÔ × ØÙÚÛÚ hatása a PDADMAC/NaDS asszo iá ióra polielektrolit felesleg eseté

 Ebben az összetételi tartományban pozitívan töltött PE/T komplexek keletkeznek a 

nemionos tenzid nélkül. A 11a-c ábrán a komplexek elektroforetikus mobilitása látható a 
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C12G2 koncentrációjának függvényében állandó PDADMAC (250 mg/dm
3) és NaDS (1,2; 1,3 

és 1,4 mM) koncentrációnál. A lassú és gyors keveréssel készült elegyek turbiditását a 11d-f 

ábrasor tartalmazza.  
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11. ábra Gyors keveréssel készült PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexek elektroforetikus mobilitása, 
valamint a gyors és lassú keverés alkalmazásával készített rendszerek turbiditása 1,ζ mM (a és d), 1,3 
mM (b és e), valamint 1,2 mM (c és f) NaDS koncentrációknál a nemionos tenzid koncentrációjának 
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függvényében. A piros és satírozott türkiz területek a csapadékos összetételi tartományt jelzik lassú és 
gyors keverés esetén. Az 1Φ az egyfázisú, a 2 Φ a kétfázisú rendszereket jelöli. 

A 11a ábra szerint (1,ζ mM NaDS esetén) a PE/Tmix komplexek mobilitása meredeken 

csökken a nemionos tenzid koncentrációjának növekedésével és töltésátváltás következik be. 

Tovább növelve a C12G2 mennyiségét egy minimum figyelhet  meg a mobilitás görbén, majd 

újabb töltésátváltás történik negatívból pozitív irányba. Végül a komplexek mobilitása közel 

konstanssá válik a vizsgált összetételi tartományban. Ezen rendszerek turbiditásának változása 

a 11d ábrán látható. Egy széles tartományban csapadék keletkezik, azonban nagy C12G2 

koncentrációknál transzparens elegyek állíthatóak el . A kapott eredmények nem függenek a 

keverési módoktól. Kisebb polielektrolit koncentrációnál (η0 mg/dm3) is a turbiditás és a 

mobilitás hasonló változását figyeltem meg. 

Az 1,3 mM NaDS-t tartalmazó rendszerekben hasonlóakat tapasztaltam az eddigiekhez, 

azonban a mobilitás görbén található minimum mélysége kisebb, és szűkebb koncentráció 

tartományban keletkeznek negatív töltésű komplexek. Ráadásul a csapadékos tartomány 

nagysága is kisebb, mivel már  18 mM C12G2-tól kezd d en transzparens rendszerek 

keletkeznek az el állítási módtól függetlenül. 

Még kisebb NaDS koncentráció esetén (1,2 mM) a komplexek elektroforetikus mobilitása 

csökken, de nem történik töltésátváltás még nagy C12G2 koncentrációk esetén sem. A 

csapadékos tartomány nagysága is kisebb, mint az 1,3 mM NaDS-t tartalmazó elegyekben, az 

átlátszó rendszerek már  10 mM C12G2 esetén is megfigyelhet ek mindkét elegyítési 

technika esetén (lásd 11f ábra). 

Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy polielektrolit feleslegben a fázistulajdonságok 

nem függenek a keverés módjától, ezért a PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexképz dést 

termodinamikai egyensúlyt feltételezve tárgyalom. A híg tenzidkoncentráció tartományban a 

C12G2 els dleges hatása a mindkét típusú tenzid PDADMAC lánchoz való megnövekedett 

mértékű köt désében nyilvánul meg a PDADMAC/NaDS és PDADMAC/C12G2 

rendszerekhez viszonyítva ugyanolyan tenzidkoncentrációknál (ld. 7. ábra). Mivel kis C12G2 

koncentrációknál a vegyesmicellák mennyisége nem jelent s, ezért a tenzidek kémiai 

potenciáljának változását azok szinergikus köt dése határozza meg, ami fázisszeparációhoz, 

s t, a komplexek áttölt déséhez vezet (ez a jelenség megfigyelhet  már a 8. ábrán is, illetve a 

2. táblázat is alátámasztja). További C12G2 adagolásával azonban a nemionos tenzid más 

hatása kezd dominálni. Nagyobb C12G2 koncentrációknál a vegyesmicellák mennyisége is 

megn , (így több NaDS molekulát tudnak „bekebelezni”), ami egyre növekv  versenyt jelent 

a vegyesmicellák és a PE/Tmix komplexek között a tenzidek megoszlásával kapcsolatban. 
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Ennek következtében a PDADMAC molekulához kötött NaDS mennyisége csökken [74], ami 

a komplexek második töltésátváltásában nyilvánul meg (lásd 11a és b ábra). Másrészr l az 

analitikai C12G2 koncentráció növekedésével a nemionos tenzid kémiai potenciálja kicsit 

növekszik, így a PE/Tmix komplexekben kötött nemionos és ionos tenzid aránya is növekszik. 

A komplexek összetételének megváltozása növeli hidrofilitásukat [72], ami 

termodinamikailag stabil oldatok keletkezésének kedvez megfelel en nagy C12G2 felesleg 

esetén.  

ÜÝÞÝßÝàÝ á âãäåä hatása a PDADMAC/NaDS asszo iá ióra a NaDS feleslege eseté

Ebben a részben azt a koncentráció tartományt vizsgálom, ahol negatív töltésű 

PDADMAC/NaDS komplexek keletkeznek a nemionos tenzid hozzáadása nélkül. A 12. ábrán 

a gyors keveréssel készült rendszerek turbiditása és elektroforetikus mobilitása látható a 

dodecil-maltozid koncentrációjának függvényében η0 mg/dm
3
 PDADMAC és 1,η mM NaDS 

(12a és b), valamint 250 mg/dm
3
 PDADMAC és 7,0 mM NaDS (12c és d) összetételnél.  
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12. ábra a) Gyors keveréssel készített rendszerek turbiditása és b) elektroforetikus mobilitása a C12G2 

koncentrációjának függvényében, cPDADMAC=50 mg/dm
3
 és cNaDS= 1,5 mM. c) Gyors keveréssel 

készített rendszerek turbiditása és d) elektroforetikus mobilitása a C12G2 koncentrációjának 
függvényében, cPDADMAC=250 mg/dm

3
 és cNaDS= 7,0 mM. A satírozott terület a csapadékos 

koncentráció tartományt jelöli. 
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Mindkét PDADMAC/NaDS összetételnél az elegyek turbiditása növekszik, mobilitásuk 

pedig (abszolút értékben) csökken a C12G2 koncentráció növekedésével. Egy adott nemionos 

tenzid koncentráció felett csapadék képz dik, és ellentétben a polielektrolit feleslegben 

készült elegyekkel, nem tapasztalható egyensúlyi egyfázisú rendszerek képz dése a vizsgált 

összetételi tartományban még igen nagy C12G2 koncentráció esetén sem (pl. 

cPDADMAC=250 mg/dm
3
, cNaDS=7 mM és cC12G2= 300 mM).  

Ezek a megfigyelések az eddigiek alapján a polikationhoz kötött anionos és nemionos 

tenzid mennyiségének változásával értelmezhet ek, amit a kétféle tenzid kémiai potenciálja 

határoz meg. Egyrészr l csökken a PDADMAC molekulához kötött NaDS mennyisége nagy 

mennyiségű C12G2 jelenlétében, mivel az anionos tenzid egy része a vegyesmicellákba kerül. 

Azonban ez a folyamat nem olyan nagymértékű, hogy a töltésneutralizáció alatti 

rendszerekhez hasonló összetételű PE/Tmix asszociátumok jöjjenek létre (ld. mint 

polielektrolit felesleg esetén). Másrészr l a növekv  C12G2 koncentrációval annak kémiai 

potenciálja is kissé n , aminek következtében a kötött ionos és nemionos tenzidek aránya 

kicsit megváltozik. Ezek a folyamatok azonban még nagy mennyiségű nemionos tenzid 

jelenlétében sem eredményezik a PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexek oldhatóságának oly 

mértékű növekedését, hogy a PE/Tmix csapadék feloldódását tapasztaljuk.  

Mivel ebben a PDADMAC/NaDS összetételi tartományban a rendszer nem-egyensúlyi 

viselkedését tapasztaltam (ld. 9. ábra), ezért kipróbáltam többféle el állítási módot is az 

el z ekben tárgyalt rendszerek esetén. A 13. ábrán látható a gyors és lassú keveréssel, 

valamint kétféle kétlépéses keverési technikával készített rendszerek turbiditása a C12G2 

koncentrációjának függvényében.  

A lassú keveréssel készült elegyekben minden esetben csapadékképz dés figyelhet  meg. 

A gyors keveréssel el állított rendszerek C12G2 nélkül transzparensek, de a C12G2 

mennyiségének növelésével a turbiditás is növekszik, majd egy adott nemionos tenzid 

koncentráció felett csapadék keletkezik. Ahogy az el z  részben (5.1.3.) említettem, a 

tenzidelegy PDADMAC/C12G2 elegybe történ  lassú csepegtetésekor a rendszerben 

átmenetileg keletkez  semleges PE/Tmix részecskék koagulálnak, és további NaDS/C12G2 

elegy adagolásának hatására sem oldódik fel a csapadék. Ezzel szemben a gyors keverési mód 

esetén a rendszer végs  összetétele gyorsan kialakul, és a dodecil-szulfát (DS
-
) ionok PE/Tmix 

részecskék felületére történ  adszorpciója tudja stabilizálni diszperziójukat. Azonban a 

növekv  C12G2 mennyiségével csökken a részecskék felületére adszorbeálódott DS-
 ionok 

mennyisége, így a részecskék töltése, ami diszperziójuk állandóságának csökkenését 

eredményezi. 
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A másik két elegykészítési módszer alkalmazásával a komponensek egymáshoz való 

hozzáadása sorrendjének hatását vizsgáltam. Mindkett  esetén a minták végs  összetételét két 

lépésben értem el. A kétlépéses gyors keverés I. használatakor el ször a PDADMAC/NaDS 

rendszert készítettem el gyors keveréssel (a polielektrolit és a tenzid oldat egyforma 

térfogatának gyors elegyítésével), majd egyenl  térfogatú C12G2 oldatot adtam hozzá szintén 

gyors keveréssel. A kétlépéses gyors keverés II. esetén a tenzidek hozzáadásának sorrendje 

ennek fordítottja volt: el ször PDADMAC/C12G2 elegyeket készítettem, majd ezekhez adtam 

a NaDS oldatot, mindkét elegyítési lépésnél gyors keverést alkalmaztam.  
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13. ábra A PDADMAC/NaDS/C12G2 rendszerek turbiditása a dodecil-maltozid koncentrációjának 
függvényében a) cPDADMAC=250 mg/dm

3
 és cNaDS=7,0 mM b) cPDADMAC=50 mg/dm

3
 és cNaDS=1,5 mM. 

A rendszereket négy különböz  keverési technikával készítettem: lassú keverés (piros csapadékos 
tartomány), gyors keverés (,), kétlépéses gyors keverés I. (,) és kétlépéses gyors keverés II. 
(,). A teli és üres szimbólumok az azonnal, illetve 2ζ órával a keverés után mért értékeket jelölik. 
A zöld és narancssárga vonalak azokat a koncentrációkat jelölik, amely fölött a mérés ideje alatt is 
csapadékkéz dés volt megfigyelhet  gyors keverés és kétlépéses gyors keverés II. alkalmazása esetén.  
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A 13a ábra szerint a kétlépéses technikák jelent sen megváltoztatják a 

PDADMAC/NaDS/C12G2 rendszer fázistulajdonságait az el z  keverési típusokhoz képest, 

ami abban mutatkozik meg, hogy az elegyek turbiditása a kis és közepes nemionos tenzid 

koncentráció tartományban kisebb, valamint a csapadékos összetételi tartomány kezdete 

sokkal nagyobb C12G2 koncentrációknál jelentkezik, mint a gyors keverés esetén. Ezen 

megfigyelések értelmezéséhez a vegyesmicellák, a PE/Tmix részecskék és a tenzid adszorpciós 

réteg kialakulásának folyamatait veszem alapul. 

A kétlépéses gyors keverés II. során a kétféle tenzid csak a 2. lépésben keveredik össze, 

ami azt jelenti, hogy a 2. lépés legelején az anionos tenzid monomer formában van jelen a 

C12G2 micellákkal, illetve monomerekkel együtt. Így a vegyesmicellák és a PE/Tmix 

részecskék kialakulása párhuzamosan történik. Feltételezhet , hogy az alkalmazott módszerek 

közül ebben az esetben a leggyorsabb az adszorpciós réteg kialakulása a PE/Tmix 

szolrészecskék felszínén. Ez pedig elég nagy töltést biztosít a részecskéknek ahhoz, hogy még 

nagy C12G2 koncentráció esetén is megakadályozza aggregációjukat.  

A kétlépéses gyors keverés I. esetén is csak a második lépésben keverednek össze az 

ionos és nemionos tenzidek, azonban már jelen vannak olyan PDADMAC/NaDS 

nanorészecskék, amik nagyobb negatív töltéssel rendelkeznek, mint a végül kialakuló 

PDADMAC/NaDS/C12G2 részecskék. Ezért a 2. elegyítési lépésben az adszorpciós rétegben 

lev  NaDS dodecil-maltozidra cserél dik, és vegyesmicellák alakulnak ki. Nemrég megjelent 

tanulmányok szerint anionos és nemionos tenzidet tartalmazó adszorpciós rétegben a tenzidek 

egymás utáni adagolása során összetett kicserél dési folyamatok mennek végbe, aminek 

következtében átmenetileg a nemionos tenzid adszorpciós mennyisége jelent sen megn het 

(akár az egyensúlyi állapothoz tartozó felületi többletmennyiség fölé) [116,117]. Ez utóbbi 

jelenség olyan ingadozásokat eredményezhet az adszorbeált NaDS mennyiségében, és így a 

nanorészecskék felületi töltésében, hogy azok aggregációja a keverés els  szakaszában 

feler södik. 

A kétlépéses gyors keverés I. és II.-t l eltér en a gyors keverés esetén PDADMAC/C12G2 

és NaDS/C12G2 oldatokat elegyítek, tehát már kezdetben jelen vannak a vegyesmicellák. 

Ahhoz, hogy a PE/Tmix részecskék kialakuljanak, szabad NaDS molekulákra van szükség, 

amik a vegyesmicellák lebomlásával, illetve az anionos tenzid nemionos tenziddel történ  

cseréjével jönnek létre. Ráadásul a micellák jelenléte lassítja a tenzidek szilárd felületre 

történ  adszorpcióját [118], így a vegyes adszorpciós réteg és a PE/Tmix részecskék felületi 

töltésének kialakulása több id t vesz igénybe.  



 42 

Ezt a kísérletsorozatot (kétlépéses elegykészítés) stopped-flow keveréssel is elvégeztem és 

hasonló eredményre jutottam, mint a fent bemutatottak. 

A 13b ábra alapján η0 mg/dm3
 polikationt tartalmazó rendszereknél nincs számottev  

hatása a különböz  kétlépéses keverési módoknak a rendszerek turbiditására, sem a 

transzparens tartomány nagyságára, szemben a 2η0 mg/dm3
 PDADMAC-ot tartalmazó 

elegyekkel. Ez a tapasztalat az alkalmazott polielektrolit koncentráció jelent ségére hívja fel a 

figyelmet. Mivel a PE/Tmix részecskék kezdeti aggregációs sebessége nagyjából a részecskék 

koncentrációjának négyzetével arányos, ezért cPDADMAC=50 mg/dm
3
 esetén több id  áll 

rendelkezésre az adszorpciós réteg kialakulásához, mint a nagyobb polielektrolit koncentráció 

esetén. Ennek következtében a kinetikailag stabil koncentráció tartomány nagysága nem függ 

olyan nagy mértékben a komponensek hozzáadási sorrendjét l.  

Az eredmények alapján egy új, kolloid diszperzió készítése szempontjából hatékonyabb 

keverési technikát sikerült találni, amivel szélesebb nemionos tenzid koncentráció 

tartományban lehet PE/Tmix diszperziókat létrehozni. 
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æçèç éêëêìëíîïðêñîíòóôó asszociáció nagy ionerősségű közegben

Annak érdekében, hogy teljes képet kapjak az ellentétes töltésű polielektrolit/tenzid 

asszociációról nemionos tenzidek jelenlétében, illetve összehasonlíthassam eredményeimet az 

irodalomban találhatóakkal, megvizsgáltam a PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexképz dést 

0,3 M NaCl jelenlétében is.  

õö÷öøö Komponensek közötti kölcsönhatás ,  M NaCl jelenlétében

A 14. ábrán fluoreszcencia vizsgálatok eredményei láthatók a NaDS/C12G2 és a 

PDADMAC/C12G2 rendszerek esetén. A tiszta tenzidoldatokban mért I1/I3 arány hasonlóan 

változik, mint az elektrolitot nem tartalmazó rendszerek esetén, azonban az anionos tenzid 

cmc értéke jelent sen csökkent (0,8 mM). Ezzel szemben a dodecil-maltozid cmc-je nem 

változott számottev en nagyobb ioner sség esetén: 0,16 mM-ról 0,13 mM-ra csökkent. A 

tenzidelegyekben kisebb NaDS koncentrációknál figyelhet  meg hidrofób asszociátumok 

képz dése, mint a tiszta tenzidoldatok esetén, ami hasonlóan az elektrolit nélkül készült 

elegyekben tapasztaltakhoz, a tenzidek közötti szinergizmusra utal. Továbbá a 1ζb ábra 

alapján a polielektrolit jelenlétében, illetve anélkül készített mintákra kapott I1/I3 vs. cC12G2 

görbék mérési hibán belül azonosnak tekinthet ek, ami arra utal, hogy a PDADMAC és a 

nemionos tenzid közötti kölcsönhatás elhanyagolható mértékű 0,3 M NaCl jelenlétében is. 
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14. ábra a.) Fluoreszcencia I1/I3 intenzitás arány a tiszta NaDS oldatokban () és NaDS/C12G2 

elegyekben 0,05 mM C12G2 jelenlétében (▲) a NaDS koncentrációjának függvényében, b.) I1/I3 arány 
a C12G2 koncentrációjának függvényében polielektrolit nélkül (), valamint 50 mg/dm

3
 () 

PDADMAC jelenlétében. cNaCl=0,3 M. 

A polikation és NaDS közötti asszociációt is fluoreszcencia mérésekkel vizsgáltam 

konstans polielektrolit és NaCl koncentráció mellett a C12G2 jelenlétében és anélkül, az 

eredményeket a 15. ábra tartalmazza. Habár a hozzáadott elektrolit árnyékolja az 

elektrosztatikus vonzást az ellentétes töltésű komponensek között, PDADMAC/NaDS 

komplexek keletkeznek igen kis NaDS koncentrációnál (T1  0.032 mM). Kis mennyiségű 

nemionos tenzid jelenlétében pedig még kisebb koncentrációnál (T1  0.027 mM) figyelhet  

meg az asszociátumok képz dése. Mivel a 14. ábra alapján a vizsgált összetételi 

tartományban nincsenek jelen vegyesmicellák, illetve a PDADMAC/C12G2 kölcsönhatás is 

elhanyagolható, a T1 értékének csökkenése a C12G2 jelenlétében a NaDS feler södött kötési 

affinitásának tulajdonítható. Ez azt jelenti, hogy az anionos és nemionos tenzidek szinergikus 

köt dése a PDADMAC lánchoz elektrolit jelenlétében is megfigyelhet .  
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15. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a NaDS koncentráció függvényében 2η0 mg/dm3
 

PDADMAC koncentrációnál C12G2 nélkül (), illetve 0,05 mM C12G2 jelenlétében (), cNaCl=0,3 M. 
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ùúûúûú PDADMAC/NaDS komplexképződés ,  M NaCl jelenlétében

A 16. ábrán a gyors, illetve lassú keveréssel készített elegyek elektroforetikus mobilitását 

és turbiditását tüntettem fel a NaDS koncentráció függvényében. Kis NaDS koncentrációknál 

transzparens rendszer keletkezik, ami pozitívan töltött asszociátumokat tartalmaz. A tenzid 

koncentráció növelésével az elegy turbiditása növekszik, a PDADMAC/NaDS részecskék 

mobilitása csökken, majd csapadékképz dés és töltésátváltás következik be.  
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16. ábra Gyors () és lassú keveréssel (▲) készült PDADMAC/NaDS komplexek elektroforetikus 

mobilitása és a rendszerek turbiditása a NaDS koncentrációjának függvényében, 2η0 mg/dm3
 

PDADMAC koncentrációnál 0,3 M NaCl jelenlétében. A piros és zöld terület a csapadékos 
koncentráció tartományt jelöli a lassú és gyors keveréssel készült elegyekben. 

Az elektrolitot nem tartalmazó rendszerekhez képest mindkét keverési mód esetén egy 

széles koncentráció tartományban tapasztalható fázisszeparáció. Ez az alkalmazott nagy 

ioner sség kolloid diszperziókra gyakorolt hatásának következménye: még a negatív töltéssel 

rendelkez , gyors keverési módszerrel készített rendszerekben is a keverés során kialakuló 

PDADMAC/NaDS nanorészecskék az elektrolit árnyékoló hatása miatt aggregálódnak és 

csapadék képz dik. Más polielektrolitot és tenzidet tartalmazó rendszerekben is hasonlóakat 

tapasztaltak nagy ioner sség alkalmazása mellett [54,58]. 



 46 

üýþýÿý PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexképződés polielektrolit feleslegben

El ször azzal a rendszerrel foglalkozom, ahol pozitív töltésű komplexek keletkeznek a 

nemionos tenzid nélküli elegyekben. Ahogy az a 17. ábrán is látható, ahol a 0,3 M NaCl 

jelenlétében készült rendszerek mobilitás és turbiditás értékei vannak feltüntetve a C12G2 

koncentráció függvényében, hasonló megfigyeléseket tehetünk, mint az elektrolit nélküli 

minták esetén. Kis nemionos tenzid koncentrációknál a tenzidek szinergikus polielektrolithoz 

való köt dése a komplexek csökken  mobilitásában és csapadékképz désben nyilvánul meg. 

Nagyobb C12G2 koncentrációknál sok vegyesmicella van jelen, ami által csökken a szabad 

DS
-
 ionok száma, és a kötött NaDS mennyisége is. Ennek következtében megn  a PE/Tmix 

komplexek oldhatósága, ami a csapadék feloldódásához vezet.  
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17. ábra PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexek elektroforetikus mobilitása () és a rendszerek 
turbiditása () 0,3 M NaCl jelenlétében, gyors összekeverés után közvetlenül mérve a nemionos 
tenzid koncentrációjának függvényében. cPDADMAC=250 mg/dm

3
, cNaDS=1,4 mM. 

üýþý4ý PDADMAC/NaDS/C12G2 komplexképződés NaDS felesleg�en

Ebben a szakaszban a negatív töltéssel rendelkez  részecskéket tartalmazó rendszereket 

tárgyalom. A 18. ábrán a lassú és gyors keveréssel készült rendszerek turbiditása és 

elektroforetikus mobilitása látható a nemionos tenzid koncentrációjának függvényében. 

Csapadékképz dés történik kis C12G2 koncentrációknál, azonban egy adott C12G2 

koncentráció felett transzparens rendszerek képz dése figyelhet  meg. A kapott eredmények 

függetlenek az elegykészítési technikától. A komplexek mobilitása (abszolút értékben) és 

töltése csökken a nemionos tenzid mennyiségének növelésével, és adott C12G2 

koncentrációnál töltésátváltás történik. Hasonló észrevételeket tettem η0 mg/dm
3
 

PDADMAC-ot tartalmazó elegyeknél, illetve más PDADMAC/NaDS összetételeknél is.  
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18. ábra Gyors () és lassú keveréssel (▲) készült rendszerek turbiditása és elektroforetikus 
mobilitása a C12G2 koncentrációjának függvényében 0,3 M NaCl jelenlétében. cPDADMAC=250 mg/dm

3
, 

cNaDS=3,5 mM. A piros és zöld területek a csapadékos koncentráció tartományt jelzik a lassú és gyors 
keverési módok esetén. 

Az eredmények az anionos tenzid vegyesmicellák és PE/Tmix komplexek közötti 

összetételt l függ  megoszlásához kapcsolhatóak. Ahogy az 5.1.1. részben már tárgyaltam, a 

NaCl nélküli rendszerekben a vegyesmicellák kevesebb NaDS-t tartalmaznak, mint C12G2-t, 

mivel nagy különbség van a két tenzid micellaképz  hajtóerejében. Ugyanakkor 0,3 M NaCl 

jelenlétében a NaDS cmc-je közel kerül a C12G2 cmc-jéhez, ami adott összetételnél a NaDS 

vegyesmicellákban való nagyobb részvételét eredményezi. Ennek következtében a NaDS 

polielektrolithoz kötött mennyisége is jelent sen csökken, így már akár közepes C12G2 

koncentrációknál is pozitív komplexeket tartalmazó termodinamikailag stabil oldatok 

képz dnek. Az irodalmi bevezet ben említett tanulmányokban is az általam megfigyeltekhez 

hasonlóakat, azaz a fázisszeparáció megszűnését és transzparens oldatok keletkezését 

tapasztalták nagy nemionos/ionos tenzid arányoknál nagy ioner sségű rendszerekben [63-66]. 
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5.3. � ����� hatása a PSS és alkil-trim�ti�-ammónium-bromidok

asszociációjára

Polianiont és kationos tenzidet tartalmazó elegyekben is vizsgáltam a nemionos dodecil-

maltozid hatását hozzáadott elektrolit nélkül. Az eddig megfigyeltekhez hasonló 

eredményekre számítottam, és ugyanolyan kísérleti tervet készítettem, mint a 

PDADMAC/NaDS rendszer vizsgálatakor.  

�	
	�	 Komponensek közötti kölcsönhatások

A 19. ábra fluoreszcencia mérések eredményeit mutatja be tiszta CTAB és DTAB 

oldatokban, valamint az egyes kationos tenzidek C12G2-vel alkotott elegyeiben. Az eddig 

tapasztaltakhoz hasonlóan a tiszta tenzidoldatoknál az I1/I3 arány meredeken csökken a cmc 

közelében, míg a tenzidelegyek esetén egy széles koncentráció tartományban figyelhet  meg 

az intenzitás arány változása, valamint a vegyesmicellák megjelenése kisebb koncentrációnál 

történik, mint az egyedi tenzidek cmc értéke. Mindezek arra utalnak, hogy a kationos 

tenzidmolekulák és a nemionos tenzidek között szinergikus kölcsönhatás van.  
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19. ábra Fluoreszcencia I1/I3 intenzitás arány a) a tiszta CTAB oldatokban () és a CTAB/C12G2 

elegyekben 0,1 mM C12G2 jelenlétében () a CTAB koncentrációjának függvényében, b) a tiszta 

DTAB oldatokban () és a DTAB/C12G2 elegyekben 0,1 mM C12G2 jelenlétében () a DTAB 

koncentrációjának függvényében. 

A polielektrolit és a nemionos tenzid elegyei esetén mért I1/I3 arányt a C12G2 

koncentrációjának függvényében a 20. ábra szemlélteti. Mivel a kétféle rendszerre kapott 

eredmények csak kis mértékben térnek el egymástól, ezért megállapítható, hogy a vizsgált 

polielektrolit koncentrációnál a PSS molekulák és a dodecil-maltozid közötti kölcsönhatás 

elhanyagolható.  
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20. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a C12G2 koncentrációjának függvényében polielektrolit nélkül 
(), valamint 100 mg/dm

3
 (▲) PSS jelenlétében. 

A polianion és a kationos tenzidek közötti asszociációt el ször a híg összetételi 

tartományban vizsgáltam. Az I1/I3 arányt a kationos tenzidek koncentrációjának 

függvényében a 21. ábrán tüntettem fel hozzáadott C12G2 nélkül, illetve annak jelenlétében. 
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21. ábra Fluoreszcencia intenzitás arány a) a PSS/DTAB rendszerben b) a PSS/CTAB rendszerben a 

megfelel  tenzid koncentrációjának függvényében 100 mg/dm3
 PSS koncentrációnál C12G2 nélkül, 

illetve 0,1 mM C12G2 jelenlétében. 
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A nemionos tenzid nélküli elegyekben az I1/I3 arány közel konstans egy adott 

koncentrációig (cac, amit T1-gyel jelöltem), majd csökken a hidrofób PE/T asszociátumok 

megjelenésének következtében. A kationos tenzid koncentrációjának további növelésével az 

I1/I3 arány beáll egy bizonyos értékre, ami hasonló a tiszta tenzidoldatokban cmc feletti 

koncentrációknál mért értékekhez (1,34; ld. 19. ábra). A kapott T1 adatok ( 0,0100 mM és 

0,002η mM a DTAB és a CTAB esetén) jó egyezésben vannak a korábban meghatározott cac 

értékekkel [36,99,119]. A DTAB-ot és CTAB-ot tartalmazó rendszerek esetén mért T1 

értékekben fellelhet  különbség a két tenzid alkillánchossztól függ  kötési hajtóerejéb l 

származik.  

A nemionos tenzid jelenlétében a fluoreszcencia intenzitás változása hasonló jellegű, mint 

az el bb ismertetett esetekben, azonban az I1/I3 arány csökkenése kisebb kationos tenzid 

koncentrációtól kezd dik (T1≈0,0020 mM és 0,0012 mM a DTAB és CTAB esetén). A 19. és 

20. ábrák alapján a vizsgált koncentráció tartományban elhanyagolható a PSS és a C12G2 

közötti kölcsönhatás, valamint nincsenek jelen vegyesmicellák. Tehát a T1 értékek csökkenése 

a dodecil-maltozid alkalmazásával, olyan PE/Tmix asszociátumok keletkezésének jele, 

amelyben a kationos és nemionos tenzidek szinergikusan köt dnek a PSS lánchoz. A kétféle 

tenzid egymás jelenlétében történ  feler södött kötési affinitását tapasztaltam a 

PDADMAC/NaDS/C12G2 rendszerben is ld. 5.1.1. rész.  

��� Fázistulajdonságok a híg összetételi tartományban

�������� �����T�B������ ��� !z��

A 22. ábra a PSS/CTAB rendszerben mért hidrodinamikai átmér , elektroforetikus 

mobilitás és turbiditás eredményeket tartalmazza konstans (100 mg/dm3
) polielektrolit 

koncentrációnál a CTAB koncentráció függvényében, a C12G2 nélküli és C12G2-ot tartalmazó 

minták esetén. A 22a ábrába illesztett kisebb ábra a töltésneutralizáció körüli tartományban 

szerepl  adatokat mutatja be újra, kinagyított formában.  

A nemionos adalék nélkül transzparens rendszerek jönnek létre a kis CTAB 

koncentrációknál. A kationos tenzid mennyiségét növelve a PSS lánchoz köt d  tenzidek 

kompenzálják annak töltését, így kisebb össztöltésű és méretű PSS/CTAB asszociátumok 

jönnek létre, valamint a rendszer turbiditása növekszik. Egy adott CTAB koncentrációt elérve 

a semleges PE/T részecskék aggregálódnak és csapadék keletkezik. A tenzid felesleg 

összetételi tartományban pozitívan töltött részecskék transzparens rendszere alakul ki a 

komponensek gyors összekeverésével. A részecskék kisebb méretűek, mint a polielektrolit 

feleslegben el állított komplexek és méretük nem függ az alkalmazott CTAB koncentrációtól.  
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22. ábra a) A komplexek látszólagos hidrodinamikai átmér je és elektroforetikus mobilitása, b) a 

rendszerek turbiditása a CTAB koncentráció függvényében 100 mg/dm3
 PSS koncentrációnál és 

különböz  C12G2 koncentrációnál: 0 mM (), 0,1 mM () és 0,3 mM (). A kék és narancssárga 
satírozott terület a csapadékos összetételi tartományt jelöli cC12G2=0,3 mM esetén, illetve hozzáadott 
adalék nélkül.  

A nemionos tenzid hozzáadásával a mobilitás görbe alakja nem változik jelent sen, ám 

valamivel kisebb CTAB koncentrációnál alakulnak ki a semleges PE/Tmix komplexek és 



 52 

kezd dik a fázisszeparációs tartomány. Ez a megfigyelés az ionos tenzid PSS molekulákhoz 

történ  megnövekedett köt désével magyarázható a nemionos tenzid jelenlétében.  

A 3. táblázat azokat a CTAB koncentrációkat mutatja be, ahol elektroneutrális PE/Tmix 

asszociátumok keletkeznek különböz  C12G2 koncentrációknál. A legnagyobb és legkisebb 

érték közötti különbség mindössze 0,1 mM, ami egy nagyságrendbe esik a 

PDADMAC/NaDS/C12G2 rendszerben tapasztalttal (0,2 mM).  

100 mg/dm
3
 PSS 

C12G2 koncentráció (mM) 
CTAB koncentráció (mM) 

 u  = 0-nála
 

0,00 0,ηζ ± 0,01 

0,10 0,η0 ± 0,01 

0,30 0,ζ6 ± 0,01 

0,60 0,ζζ ± 0,01 

1,00 0,ζη ± 0,01 

3. táblázat Az analitikai CTAB koncentrációk a PSS/CTAB komplexek zéró elektroforetikus 
mobilitásánál különböz  C12G2 koncentrációk esetén. 

a
 A mobilitás vs. cCTAB adatokra illesztett 

harmadrendű polinom illesztésb l számítva. 

A nemionos tenzid hozzáadásával a CTAB feleslegben észlelt transzparens összetételi 

tartomány nagysága is növekszik, és a keletkezett PE/Tmix komplexek mérete közel 

ugyanakkora, mint a PSS/CTAB komplexeké.  

A PSS/CTAB rendszerben a kationos tenzid feleslegében kolloid diszperziót állítottak el  

a komponensek nagyon gyors összekeverésével, amit a részecskék felületére adszorbeálódott 

CTAB töltései stabilizáltak [54]. Mivel kis mennyiségű nemionos tenzid jelenlétében n  a 

PSS molekulához kötött kationos tenzid mennyisége, így adott összetételnél az áttöltött PE/T 

részecskék felületi töltése is. Ez azt jelenti, hogy a nemionos tenzid jelenlétében tapasztalt 

csapadékos tartomány méretének csökkenése nem az egyensúlyi fázistulajdonságok 

megváltozásához köthet , hanem a kinetikailag stabil koncentráció tartomány növekedésének 

eredménye. 

Ennek a magyarázatnak az alátámasztását szolgálja a 23. ábra, amelyben stopped-flow és 

lassú keveréssel készült, 0,3 mM C12G2-ot tartalmazó PSS/CTAB rendszer turbiditását 

tüntettem fel. A lassú keveréssel készült elegyekben csapadékképz dés figyelhet  meg egy 

széles összetételi tartományban a CTAB feleslegében, szemben a stopped-flow keverés 

alkalmazásának eredményeként kapott transzparens rendszerekkel. A lassú keverés esetén a 
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PE/Tmix részecskék irreverzibilis aggregációja történik, miel tt megfelel  mennyiségű 

kationos tenzid adszorbeálódna a részecskék felületére, így egy makrószkópikusan kétfázisú 

rendszer keletkezik.  
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23. ábra Stopped-flow (▲), illetve lassú keveréssel () készült PSS/CTAB/C12G2 rendszerek 

turbiditása a CTAB koncentrációjának függvényében. A satírozott terület a csapadékos összetételi 
tartományt jelöli a stopped-flow keveréssel készült elegyek esetén. 

"#$#%#%# &''()*+,(06787 9:;<=>:9

A rövidebb szénlánchosszú tenzid polielektrolittal és nemionos tenziddel alkotott 

komplexeinek elektroforetikus mobilitását és a rendszerek turbiditását mutatja a 24. ábra. A 

mobilitás görbe alakja hasonló, mint a PSS/CTAB rendszerben, a nemionos tenzid 

jelenlétében viszont meredeken n  és sokkal kisebb DTAB koncentrációnál éri el az u =0 

értéket, mint a C12G2 nélkül készített elegyek esetén. Ennek következtében a csapadékos 

összetételi tartomány kezdete is jóval kisebb DTAB koncentrációk felé tolódik el. Az 

eredmények a PSS/CTAB/C12G2 rendszerhez hasonlóan, itt is a kétféle tenzid PSS 

molekulákhoz történ  szinergikus köt désével magyarázhatóak.  
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24. ábra a) A komplexek elektroforetikus mobilitása és b) a rendszerek turbiditása a DTAB 
koncentráció függvényében 100 mg/dm3

 PSS koncentrációnál és különböz  C12G2 koncentrációnál: 0 

mM (), 0,3 mM () és 1,0 mM (▲). A kék, narancssárga és zöld terület a csapadékos összetételi 
tartományt jelöli cC12G2=1,0 és 0,3 mM esetén, illetve hozzáadott adalék nélkül. 

A töltésneutralizációhoz tartozó DTAB koncentrációk a 4. táblázatban vannak feltüntetve 

különböz  nemionos tenzid koncentrációnál. Az adatok alapján semleges PE/Tmix komplexek 

1,0 mM C12G2-ot tartalmazó rendszerben ~3,7 mM-al kisebb DTAB koncentrációnál 

keletkeznek, mint a nemionos adalék nélkül. Ez a koncentráció eltolódás egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint a PSS/CTAB/C12G2 rendszerben tapasztalt, ugyanakkora nemionos tenzid 

koncentrációnál. 
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100 mg/dm
3
 PSS 

C12G2 koncentráció (mM) 
DTAB koncentráció (mM) 

u  = 0-nála
 

0,00 4,η9 ± 0,25 

0,15 3,26 ± 0,25 

0,30 2,19 ± 0,25 

1,00 0,88 ± 0,15 

4. táblázat Az analitikai DTAB koncentrációk a PSS/DTAB komplexek zéró elektroforetikus 
mobilitásánál különböz  C12G2 koncentrációk esetén. 

a A mobilitás vs. cDTAB adatokra illesztett 

másodrendű polinom illesztésb l számítva. 

A töltésneutralizációhoz tartozó DTAB és CTAB koncentrációk eltolódásának fels  

határa (nemionos tenzid jelenlétében) közel megegyezik a nemionos tenzid nélküli 

rendszerben u =0-nál mért szabad egyensúlyi ionos tenzid koncentrációval. A PSS/DTAB és 

PSS/CTAB rendszerekben meghatározott kötési izotermák3
 szerint a PSS molekulák 

töltéseinek kompenzálása sokkal kisebb egyensúlyi tenzid koncentrációnál történik a CTAB 

esetén (0,10 mM), mint a DTAB esetén (3,90 mM) – a DTAB kisebb hidrofób hajtóereje 

miatt. Ezek a koncentráció értékek jó egyezésben vannak az általam megfigyelt PE/Tmix 

komplexek zéró mobilitásához tartozó analitikai CTAB és DTAB koncentráció maximális 

megváltozásával C12G2 jelenlétében. A kötési izotermákat (ld. 25. ábra) a Mezei és 

munkatársai által kidolgozott módszerrel határoztam meg [34]. 
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25. ábra a) PSS molekulákhoz kötött CTAB mennyisége a szabad egyensúlyi CTAB koncentráció 
függvényében (), b) PSS molekulákhoz kötött DTAB mennyisége a szabad egyensúlyi DTAB 
koncentráció függvényében (). A kis DTAB koncentrációkhoz tartozó értékeket a ref. 99–b l vettem 

át (). 

                                                 
3
 A kötési izotermák meghatározásának leírása a Függelék 2-ben található 
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A 24. ábrán látható mobilitás görbék másik érdekes tulajdonsága, hogy a komplexek 

mobilitása még nagy DTAB koncentrációknál is viszonylag kis értékeket vesz fel (vagyis az 

áttöltés értéke kicsi). Ráadásul még stopped-flow keveréssel sem sikerült transzparens 

rendszereket el állítani DTAB feleslegben, szemben a PSS/CTAB eleggyel. (A lassú 

keveréssel készített elegyekben is csapadékképz dést figyeltem meg ugyanebben a 

koncentráció tartományban a nemionos tenzid nélküli és az azt tartalmazó rendszerekben is.) 

Az ionos tenzidek eltér  szénlánchossza okozza a fent említett különbségeket. A semleges 

PSS/DTAB nanorészecskék felszínére kisebb mennyiségben adszorbeálódik a kationos tenzid, 

mint a PSS/CTAB rendszerben, mivel a DTAB kisebb hidrofób hajtóer vel rendelkezik, mint 

a CTAB. Ez okozza azt, hogy kevésbé áttöltött nanorészecskék keletkeznek, még elég nagy 

DTAB koncentrációknál is (akár 100 mM DTAB esetén is). Így a részecskéknek nincs 

megfelel en nagy felületi töltésük, hogy a közöttük lev  taszítás miatt elkerüljék az 

aggregációt. S t, az ionos és nemionos tenzidek szinergikus köt dése sem tudja tovább 

növelni a komplexek felületi töltését, ezért szintén a részecskék aggregációja és 

csapadékképz dés figyelhet  meg.  

?@E@E@ FHHIJKTAB komplexképződés a nemionos tenzid feleslege esetén

Mivel a tapasztaltak alapján a vizsgálatok eredményei nagyban függnek a 

polielektrolit/ionos tenzid arányától, ezért külön tárgyalom a polielektrolit, illetve az ionos 

tenzid feleslegében készült rendszerekre vonatkozó eredményeket. 

LOQOQORO UVVWXYZ[\WX]^_^ `chjpqc`cu vwxycxcu{`wxy{ |cxcpxc}~ch

A 26. ábrán a mobilitás és turbiditás adatokat tüntettem fel a PSS/DTAB (a és b), és a 

PSS/CTAB (c és d) rendszerre vonatkozóan a C12G2 koncentrációjának függvényében. Az 

elegyek stopped-flow és lassú keveréssel készültek, utóbbi esetén csak a turbiditás értékeket 

ábrázoltam.  

Mindkét rendszerben a nemionos adalék nélkül el állított komplexek hasonló mobilitással 

rendelkeznek (ami közel hasonló össztöltést jelent). Kis mennyiségű dodecil-maltozid 

hozzáadásával a komplexek mobilitása csökken, majd töltésátváltás (– → +) következik be 

egy szűk C12G2 koncentráció tartományban, amit a turbiditás hirtelen növekedése és 

csapadékképz dés kísér. Tovább növelve a C12G2 koncentrációt egy maximum érték elérése 

után a mobilitás csökkenni kezd, majd újra töltésátváltás (+ → –) figyelhet  meg, a 

rendszerek csapadékosak. Egy adott C12G2 koncentráció (ζ mM a PSS/CTAB és 60 mM a 

PSS/DTAB rendszerek esetén) felett közel konstans mobilitás értékkel rendelkez  
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komplexeket tartalmazó transzparens rendszerek keletkeznek. A megfigyelések függetlenek 

az alkalmazott keverési technikától. Hasonló eredményeket kaptam PDADMAC/NaDS/C12G2 

rendszerek vizsgálatakor is, ld. 11. ábra. 
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26. ábra a) A PSS/DTAB/C12G2 komplexek elektroforetikus mobilitása () és b) a rendszerek 
turbiditása stopped-flow () és lassú keverés (▲) alkalmazásakor a C12G2 koncentrációja 
függvényében, cPSS = 100 mg/dm

3
 és cDTAB = 2 mM. c) A PSS/CTAB/C12G2 komplexek 

elektroforetikus mobilitása () és d) a rendszerek turbiditása stopped-flow () és lassú keverés (▲) 

alkalmazásakor a C12G2 koncentrációja függvényében, cPSS = 100 mg/dm
3
 és cCTAB = 0,46 mM. A 

narancssárga és kék satírozott terület a csapadékos összetételi tartományt jelöli a lassú és a stopped-

flow keverés esetén. 

Az eddigiek alapján a komplexek mobilitásának és töltésének ugrásszerű változása (kis 

C12G2 koncentrációnál) a tenzidek PSS molekulához történ  szinergikus köt désével 

magyarázható. Nagyobb nemionos tenzid koncentrációknál a mobilitás csökkenése, és az 

újabb töltésátváltás hátterében a CnTAB molekulák nagyobb mennyiségének 

vegyesmicellákba történ  kerülése áll, ami a szabad kationos tenzid koncentráció 

csökkenéséhez vezet. (Míg a nemionos tenzid monomer koncentrációja növekszik egy kicsit.) 

Ezek a változások vezetnek a kötött kationos tenzid mennyiségének jelent s csökkenéséhez, 
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illetve a komplexek oldhatóságának növekedéséhez, végül pedig termodinamikailag stabil 

PSS/CnTAB/C12G2 asszociátumokat tartalmazó oldatok keletkezéséhez.  

Habár a 26. ábrán feltüntetett eredmények a két rendszerben nagyon hasonlóak, nagy 

különbség adódik a csapadékos összetételi tartomány nagyságában. Ez a tapasztalat is a 

kétféle ionos tenzid eltér  szabad egyensúlyi tenzid koncentrációjához köthet  (adott PSS és 

CnTAB koncentrációnál C12G2 nélkül). A 25. ábrán bemutatott kötési izotermák 

összehasonlításából látható, hogy a PSS/CnTAB komplexek zéró elektroforetikus 

mobilitásához tartozó szabad kationos tenzid koncentráció a DTAB esetén egy 

nagyságrenddel nagyobb, mint a CTAB esetén. Ebb l az következik, hogy adott PSS/CnTAB 

összetételnél nagyobb vegyesmicella koncentráció, azaz nagyobb C12G2/CnTAB arány 

szükséges a szabad DTAB koncentráció oly mértékű csökkentéséhez, hogy a csapadék 

feloldódását tapasztaljuk.  

�������� ��������������� ���������� ����� ������ �����������

Ebben a részben olyan rendszereket mutatok be, ahol pozitívan töltött részecskék 

keletkeznek a nemionos adalék nélkül. Két PE/T összetételt vizsgáltam, úgy választva ket, 

hogy az egyik esetben csak kissé töltött, a másik esetben nagyobb töltéssel rendelkez  

szolrészecskék keletkeznek a nemionos tenzid hozzáadása nélkül. A stopped- flow keveréssel 

készült nanorészecskék elektroforetikus mobilitását és a rendszerek turbiditását a 27. ábra 

tartalmazza 0,6 és 2,0 mM CTAB koncentrációnál a dodecil-maltozid koncentrációjának 

függvényében. Az ábra jobb oldalán az adott PE/T összetételhez tartozóan sematikus kötési 

izotermák láthatóak, amik a szabad és kötött ionos tenzid mennyiségének változását 

szemléltetik a C12G2 hozzáadásának hatására.  
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27. ábra A stopped-flow keveréssel készült PSS/CTAB/C12G2 nanorészecskék elektroforetikus 

mobilitása () és a rendszerek turbiditása (▲) a dodecil-maltozid koncentrációjának függvényében 
100 mg/dm

3
 PSS esetén a) 0,6 mM, b) 2,0 mM CTAB. A jobb oldalon lev  sematikus ábrák a PSS 

molekulákhoz köt d  CTAB (β) mennyiségének változását mutatják be a szabad egyensúlyi CTAB 
koncentráció függvényében a nemionos tenzid jelenlétében és nélküle. A kék szaggatott vonal a 

töltésneutralizációhoz (u =0) tartozó kötött CTAB mennyiséget jelöli. A bal oldali ábrákon szerepl  
összetételhez tartozó egyensúlyi CTAB koncentrációkat a C12G2 jelenlétében, illetve anélkül piros, 

valamint barna szaggatott vonallal jelöltem. A függ leges, illetve görbe nyilak a β értékében történ  
változást mutatják kis (+C12G2) és nagy (++C12G2) mennyiségű nemionos tenzid jelenlétében.  

A 27a ábra szerint a kis pozitív töltéssel bíró nanorészecskék mobilitása a C12G2 

hozzáadására n , majd csökken, miközben a rendszer turbiditása fordított módon változik: 

el ször csökken, azután növekszik. A C12G2 koncentráció növelésével a részecskék mobilitása 

tovább csökken és töltésátváltás következik be a csapadékképz dés megjelenésével 

párhuzamosan. Ezt követ en egy bizonyos C12G2 koncentráció felett transzparens rendszerek 

keletkeznek. 

A 27b ábra olyan elegyeket mutat be, ahol sokkal nagyobb töltéssel rendelkez  

szolrészecskék képz dnek a nemionos adalék alkalmazása nélkül, mint az el z  esetben. A 

rendszer turbiditása n , míg a szolrészecskék mobilitása csökken a C12G2 koncentráció 

növekedésével, majd csapadékképz dés figyelhet  meg. Nagyobb C12G2 koncentrációnál 

áttölt dött komplexek keletkeznek, és egy adott nemionos tenzid koncentráció felett kis 

turbiditású elegyek állíthatóak el  (újraoldódás).  

Megfigyeléseim az ionos és nemionos tenzidek polielektrolit lánchoz történ  köt désében 

bekövetkezett változások eredményei, így a következ képpen magyarázhatóak. A 

100 mg/dm
3
 PSS-t és 0,6 mM CTAB-t tartalmazó rendszerekben nagyon gyors elegyítést 

alkalmazva kis felületi töltéssel rendelkez  nanorészecskékb l álló kevésbé stabil kolloid 

diszperzió jön létre. A nemionos tenzid jelenlétében a szinergikus köt dés miatt 

megnövekedett felületi töltésű részecskék keletkeznek, így megnövekedett kinetikai 
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stabilitással rendelkez  diszperzió állítható el . Azonban a nemionos tenzid 

koncentrációjának további emelésével az ionos tenzid vegyesmicállákba való beépülése 

fokozódik, így csökken a szabad ionos tenzid koncentrációja. Ez a PE/Tmix nanorészecskék 

felületére adszorbeált CTAB mennyiségének, azaz a nanorészecskék töltésének csökkenését is 

eredményezi, ami a diszperzió stabilitásának elvesztését jelenti. Még nagyobb dodecil-

maltozid koncentrációknál a CTAB monomer koncentrációja tovább csökken, míg a szabad 

C12G2 molekulák koncentrációja kissé növekszik. Ez okozza azt, hogy a PSS lánchoz kötött 

kationos tenzid mennyisége a töltésneutralizáció alá csökkenjen, illetve a komplexen belül a 

C12G2/CTAB arány megn jön. Így egy adott C12G2 koncentráció felett oldható 

PSS/CTAB/C12G2 komplexek keletkeznek.  

A másik esetben a 100 mg/dm
3
 PSS-t és 2,0 mM CTAB-t tartalmazó rendszerekben 

stopped-flow keverést alkalmazva nagy felületi töltéssel rendelkez  nanorészecskékb l álló 

kinetikailag stabil kolloid diszperzió jön létre, így a nemionos tenzid kis mennyiségének 

hozzáadásával nem n  tovább számottev en a részecskék töltése – a turbiditás és mobilitás 

értékekben sem látható jelent s változás. Nagyobb C12G2 koncentrációnál hasonló folyamatok 

zajlanak le, mint az el bb említett esetben, azaz a kötött CTAB mennyisége csökken, aminek 

következtében kisebb töltésű nanorészecskék keletkeznek és azok koagulációja miatt 

csapadékképz dés figyelhet  meg. Azonban még nagyobb C12G2 koncentrációnál a kötött 

kationos tenzid mennyisége már a töltésneutralizációhoz szükségesnél kisebb értéket ér el, 

ezzel együtt jelent sen megváltozik a szolrészecskék összetétele is, így a csapadék 

újraoldódása következik be.  

Ezeket az elegyeket lassú keveréssel is elkészítettem és azt tapasztaltam, hogy egy széles 

koncentráció tartományban fázisszeparáció történik, azonban egy adott C12G2 koncentráció 

felett (ugyanott, mint a stopped-flow keverés esetén) kis turbiditású rendszerek keletkeznek. 

Ez az eredmény is megmutatja, hogy termodinamikailag stabil oldatok képz dnek nagy 

nemionos tenzid koncentrációknál, míg a kisebb mennyiségű C12G2 jelenlétében kétfázisú 

rendszerek, vagy kinetikailag stabil diszperziók állíthatók el . 

Érdemes összehasonlítani a nagy koncentrációban jelenlev  nemionos tenzid hatását az 

ionos tenzid feleslegében készült PSS/CTAB és PDADMAC/NaDS rendszerekre. Mindkét 

esetben a diszperzió stabilitását csökkenti az alkalmazott nemionos tenzid, azonban a 

PDADMAC/NaDS rendszerben keletkezett csapadék még nagyon nagy mennyiségű (akár 

300 mM) C12G2 hatására sem oldódik fel. Ennek oka az, hogy sokkal nagyobb a rendszerben 

lev  szabad NaDS molekulák száma a PSS/CTAB elegyekben lev  CTAB-hoz képest a 

C12G2-t nem tartalmazó elegyeket összehasonlítva. Így sokkal nagyobb C12G2 felesleg 
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szükséges ahhoz, hogy a kötött NaDS mennyisége jelent s mértékben csökkenjen (a 

töltésneutralizáció alatti szintre).  

Fontos megjegyezni azt, hogy ahogy a 24. ábrán is látható, PSS/DTAB rendszerben még 

stopped-flow keverés alkalmazásával és dodecil-maltozid jelenlétében sem sikerült kolloid 

diszperziót el állítani DTAB feleslegben. Ezért ebben az összetételi tartományban a nemionos 

tenzid egyensúlyi fázistulajdonságokra gyakorolt hatását vizsgálhatjuk. Elkészítettem 

különböz  mennyiségű C12G2-t és 10 mM DTAB-t tartalmazó PSS/DTAB rendszereket, de 

nem tapasztaltam egyfázisú rendszerek keletkezését, még 200 mM C12G2 alkalmazása esetén 

sem. Ezek alapján feltételezhet , hogy a PDADMAC/NaDS rendszerben tapasztaltakhoz 

hasonlóan, túl nagy a szabad DTAB koncentrációja és csak extrém nagy nemionos/ionos 

tenzid aránynál lenne elérhet  a csapadék feloldódása. 
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���. Új megközelítés a nemionos tenzid polielektrolit/ionos tenzid 

asszociációra gyakorolt hatásának lerására

Az eredményeim alapján egy új, általános érvényű interpretáció adható a nemionos tenzid 

polelektrolit/ionos tenzid asszociációra gyakorolt hatásával kapcsolatban. Ennek lényege, 

hogy a nemionos tenzidnek két, egymással ellentétes hatása van az ionos tenzid polielektrolit 

molekulához való köt désére. Egyrészr l az ionos és nemionos tenzidek közötti szinergizmus 

miatt az ionos tenzid polielektrolit lánchoz való kötési affinitása fokozódik. Másrészr l a 

vegyesmicella képz dés miatt a makromolekulához kötött ionos tenzid mennyisége csökken. 

Az adott PE/T rendszer, az ioner sség és a tenzidkoncentráció-tartomány függvénye, hogy 

melyik hatás érvényesül jobban. Továbbá ez a megközelítés figyelembe veszi a PE/T 

rendszerek nem-egyensúlyi tulajdonságait is. Így a korábbi egymásnak ellentmondó irodalmi 

eredményeket is értelmezni tudja.  

A nemionos tenzid kett s hatásának szemléltetése látható a 28. ábrán. Polielektrolit 

feleslegben kis nemionos/ionos tenzid arányoknál a kétféle tenzid szinergikus köt dése miatt 

a csapadékos összetételi tartomány kisebb ionos tenzid koncentráció felé tolódik (A). A 

nemionos/ionos tenzid arányt növelve az ionos tenzidmolekulák egy része a vegyesmicellákba 

kerül, így csökken a polielektrolithoz kötött ionos tenzid mennyisége. Ezzel párhuzamosan 

megn  a komplexekben a nemionos/ionos tenzid aránya is, ami a komplexek hidrofilitásának 

növekedését jelenti. Így egy adott nemionos tenzid koncentráció felett a csapadék feloldódását 

tapasztaljuk (B).  

Ugyanakkor ionos tenzid feleslegben kis ioner sségű közegben nem minden esetben 

érhet  el a csapadék feloldódása, mivel nem csökken jelent sen a polielektrolithoz kötött 

ionos tenzid mennyisége, illetve nem változik számottev en a komplexek bels  összetétele 

(C). Azonban elektrolit jelenlétében az ionos tenzidek sokkal nagyobb hányada válik a 

vegyesmicellák részévé (mint elektrolit nélkül), így oly mértékben csökken a PE lánchoz 

kötött ionos tenzid mennyisége, hogy csapadék feloldódása tapasztalható (D). 

A PE/Tmix rendszerekben az ionos tenzid feleslegében el állított kolloid diszperziók 

stabilitására is hatással van a nemionos tenzid. Kis mennyiségben alkalmazva növeli a 

töltéssel rendelkez  részecskéket tartalmazó kinetikailag stabil diszperzió tartományát. 

Azonban mennyiségét növelve, a diszperzió állandóságának csökkenése figyelhet  meg (E). 

Ennek oka egyrészt az, hogy csökken a PE/Tmix részecskék töltése, mivel az ionos tenzid a 

vegyesmicellákba kerül. Másrészt az, hogy a vegyes adszorpciós réteg kialakulása jóval 

lassabb folyamat, mint a csak ionos tenzidet tartalmazó adszorpciós rétegé. Így az egyensúlyi 
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adszorpciós réteg kialakulása el tt aggregálódhatnak a részecskék. A keverés módjától és a 

komponensek elegyítési sorrendjét l függ en új típusú PE/Tmix nanorészecskék kinetikailag 

stabil diszperziója állítható el .  

 

 

 
 
28. ábra Sematikus illusztráció a polielektrolit/ionos tenzid asszociáció szabályozásáról nemionos 
tenzid segítségével 
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� �. Neutrális polimerek hatása a PDADMAC/NaDS kolloid diszperziók 

stabilitására

Ebben a fejezetben el ször a komponensek külön-külön egymással való kölcsönhatását 

veszem sorra, majd az elegyek tömbfázisbeli viselkedését tárgyalom mobilitás és fényszórás 

mérések alapján. Utána a különböz  keverési módoknak a diszperziók stabilitására való 

hatását részletezem, végül a rendszer nagy ioner sség melletti viselkedését mutatom be. 

Eredményeimet összehasonlítom a PEI/NaDS elegyekben tapasztaltakkal. 

¡¢¡¢£¢ Komponensek közötti kölcsönhatások

Az ellentétesen töltött PDADMAC és NaDS molekulák között er s elektrosztatikus 

vonzás lép fel, melynek eredményeként (ahogy az irodalmi áttekintésben már említettem) 

igen kis tenzidkoncentrációnál kialakulnak a PDADMAC/NaDS asszociátumok. Ezzel 

ellentétben a polielektrolit molekula és a vizsgált semleges polimerek közötti kölcsönhatás 

dinamikus fényszórás és mobilitás mérések alapján elhanyagolható mértékű. Ahogy a 

dolgozat els  felében bemutattam, az ionos tenzidek és semleges makromolekulák közötti 

kölcsönhatás is számottev  lehet, így annak feltérképezésére elektromos vezetés méréseket 

végeztem a NaDS és neutrális polimerek elegyeiben. Eredményeimet a 29. ábra mutatja be.  
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29. ábra Elektromos vezetés a NaDS koncentrációjának függvényében semleges polimer nélkül és 
2 mg/dm

3
 a) PEO b) PVP c) dextrán (100-200 kDa) jelenlétében. 
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A 29. ábra szerint a NaDS oldatok elektromos vezetése lineárisan n  a tenzid 

koncentrációjának növekedésével, majd egy adott koncentrációtól kezd d en változás áll be 

az értékek növekedési ütemében. Ez a koncentráció a NaDS cmc-je, amely méréseim alapján 

8,2 mM-nak adódott. A PVP és a PEO jelenlétében a görbe kezdeti szakasza megegyezik a 

tiszta NaDS oldatokban mért értékekkel, azonban egy adott ponttól eltérés tapasztalható. 

Ennek oka a semleges polimerek NaDS molekulákkal való kölcsönhatása, az adott NaDS 

koncentráció pedig az ezt jellemz  kritikus aggregációs koncentráció. A cac értékei az egyes 

esetekben: ζ,η mM a PEO/NaDS, és 3,0 mM a PVP/NaDS rendszerekben (hozzáadott 

elektrolit nélkül), ami jól egyezik az irodalmi értékekkel [27-29]. A 29c ábra szerint a dextrán 

nem befolyásolja a tenzid elektomos vezetését, így a közöttük lev  kölcsönhatás 

elhanyagolható. 

¤¥¤¥¦¥ § ¨©§©ª§«¬®©¯¬°±²³±´±° ²®µ¶·²·³±µ¸³® ±legyek tömbfázisbeli 

viselkedése

Els  lépésként a PDADMAC/NaDS komplexképz dést vizsgáltam a semleges adalékok 

nélkül, illetve azok jelenlétében. A 30. ábra mutatja be az elektroforetikus mobilitás mérés 

eredményeit 2 g/dm
3
 PEO, PVP és dextrán jelenlétében.  

A satírozott terület a csapadékos, illetve nagyon turbid rendszerek megjelenését jelöli, 

ebben a tartományban nem végeztem mobilitás méréseket. Mivel a nagyobb molekulatömegű 

dextrán esetében kapott mobilitás értékek nem térnek el jelent sen a kisebb molekulatömegű 

dextránt tartalmazó rendszerekben mért értékekt l, ezért az átláthatóság kedvéért ezeket az 

eredményeket nem tüntettem fel a 30. ábrán.  
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30. ábra Elektroforetikus mobilitás a NaDS koncentráció függvényében polimer adalék nélkül (), 

valamint 2 g/dm
3
 PEO (), PVP () és dextrán (100-200 kDa) (▲) jelenlétében. A satírozott terület a 

csapadékos vagy nagyon turbid rendszereket jelöli polimerek nélkül és polimerek jelenlétében 
egyaránt, cPDADMAC=500 mg/dm

3
. 
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A polimer adalék nélküli elegyekben a tenzidionok köt dése következtében csökken a 

polielektrolit molekula nettó töltése, ezért egy adott koncentrációnál csapadékképz dés 

figyelhet  meg. A tenzid koncentrációt tovább növelve negatív töltésű szolrészecskék 

keletkeznek. Ebben a tartományban a PDADMAC/NaDS elegyek mobilitása csökken 

(abszolút értékben) a nemionos polimerek jelenlétében. Ez a hatás dextrán esetén nem túl 

jelent s, azonban PEO és PVP esetében igen számottev . Ezen két polimer jelenlétében, a 

tenzid koncentrációjától függetlenül közel egyforma mobilitású nanorészecskék alakulnak ki 

egy köztes NaDS koncentráció tartományban. Nagyobb NaDS koncentrációknál egy töréspont 

figyelhet  meg a mobilitás görbén, mely után a mért (u ) értékek fokozatosan növekednek 

(abszolút értékben). A töréspontokhoz tartozó egyensúlyi tenzidkoncentrációt kiszámítva az 

látható, hogy azok jó egyezést mutatnak a NaDS/semleges polimer rendszert jellemz  cac 

értékeivel (cacPEO/NaDS=ζ,η mM és cacPVP/NaDS
=3,0 mM, lásd 29. ábra). Tehát az u  vs. cNaDS 

függvény töréspontjai a PEO/NaDS és PVP/NaDS asszociátumok keletkezését jelzik. Hasonló 

eredményeket kaptak PEI/NaDS rendszerekben is [23]. A dextrán esetén nem figyelhet  meg 

ilyen töréspont, hiszen, ahogy a 29c ábra is mutatja, nincs kölcsönhatás közte és a tenzid 

között.  

Abban a tartományban, ahol a nemionos polimer/NaDS asszociáció elhanyagolható (és 

mivel a PDADMAC és a neutrális polimerek között sincs jelent s kölcsönhatás), a polimerek 

jelenlétében, illetve azok nélkül mért mobilitás értékek közötti különbség a polimer adalék 

PDADMAC/NaDS nanorészecskék felszínére való köt désével hozható összefüggésbe. A 

PEI/NaDS diszperziókban is a mobilitás csökkenését tapasztalták PEO és PVP jelenlétében 

[62]. Ezek alapján feltételezhet , hogy a nanorészecskékre adszorbeálódott PEO és PVP 

miatt, az elektroforézis során a részecskéket körülvev  kett srétegben lev  hasadási sík a 

tömbfázis felé tolódott el, így csökkent a mért elektroforetikus mobilitás érték. 

Dinamikus fényszórás mérésekkel is követhet  a polimerek nanorészecskékre történ  

adszorpciója, melynek eredményei az el z  ábrán feltüntetett paraméterekkel rendelkez  

rendszerekben a 31. ábrán láthatóak.  
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31. ábra PDADMAC/NaDS szolrészecskék látszólagos hidrodinamikai átmér je a NaDS 
koncentráció függvényében polimer adalék nélkül (), illetve 2 g/dm

3
 PEO (), PVP () és dextrán 

(100-200 kDa) (▲) jelenlétében. A satírozott terület a csapadékos vagy nagyon turbid rendszereket 
jelöli polimerek nélkül és polimerek jelenlétében egyaránt, cPDADMAC=500 mg/dm

3
. 

A köztes tenzidkoncentrációknál jelentkez  csapadékképz dést követ en a 

tenzidfeleslegben készült PDADMAC/NaDS elegyekben a részecskék mérete csökken, majd 

közel konstanssá válik. Polimer adalék jelenlétében hasonlóan változik a részecskék mérete, 

viszont valamivel nagyobbak a mért dH értékek, mint a polimer nélküli rendszerekben, f ként 

a PEO esetén.  

Általában elmondható, hogy a mobilitás csökkenése, és a megnövekedett részecskeméret 

a közeg viszkozitás növekedésének következménye is lehet. Ugyanakkor az alkalmazott 

polimer koncentráció nem haladja meg a kritikus átlapoló koncentráció (c*) értékét (lásd 1. 

táblázat), így annak nincs jelent s hatása a részecskék körüli közeg lokális viszkozitására, ami 

a DLS és mobilitás méréseknél releváns. 

A mért hidrodinamikai átmér  értékekb l egy közelít  becslés adható az adszorbeálódott 

polimer réteg vastagságára (a polimer adalék jelenlétében, illetve anélkül meghatározott 

átlagos méretek különbségének fele adja meg), feltéve, hogy a részecskék szerkezetét és 

összetételét nem befolyásolja a polimer adalék jelenléte. Az átlagos adszorbeált 

rétegvastagság értékek a következ knek adódtak: da,Dx = 1,0 ± 0,5 nm, da,PVP = 4 ± 1 nm és 

da,PEO = 7 ± 1 nm (abban a tartományban, ahol nincs PEO/NaDS és PVP/NaDS kölcsönhatás). 

Dextrán esetén a kapott da értékek a DLS mérés hibájának nagyságrendjébe esnek, tehát a 

dextrán adszorpciója a PDADMAC/NaDS részecskéken elhanyagolható. Hasonló 

eredményekre jutottam a nagyobb molekulatömegű dextrán esetén is. Ugyanakkor a PVP-t és 

PEO-t tartalmazó rendszerekre számolt adszorpciós rétegvastagság értéke sem túl nagy, 

összehasonlítva a PEI/NaDS elegyekben számolt értékekkel [62]. 
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A továbbiakban különböz  polimer koncentrációknál vizsgáltam adott összetételű 

PDADMAC/NaDS rendszer tulajdonságait. Az adszorbeált polimer mennyiségének változása 

nyomon követhet  a részecskék mobilitásának mérésével, az eredményeket η00 mg/dm3
 

PDADMAC és η,2η mM NaDS esetén a 32. ábra tartalmazza. Mivel a kétféle dextrán esetén a 

mért értékek a mérési hibán belül megegyeznek, ezért csak a kisebb molekulatömegű 

poliszacharid esetén kapott eredményeket tüntettem fel az ábrán. 
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32. ábra A PDADMAC/NaDS nanorészecskék elektroforetikus mobilitása a semleges polimer 
koncentrációja függvényében: PEO (), PVP (), dextrán (100-200 kDa) (▲), adott 

polielektrolit/tenzid összetételnél: cPDADMAC=500 mg/dm
3
 és cNaDS=5,25 mM. 

Mindegyik esetben a részecskék mobilitása kevésbé lesz negatív a polimer koncentráció 

növekedésével. A PEO és PVP jelenlétében jelent s mobilitás csökkenés tapasztalható, míg a 

dextrán hatása kisebb, lévén, hogy kevésbé adszorbeálódik a részecskék felszínére. Mivel a 

kiválasztott PDADMAC/NaDS összetételnél nincs a semleges polimerek és a NaDS között 

kölcsönhatás, ezért a mobilitás változása a polimerek adszorbeált mennyiségének változására 

utal.  

A PDADMAC/NaDS diszperziók stabilitását is befolyásolhatja a polimerek jelenléte, 

ezért vizsgáltam a rendszerek turbiditását a polimer koncentráció függvényében η00 mg/dm3
 

PDADMAC-ot és η,2η mM NaDS-t tartalmazó diszperziók esetén (ld. 33. ábra). A teli és üres 

szimbólumok az elegykészítés utáni els  és 8. napon végzett méréseket jelölik.  
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33. ábra A PDADMAC/NaDS/nemionos polimer rendszerek turbiditása a PEO (,), PVP (,) és 
dextrán (100-200 kDa: ▲,), (400 kDa: ,) koncentrációjának függvényében adott PDADMAC 
(500 mg/dm

3) és NaDS (η,2η mM) koncentrációnál. A teli és üres szimbólumok az elegykészítés utáni 
els  és 8. napon végzett méréseket jelölik. A piros és kék satírozott terület a csapadékos, illetve 
nagyon turbid rendszerekre utal PEO, illetve PVP hozzáadása esetén. 

Mindkét típusú dextrán esetén a turbiditás értékek egy széles polimer koncentráció 

tartományban elég kicsik, és id ben sem nagyon változnak. Ugyanakkor azoknál a dextrán 

koncentrációknál, amik közel vannak vagy nagyobbak a kritikus átlapoló koncentrációnál a 

turbiditás értékek sokkal nagyobbak, ami fokozott aggregációra utal. A PEO és PVP esetén a 

turbiditás jelent sen növekszik a polimer koncentráció emelésével, 12 g/dm3
 PEO és 30 g/dm3

 

PVP felett nagyon turbid, illetve csapadékos rendszerek keletkeznek (az ábrán piros és kék 

satírozott terület jelöli). Nyolc nap elteltével a rendszerek turbiditása megn tt, 

csapadékképz dést és nagyon turbid rendszerek jelenlétét tapasztaltam már 10 g/dm3
 PEO és 

20 g/dm
3
 PVP esetén. Az eredményekb l arra a következtetésre jutottam, hogy ezeknek a 

polimereknek viszonylag kis mennyisége is nagyban felgyorsítja a PDADMAC/NaDS 

részecskék aggregációját.  

Az eddigi eredmények alapján megállapítható, hogy a kisebb és nagyobb molekulatömegű 

dextrán adszorpciója a PDADMAC/NaDS nanorészecskékre elég kismértékű, és nem 

befolyásolja különösebben az elegyek tömbfázisbeli viselkedését, kivéve a c*-hoz közeli és 

annál nagyobb koncentrációknál. Ezzel szemben az adszorbeálódott PEO és PVP mennyisége 

nagyobb, de nem éri el azt a mértéket, ami a diszperzió sztérikus stabilizálását biztosítaná 

[62]. S t, egy kritikus polimer koncentráció felett (ami ráadásul viszonylag kis érték) a 

részecskék fokozott aggregációja figyelhet  meg.  

Nagy molekulatömegű nemionos polimerek kolloid diszperziókra gyakorolt hatásával 

foglalkoztam az irodalmi bevezet ben, most az ott ismertetett hídképz  és kiszorulásos 
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flokkuláció jelenségének segítségével értelmezem a tapasztaltakat. A dextrán jelenlétében 

történ  aggregáció (ha cdextrán>c*) kiszorulásos flokkulációként írható le, mivel ez a polimer 

gyakorlatilag nem adszorbeálódik a PDADMAC/NaDS nanorészecskék felszínére. A PEO és 

a PVP adszorbeálódik a részecskékre és már kis mennyiségben meggyorsítja azok 

aggregációját, ebb l arra következtethetünk, hogy hídképz  flokkuláció történik (kis és 

közepes polimer koncentrációnál). Nagyobb PEO és PVP koncentráció alkalmazásakor 

valószínűleg kiszorulásos flokkuláció történik az oldatban lev  szabad (nem adszorbeálódott) 

polimer molekulák nagy koncentrációja miatt. Azonban fontos megjegyezni, hogy kizárólag 

az ismertetett mérési eredmények alapján nem dönthet  el egyértelműen, hogy a diszperzió 

destabilizálása pontosan melyik mechanizmus szerint valósul meg. 

A továbbiakban az elegykészítési technikák és a komponensek összekeverési sorrendjének 

hatását mutatom be. A 34. ábrán a PDADMAC/NaDS/semleges polimer rendszerek 

turbiditása látható a polimer koncentrációjának függvényében különböz  keverési módok 

alkalmazása esetén. Az eddigi munka során használt stopped-flow keverés mellett két másik 

elegyítési technikát is alkalmaztam. Mindkét esetben a PDADMAC/NaDS diszperzió (ami 

nem tartalmazott nemionos polimert) stopped-flow keveréssel készült és hagytam állni 1 

napot. Utána a kétlépéses keverés I során a polimeroldatot belecsepegtettem ugyanakkora 

térfogatú PDADMAC/NaDS elegybe mágneses keverés mellett. Ezzel szemben a kétlépéses 

keverés II során a sorrend megfordult: a PDADMAC/NaDS diszperziót csepegtettem keverés 

mellett az azonos térfogatú polimeroldatba.  
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34. ábra PDADMAC/NaDS/semleges polimer rendszerek turbiditása a polimer koncentrációjának 
függvényében a.) dextrán b.) PEO c.) PVP, különböz  keverési módok alkalmazása esetén egy nappal 
a keverés után. A piros és sötétkék satírozott terület a csapadékos tartományt jelöli a kétlépéses 
keverés I alkalmazásakor, míg a kék és barna téglalapok a kétlépéses keverés II használata esetén 
jelölik a csapadékos tartományt. 

A 34. ábra alapján elmondható, hogy mindkét kétlépéses keverési mód a részecskék 

további aggregációját eredményezi, még a semleges polimert nem tartalmazó rendszerben is. 

Vagyis abban az esetben, ha a diszperziót csepegtetem a vízbe, az aggregáció gyorsabban 

játszódik le, mintha az ugyanolyan összetételű diszperzió egy lépésben készülne. Ez arra utal, 

hogy a PDADMAC/NaDS diszperzió az adott összetételnél csak korlátozott stabilitással bír, 

annak ellenére, hogy a részecskék negatív töltéssel rendelkeznek. Az is megállapítható, hogy 

különböz  mennyiségű dextrán hozzáadása a diszperzióhoz nem befolyásolja a rendszer 

stabilitását adott keverési mód esetén. Továbbá, mivel a tanulmányozott koncentráció 

tartomány nem érinti c*-ot, így nem történik csapadékképz dés. 

Ezzel ellentétben a PEO és PVP jelenlétében éles különbség mutatkozik az egyes keverési 

módok használatakor. Kis és közepes koncentrációknál (0-10 g/dm
3) hasonló trendet követ a 
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kétlépéses keverés I-el és a stopped-flow keveréssel készült elegyek turbiditása, azonban az 

el bbire nagyobb értékek jellemz ek. Még inkább megnövekedett turbiditást mutatnak a 

kétlépéses keverés II-vel készült rendszerek, és kisebb polimer koncentrációtól kezd d en 

figyelhet  meg a csapadékképz dés, mint a másik két keverési protokoll esetén. Tehát 

valószínűleg fokozott hídkötési folyamat zajlik a nanorészecskék között már igen kis polimer 

koncentrációknál is, amikor a diszperziót csepegtetve adjuk a polimeroldathoz.  

A keverési módok hatása a flokkulációs mechanizmusokra összetett, de mindenképpen 

rávilágít arra, hogy kitüntetett szerepe lehet az adszorbeálódott polimerlánc dinamikájának a 

diszperzió stabilitására vonatkozóan. Egyesek szerint a hídképzés az adszorpciós folyamat 

kezdeti szakaszában hatásosabb, mivel a polimer adszorbeálódott szegmenseinek száma 

messze az egyensúlyi értékük alatt van [120]. Továbbá a nagy lokális polimer koncentráció 

szintén beindíthatja a hídkötések létrejöttét a nanorészecskék között a kétlépéses keverés II 

kezdeti fázisában. 

¹º¹º»º A nemionos polimerek hatása a PDADMAC/NaDS diszperzió 

stabilitására ,  M NaCl jelenlétében

Az elektrosztatikusan stabilizált diszperziók állandóságát csökkenti a hozzáadott inert 

elektrolit, mivel árnyékolja a részecskék közötti elektrosztatikus taszítást, végül koagulálást 

idézve el . Így még nagy tenzidfeleslegben és ultragyors keverést alkalmazva sem lehet stabil 

diszperziót el állítani elektrolit jelenlétében. Ugyanakkor PEI/NaDS diszperzókban 

elkerülhet  ez a fajta fázisszeparáció megfelel  mennyiségű PEO vagy PVP adagolásával, 

mivel azok sztérikusan stabilizálják a részecskéket [23]. Ezért vizsgáltam a semleges 

polimerek hatását a PDADMAC/NaDS diszperziók stabilitására inert elektrolit jelenlétében. 

A 35. ábrán szemléltetem a PE/T nanorészecskék elektroforetikus mobilitását 0,1 M NaCl-ot 

tartalmazó közegben a NaDS koncentráció függvényében. Az egyes nemionos polimerek 

koncentrációja 2 g/dm3
.  
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35. ábra A PDADMAC/NaDS részecskék elektroforetikus mobilitása a NaDS koncentráció 
függvényében 0,1 M NaCl oldatban polimer adalék nélkül (), valamint 2 g/dm

3
 dextrán (100-

200 kDa) (▲), PEO () és PVP () jelenlétében. A satírozott terület a csapadékos, illetve nagyon 
turbid rendszereket jelöli. cPDADMAC=500 mg/dm

3
. 

A NaDS feleslegében negatívan töltött részecskék keletkeznek, melyek mobilitása 

abszolút értékben csökken a nemionos polimerek hozzáadásával, f ként a PEO és a PVP 

esetén (hasonlóan a 30. ábrához). Ez azt jelenti, hogy a PVP és a PEO adszorpciója a 

részecskéken még 0,1 M NaCl-ban is jelent sebb a dextrán adszorpciójához képest. Viszont 

az elektrolit nélküli elegyekhez képest jelent s különbség, hogy 2 mM NaDS koncentráció 

felett minden esetben (polimerekkel és nélkülük) nagyon turbid, illetve csapadékos rendszerek 

keletkeznek. Hasonló eredményre jutunk nagyobb mennyiségű polimer adalék jelenlétében is. 

Ezek a megfigyelések arra engednek következtetni, hogy a PDADMAC/NaDS részecskék 

aggregációját a felületükre adszorbeálódott PEO vagy PVP sem tudja meggátolni inert 

elektrolit jelenlétében.  

Koaguláció kinetika mérésekkel követhet  a részecskék aggregációjának els  szakasza, a 

kezdeti aggregáció sebességét vizsgáltam különböz  polimer koncentrációknál 0,1 M NaCl 

jelenlétében adott PDADMAC/NaDS összetételnél. A kísérleti koaguláció sebességi állandó 

(k
x) értékei a 36. ábrán szerepelnek a vizsgált adalékok koncentrációjának függvényében. (A 

nagyobb molekulatömegű dextrán jelenlétében mért értékeket nem tüntettem fel.)  
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36. ábra a) A PDADMAC/NaDS részecskékre vonatkozó kísérleti koaguláció sebességi állandó 0,1 M 
NaCl oldatban a polimerkoncentráció függvényében: dextrán (100-200 kDa) (▲), PEO (), PVP (). 

cPDADMAC=500 mg/dm
3
, cNaDS=η,2η mM. A kék és piros satírozott terület a nagyon turbid rendszereket 

jelöli a PVP és PEO esetén még a só hozzáadása el tt. b) A PEI/NaDS részecskékre vonatkozó 
kísérleti koaguláció sebességi állandó 0,1 M NaCl oldatban a polimerkoncentráció függvényében. 
cPEI=0,025%, cNaDS=4,0 mM, pH 10. Az adatokat a ref. 62-b l vettem. 

Összehasonlításként a 36b ábrán szerepel a PEI/NaDS diszperziókra jellemz  k
x
 értéke 

hasonló körülmények között, mint az általam vizsgált PDADMAC/NaDS elegyekben. A 

dextrán esetén k
x
 nagyon kis mértékben növekszik a vizsgált koncentráció tartományban, 

hasonlóan a PEI/NaDS rendszerben tapasztaltakhoz, ami jól egyezik azzal, hogy ez a 

poliszacharid gyakorlatilag nem adszorbeálódik a PDADMAC/NaDS részecskékre. (A 

bemutatottaknál nagyobb koncentrációja esetén nem lehetett a koaguláció kinetika méréseket 

elvégezni, mivel a NaCl hozzáadása el tt már csapadékos rendszerek keletkeztek.) Azonban 

PEO és PVP jelenlétében k
x
 el ször jelent sen n , majd kissé csökken. Bizonyos polimer 

koncentrációk felett már a NaCl oldattal való összekeverés el tt csapadékos rendszereket 

kaptam, így k
x
 értékét nem lehetett meghatározni (ezt a tartományt az ábrán satírozott rész 
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jelöli). Ahogy a 36b ábrán is látható, a kísérleti koaguláció sebességi állandó értéke a 

PEI/NaDS diszperziókban is n  a kis polimer koncentrációk esetén. Ez a viselkedés a 

kisszámú adszorbeálódott makromolekulának tulajdonítható, amelyek hídkötéseket hozhatnak 

létre az egyes részecskék között. Tehát az eddigi eredményekkel összhangban a 

PDADMAC/NaDS részecskék felgyorsult aggregációját a PEO vagy PVP által indukált 

hídképz  flokkuláció okozza NaCl jelenlétében is (kis és közepes polimer koncentrációknál).  

PEI/NaDS diszperziók esetén η g/dm3
 PEO vagy PVP meggátolja a részecskék 

koagulálását elektrolit jelenlétében, mivel sztérikus taszítás lép fel a vastag adszorpciós 

rétegek között. Így a PEI/NaDS részecskék stabil diszperziója állítható el  akár 0,1 M NaCl 

jelenlétében egy széles tenzid koncentráció tartományban. Ezzel szemben a 

PDADMAC/NaDS elegyekben nem figyelhet  meg a k
x
 jelent s csökkenése, ami arra utal, 

hogy ebben a rendszerben nem alakult ki megfelel en vastag adszorpciós réteg a részecskék 

felszínén. S t, minden vizsgált esetben csapadék képz dött, a különbség csak annyi, hogy 

PEO és PVP jelenlétében gyorsabb az aggregáció.  

Az összes eddigi vizsgálat azt mutatta, hogy a PEO és a PVP máshogy befolyásolja a 

PEI/NaDS, illetve a PDADMAC/NaDS diszperziók stabilitását, ami összefüggésbe hozható 

az egyes polimerek PE/T részecskékre történ  eltér  adszorpciós tulajdonságaival. Ennek 

hátterében az lehet, hogy a polimerek más módon adszorbeálódnak a különböz  szerkezettel 

rendelkez  PE/T részecskéken. A nagy töltéssűrűségű PEI és NaDS összekeverésével 

kompakt, lamelláris bels  szerkezetű nanorészecskék jönnek létre [121], míg a 

PDADMAC/NaDS szolrészecskék hexagonális szerkezettel rendelkeznek [83]. Az is 

lehetséges, hogy a PEO és PVP adszorpciós hajtóereje kisebb a PDADMAC/NaDS 

nanorészecskék esetén, mivel más felületi tulajdonságúak, mint a PEI/NaDS részecskék. 

Emellett a felületi szerkezett l függ  adszorpciós kinetika is eltér  lehet a két rendszer esetén. 

¼½¼. . A semleges adalékok ¾¿ÀÁÂÀÂÃÄÅ¿ÀÁÄÆÄÂÇÈÁÉ asszociációra gyakorolt 

hatásának összehasonlítása

A nemionos polimerek és tenzidek PE/T rendszerek fázistulajdonságaira gyakorolt 

hatásában vannak közös pontok és jelent s eltérések is. Mindkét nemionos adalék 

befolyásolja a PE/T rendszerek kinetikailag stabil koncentráció tartományának nagyságát, a 

kísérleti körülményekt l függ en a diszperziók stabilizálását vagy destabilizálását segítve el . 

A nemionos tenzidek a polielektrolit lánchoz, illetve a PE/T nanorészecskék felszínéhez 

köt d  ionos tenzid mennyiségét képesek befolyásolni, ezáltal a PE/T komplex töltését 
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szabályozzák. A semleges polimerek a PE/T részecskék felületére történ  adszorpciójukkal 

képesek a PE/T rendszerek nem-egyensúlyi tulajdonságára hatni. 

A nemionos tenzid az ionos tenziddel együtt a polielektrolit lánchoz köt dve beépül a 

komplexbe, így megváltoztatva annak összetételét a nemionos tenzid nélkül készült 

rendszerekhez képest. Ezzel szemben a neutrális polimerek a PE/T nanorészecskék felületére 

köt dnek, azaz nem képezik a nanorészecske magját, így annak bels  összetételét sem 

befolyásolják. 

Különböz  PE/T rendszerben (polianion/kationos tenzid és polikation/anionos tenzid) az 

ellentétes töltésű komponensek közötti asszociációra és a rendszerek fázistulajdonságaira 

hasonló módon hat a nemionos tenzid jelenléte, s t eltér  típusú nemionos tenzidek hasonló 

változásokat idéznek el  egy adott rendszerben. Ezzel ellentétben ugyanazok a semleges 

polimerek más-más hatást érnek el a polielektrolit/tenzid rendszer min ségét l függ en.  
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. Összefoglalás

Doktori munkám során neutrális polimerek és nemionos tenzidek hatását vizsgáltam a 

poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) (PDADMAC)/nátrium-dodecil-szulfát (NaDS) és 

nátrium-poli(sztirol-szulfonát) (PSS)/alkil-trimetil-ammónium-bromid (CnTAB) elegyek 

tulajdonságaira. 

A nemionos tenzidet kis mennyiségben alkalmazva az ionos és nemionos tenzidek 

szinergikusan köt dnek a polielektrolit lánchoz, aminek két f  következménye van. 

Egyrészr l csökken a töltésneutralizációhoz szükséges ionos tenzid/polielektrolit arány, így a 

kétfázisú összetételi tartomány nagysága növekszik. Ez a PSS/DTAB rendszerben a 

leglátványosabb, mert ebben az esetben a legnagyobb az egyensúlyi szabad ionos tenzid 

koncentrációja a semleges tenzid nélküli elegyben. Másrészr l n  a kinetikailag stabil PE/T 

diszperzió koncentráció tartományának nagysága is, mivel a kétféle tenzid szinergikus 

köt dése megnöveli a PE/Tmix szolrészecskék töltését. Azonban ez a jelenség a PSS/DTAB 

elegyekben nem figyelhet  meg, mivel még a nagyon gyors stopped-flow keveréssel sem 

sikerült kinetikailag stabil diszperziót el állítani a keletkez  szolrészecskék kis töltése miatt.  

Nagyobb nemionos tenzid koncentrációk esetén jelent s mennyiségű ionos tenzid kerül a 

vegyesmicellákba, ezért a szabad ionos tenzidmolekulák mennyisége csökken az oldatban. 

Ennek következtében csökken a polielektrolit lánchoz köt d  ionos tenzid mennyisége is, így 

a nanorészecskék töltése is, ami a diszperzió stabilitásának elvesztését okozza. Még nagyobb 

mennyiségű nemionos tenzid jelenlétben tovább csökken a poliionhoz kötött ionos tenzid 

mennyisége, illetve n  a komplexben a nemionos/ionos tenzid aránya, ami a korábbinál 

hidrofilebb komplexek kialakulásához vezet. Ezeknek a folyamatoknak a következtében a 

csapadék feloldódik és egyensúlyi egyfázisú rendszer keletkezik. PDADMAC/NaDS és 

PSS/DTAB elegyekben nem tapasztaltam a csapadék feloldódását még nagy nemionos tenzid 

koncentráció alkalmazása esetén sem. Ugyanakkor nagy mennyiségű inert elektrolit 

jelenlétében a csapadék feloldódott a vizsgált összetételek esetén is, mivel ilyen körülmények 

között a polielektrolithoz kötött ionos tenzid mennyisége jelent sen csökkenthet . 

Ellentétben a nemionos tenzidekkel, a vizsgált semleges polimerek nem épülnek be a 

kialakuló polielektrolit/tenzid nanorészecskékbe, azonban jelent s befolyással vannak azok 

diszperziójának stabilitására. Az alkalmazott neutrális polimerek adszorpciójának mértéke, 

illetve kinetikája miatt nem érhet  el a PDADMAC/NaDS diszperziók sztérikus stabilizálása. 

S t, egy bizonyos koncentrációjuk felett a hídképz , illetve kiszorulásos flokkuláció miatt a 

diszperzió állandóságát csökkentik, így csapadék keletkezik. 
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. Summary

The aim of my scientific work was to investigate the effect of nonionic additives on the 

properties of poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC)/sodium dodecyl sulfate 

(SDS) and sodium poly(styrenesulfonate) (PSS)/alkyltrimethylammonium bromide (CnTAB) 

mixtures. 

At low concentrations of the nonionic amphiphile the synergistic binding of the ionic and 

nonionic surfactants to the polyelectrolyte chain occurs, which may have two major 

consequences. On one hand, the surfactant/polyelectrolyte ratio which is needed for the 

charge neutralization of the polyion reduces, thus the equilibrium two-phase composition 

range becomes more extended. On the other hand, the kinetically stable concentration range 

of PE/S dispersions increases due to the synergistic adsorption of ionic and nonionic 

surfactants onto the surface of the sol particles. However, in the PSS/DTAB system stable 

colloidal dispersions cannot be prepared even via the application of the stopped-flow mixing 

procedure due to the low adsorption driving force of DTAB onto the surface of polyion/mixed 

surfactant nanoparticles. 

With increasing concentration of the nonionic surfactant the redistribution of the ionic 

surfactant between the mixed micelles and the polyelectrolyte/mixed surfactant complexes 

leads to a considerable reduction of the free ionic surfactant concentration and that of the 

bound amount of the ionic amphiphile onto the polyion chain. Therefore, the colloidal 

stability of the overcharged PE/Smix nanoparticles is largely reduced due to their decreasing 

charge. At even higher concentrations of the nonionic surfactant, the precipitates can be 

resolubilized because of the largely reduced bound amount of the ionic amphiphile and the 

significantly enhanced nonionic-to-ionic surfactant molar ratio (i.e. hydrophilicity) of the 

formed complexes. In contrast, redissolution was not observed for the PSS/DTAB or the 

PDADMAC/SDS system even up to very high concentrations of the nonionic surfactant. 

However, at high ionic strengths equilibrium one-phase system can be obtained at the same 

composition range. 

In contrast to the nonionic surfactants, the investigated neutral polymers are not 

incorporated within the PE/S complexes, but significantly affect the kinetic stability of the 

polyelectrolyte/surfactant nanoparticle dispersions. Due to the low adsorption driving force 

and/or slow adsorption rate of these uncharged polymers, the PDADMAC/SDS dispersions 

cannot be sterically stabilized. Furthermore, above a critical neutral polymer concentration 

bridging or depletion flocculation occurs in these systems. 
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. Rövidítésjegyzék

cac (T1): kritikus aggregációs koncentráció 

cmc: kritikus micellaképz dési koncentráció 

CTAB: cetil-trimetil-ammónium-bromid 

C12G2: n-dodecil-β-D-maltozid 

C12E6: n-dodecil-hexaetilén-glikol 

DTAB: dodecil-trimetil-ammónium-bromid 

Dx: dextrán 

NaDS: nátrium-dodecil-szulfát 

Mw: tömeg szerinti átlagos relatív molekulatömeg 

PEO: poli(etilén-oxid) 

PDADMAC: poli(diallil-dimetil-ammónium-klorid) 

PSS: nátrium-poli(sztirol-szulfonát) 

PE/T asszociátum vagy PE/T komplex: a polielektrolit és az ionos tenzid asszociációjával 

képz d  molekulaegyüttes 

PE/T nanorészecske vagy szolrészecske: a polielektrolit/ionos tenzid rendszer kolloid 

diszperzió tartományában keletkez  PE/T komplex 

PE/Tmix asszociátum vagy PE/Tmix komplex: a polielektrolit és az ionos és nemionos tenzid 

asszociációjával képz d  molekulaegyüttes 

PE/Tmix nanorészecske vagy szolrészecske: a polielektrolit/tenzid keverék rendszer kolloid 

diszperzió tartományában keletkez  PE/Tmix komplex 

PVP: poli(vinil-pirrolidon)  
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Függelék

1. Az alkalmazott semleges polimerek girációs sugarának és kritikus átlapoló 
koncentrációjának meghatározása
 

A semleges polimerek girációs sugara (Rg) és kritikus átlapoló koncentrációja (c*) azok 

oldatainak viszkozitás méréséb l kapott határviszkozitás szám [ ] értékéb l adódik. A 

mérések 2η,00 ± 0,0η °C-on történtek Ubbelohde viszkoziméter segítségével.  

Híg polimer oldatok esetén a relatív viszkozitás meghatározható a polimeroldat és a víz 

kifolyási idejének hányadosából: �� = ��        (F1) 

A határviszkozitás szám a következ  összefüggés szerint számítható: [�] = lim → ��
      (F2) 

ahol sp a specifikus (vagy fajlagos) viszkozitás ( sp= rel-1) és c a polimer koncentráció. A 

polimer molekulák girációs sugara pedig az alábbi kifejezésb l adódik: �� = [ [ ]� ]        (F3) 

ahol M a polimer molekulatömege (g/mol) és NA az Avogadro szám. A kritikus átlapoló 

koncentráció (azaz ahol a polimer gombolyagban lev  polimer szegmensek koncentrációja 

megegyezik a tömbfázisban lev  polimer szegmensek koncentrációjával) a határviszkozitás 

szám reciprokaként kapható meg: �∗ = [ ]       (F4) 
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ÊË Ì kationos tenzidek kötési izotermájának meghatározása PSS molekulán 
 

A CTAB és a DTAB kötési izotermájának meghatározása PSS molekulán elektroforetikus 

mobilitás mérésén alapuló módszerrel történt [34]. A módszer lényege az, hogy ha két 

polielektrolit koncentrációnál (cp,1 és cp,2) mérjük az elektroforetikus mobilitást a 

tenzidkoncentráció függvényében, akkor ugyanannál a kötött tenzid mennyiségnél, de 

különböz  analitikai tenzidkoncentrációknál (cs,1 és cs,2) lesznek egyenl ek a mért mobilitás 

értékek.  

 (� ) �,�, = (� ) �,�,      (F5) 

 

Így a kötött tenzid mennyisége (B) a következ  kifejezés alapján számítható: 

 = �, − �,��, = �, − �,��,       (F6) 

 

ahol ce,s az egyensúlyi szabad tenzidkoncentráció egy polimer mentes referencia rendszerben. 

A mérések során cp,1=100 mg/dm
3
 és cp,2=500 mg/dm

3
 volt.  
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