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Bevezetés és célkitűzések 

Az olyan több komponensű rendszerek, amelyek ellentétes töltésű polielektrolitokat (PE) 

és ionos tenzideket (T) tartalmaznak valamilyen nemionos adalékanyag mellett, 

felhasználhatóak például szépségápolási és háztartási termékek alkotórészeként, illetve akár 
szennyvíztisztítási és biotechnológiai folyamatokban is. Alkalmazhatóságukat jelentősen 
meghatározzák fizikai-kémiai tulajdonságaik, ezért az elmúlt évtizedekben intenzív kutatást 
folytattak a polielektrolitok és ionos tenzidek elegyeivel kapcsolatban nemionos tenzidek 

vagy polimerek jelenlétében. 
A legtöbb tanulmány ionos és nemionos tenzidek ellentétes töltésű makromolekulával 

való asszociációját tárgyalta, termodinamikai egyensúlyt feltételezve. A vizsgálatok egyik 
eredménye az, hogy egy bizonyos nemionos tenzid koncentráció felett a polielektrolit és ionos 
tenzid adott összetételi tartományban történő asszociatív fázisszeparációja (vagyis az 

ellentétes töltésű komponensekben gazdag fázis kiválása egy híg oldatból) megszüntethető. 
Ezt a megfigyelést különböző koncepciók alapján magyarázták. Dubin és munkatársainak 
munkája úttörő jellegű ezen a területen.1 A szerzők az ionos és nemionos tenzidet tartalmazó 
vegyesmicellát egy merev, töltéssel rendelkező gömbhöz hasonlították, melynek a felszínéhez 
kötődik a polielektrolit lánc az elektrosztatikus kölcsönhatás által. Ebben a tisztán fizikai 
modellben eltekintettek a tenzidek kémiai potenciáljának megváltozásától, így ezzel az 
egyszerűsítéssel „egybeolvasztották” a tenzidek kémiai tulajdonságait, egy komponensként 
kezelve őket. Az elmélet szerint egy kritikus vegyesmicella töltéssűrűség alatt a micellák nem 
kötődnek a polielektrolit molekulákhoz. Ezen megközelítésük alapján adott feltételek mellett 

becslés adható a polielektrolit/tenzid keverék (PE/Tmix) rendszer fázistulajdonságaira. 
Ugyanakkor ez a modell csak tömény micelláris rendszerekre alkalmazható nagy ionerősségű 
közegben, és nem tudja értelmezni a PE/T elegyek nem-egyensúlyi viselkedését sem.  

Corbyn és munkatársai a fentiektől koncepcionálisan eltérő módon magyarázták a 
DNS/kationos tenzid csapadék feloldódását nemionos tenzid feleslegében.2 A megközelítésük 
lényege, hogy a nemionos tenzid nem kötődik a makromolekulához, hanem csak 
vegyesmicellákat képez a kationos tenziddel. A modell szerint a nemionos/ionos tenzid arányt 
növelve a DNS-hez kötött kationos tenzid egyre nagyobb része kerül a vegyesmicellákba (ez 
az ún. stripping jelenség), aminek következtében a csapadék feloldódik. Ez a szemléletes 
modell kizárólag az ionos tenzid polielektrolithoz kötött mennyiségének változásával 
értelmezi az asszociatív fázisszeparáció eltűnését elegendően nagy nemionos tenzid 
koncentrációnál. Számos tanulmányban bemutatták azonban, hogy nemionos tenzid 

jelenlétében mindkét típusú tenzidmolekula kötődik a makromolekulához.  

                                                 
1
 Dubin, P. L.; Oteri, R. J. Colloid Interface Sci. 1983, 95, 453-461. 

2
 Corbyn, C. P.; Fletcher, P. D. I.; Gemici, R.; Dias, R. S.; Miguel, M. G. Phys. Chem. Chem. Phys. 2009, 11, 

11568-11576. 
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Végül Janiak és munkatársai egy harmadik interpretációt adtak a polielektrolit/ionos 

tenzid csapadék újraoldódására nemionos tenzid feleslegében.
3
 A kutatócsoport ellentétes 

töltésű polielektrolit és tenzid sztöchiometrikus (1:1 monomer/ionos tenzid arány) sójának 

oldhatóságát vizsgálta nemionos tenzidek vizes oldatában. Azt figyelték meg, hogy nagy 

mennyiségű nemionos tenzid alkalmazásával a só oldhatóvá tehető, mivel a nemionos tenzid 

komplexbe való beépülésével hidrofilabbá teszi a polielektrolit/tenzid asszociátumokat. Ezen 

tanulmányokban viszont a gyakorlati alkalmazásokban fontos elektrolit és tenzid ellenionok 

hatását nem vizsgálták. 

A fenti munkákkal szemben néhány tanulmányban azt találták, hogy a  mind a két tenzid 
komponensre nézve  híg koncentráció tartományban a nemionos tenzid hozzáadására a 
kétfázisú összetételi tartomány nemhogy csökkenne vagy megszűnne, hanem megnő az 

adalékanyag nélküli rendszerekhez képest.4 
Doktori munkám során elsődlegesen a nemionos tenzidek polielektrolit/ionos tenzid 

asszociációra gyakorolt hatásával foglalkoztam. Célom volt egy olyan átfogó képet alkotni,  
mely értelmezni tudja a nemionos tenzid adalék szerepét, mind a híg mind pedig a tömény 
tenzidoldat tartományban. Ezenfelül munkám fontos motivációja volt még a PE/T rendszerek 

nem-egyensúlyi viselkedésének megértése és szabályozása nemionos tenzid jelenlétében.  

A nemionos tenzidekhez képest jóval kevesebb tanulmány foglalkozik a neutrális 
polimerek szerepével a PE/T asszociációban. Ezek elsődlegesen a hiperelágazó poli(eténimin) 

(PEI)/ nátrium-dodecil-szulfát (NaDS) elegyben képződő PE/T diszperziókat vizsgálták.5 Az 

eredmények az mutatták, hogy a PEI/NaDS diszperziók sztérikusan stabilizálhatók bizonyos 
semleges polimerek jelenlétében még nagy ionerősségű közegben is, ahol elektrosztatikusan 

stabilizált PE/T diszperzió nem állítható elő. Felmerül azonban a kérdés, hogy ezek a 
megfigyelések általános érvényűek-e, vagy csak egy PE/T rendszerben és adott semleges 

polimerek jelenlétében tapasztalhatóak. Ennek fényében célom volt még a korábban 
tanulmányozott semleges polimereknek egy lineáris polikation/anionos tenzid diszperzió 
stabilitására vonatkozó hatását megvizsgálni, illetve összevetni a PEI/NaDS diszperziónál 
tapasztaltakkal.  

 

                                                 
3
 Janiak, J.; Tomšič, M.; Lundberg, D.; Olofsson, G.; Piculell, L.; Schillén, K. J. Phys. Chem. B 2014, 118, 9745-

9756. 
4
 Jing, D.; Zhang, J.; Ma, L.; Zhang, G. Colloid Polym. Sci. 2004, 282, 1089-1096. 

5
 Pojják, K.; Mészáros, R. J. Colloid Interface Sci. 2011, 355, 410-416. 
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Keverési módszerek 

Munkám során többféle oldatkeverési módszert alkalmaztam a PE/T rendszerek 
előállítására. A stopped-flow keverés alkalmazásakor az oldatok egyenlő térfogatának 
összekeverését az Applied Photophysics Model RX 1000 készülékkel végeztem el. Ebben a 
keverési módban az oldatok 10 ms-on belül keverednek egymással. Az ún. gyors keverés 

esetén 2 mL polielektrolit oldathoz intenzív mágneses keverés mellett (2000 rpm) 2 mL ionos 

tenzidoldatot adtam gyors, határozott mozdulattal automata pipetta segítségével. Ez egy 
egyszerűbb, de kevésbé gyors módszer, mint a stopped-flow keverés, ugyanakkor 

alkalmazható kolloid diszperziók készítésére. Az ún. lassú keverés alkalmazásakor a 
polielektrolit oldathoz csepegtetéssel adagoltam a vele egyező térfogatú ionos tenzid oldatát 
intenzív mágneses keverés mellett. Mindegyik elegyítési típus esetén adalékanyag 
használatakor a polielektrolit és az ionos tenzid oldata is ugyanolyan koncentrációban 
tartalmazta az adott adalékot.  

Amikor a komponensek összekeverési sorrendjének hatását vizsgáltam a rendszerek végső 
állapotára, akkor többféle, kétlépéses keverési módot is használtam:  

Kétlépéses gyors keverés I: PDADMAC/NaDS rendszert készítettem gyors keveréssel (a 
polielektrolit és a tenzidoldat egyforma térfogatának gyors elegyítésével), majd azonos 

térfogatú C12G2 oldatot adtam hozzá szintén gyors keveréssel. 
Kétlépéses gyors keverés II: PDADMAC/C12G2 elegyet készítettem, majd hozzáadtam az 

egyenlő térfogatú NaDS oldatot.  Mindkét elegyítési lépésnél gyors keverést használtam. 
Kétlépéses keverés I: először a PDADMAC/NaDS rendszert készítettem el stopped-flow 

keveréssel, majd 24 óra múlva ebbe az elegybe kevertetés mellett azonos térfogatú 
polimeroldatot csepegtettem.  

Kétlépéses keverés II: szintén először a PDADMAC/NaDS rendszert készítettem el 
stopped-flow keveréssel, majd 24 óra múlva ezt az elegyet kevertetés mellett azonos térfogatú 

polimeroldatba csepegtettem.  

 

Mérési módszerek 

A komponensek közötti kölcsönhatások feltérképezésére fluoreszcencia, valamint 

elektromos vezetés méréseket végeztem. A polielektrolit/tenzid komplexek illetve 

nanorészecskék átlagos méretét dinamikus fényszóródás méréssel, míg töltött jellegét 
elektroforetikus mobilitás méréssel határoztam meg, valamint vizsgáltam a rendszerek 
turbiditását is. A diszperziókban elektrolit hatására végbemenő aggregációt koaguláció 
kinetika méréssel vizsgáltam. 
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Új tudományos eredmények 

Tudományos eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze: 

 

I. A nemionos tenzid polielektrolit (PE)/ionos tenzid (T) asszociációra gyakorolt hatására 
vonatkozóan egy új, általános érvényű interpretációt vezettem be, amely figyelembe veszi a 

PE/T rendszerek nem-egyensúlyi tulajdonságait is. A megközelítés lényege, hogy a nemionos 
tenzidnek két, egymással ellentétes hatása van az ionos tenzid polielektrolit molekulához való 
kötődésére. Az adott PE/T rendszer, az ionerősség és a tenzidkoncentráció-tartomány 
függvénye, hogy melyik hatás (az ionos tenzid kötődésének csökkentése vagy növelése) 
érvényesül jobban. 
 

II. Fluoreszcencia vizsgálatokkal megmutattam, hogy mindegyik általam vizsgált rendszerben 
abban a koncentráció tartományban, ahol nincsenek vegyesmicellák, a nemionos tenzidek 

jelenlétében kisebb ionos tenzid koncentrációtól kezdődően képződnek hidrofób PE/Tmix 

asszociátumok, mint a nemionos tenzid nélküli elegyekben, ami a kétféle tenzid polielektrolit 
lánchoz történő szinergikus kötődésére utal.  

 

III. Rávilágítottam, hogy az ionos és nemionos tenzidek közötti szinergizmusnak egyik fontos 

következménye, hogy csökken az elektroneutrális PE/T asszociátum képződéséhez szükséges 
ionos tenzid/polielektrolit arány, így a kétfázisú összetételi tartomány kiterjedtebb lesz. A 
fokozott tenzidkötődés és a fázisszeparációs tartomány nagyságának növekedése ellentétben 
áll korábbi tapasztalatokkal, miszerint a nemionos tenzid jelenléte csökkenti a 
polielektrolit/ionos tenzid asszociáció mértékét.  
 

IV. Megmutattam, hogy polielektrolit feleslegben (ahol a töltéssel rendelkező monomerek 
feleslegben vannak a tenzidionokhoz képest), illetve a PSS/CTAB rendszer esetén ionos 

tenzid feleslegben (ahol a tenzidionok feleslegben vannak a töltéssel rendelkező 
monomerekhez képest) is, a nemionos tenzid koncentrációját növelve a köztes C12G2 

koncentrációknál keletkezett csapadék feloldódik és termodinamikailag stabil oldat 
keletkezik. Ennek oka, hogy a nemionos tenzid beépül a PE/T komplexbe, megváltoztatva 
annak összetételét (és hidrofilitását), valamint az ionos tenzid egy része vegyesmicellákba 
kerül, így jelentősen csökken a polielektrolithoz kötött mennyisége. A PDADMAC/NaDS és 
PSS/DTAB rendszerben az ionos tenzid feleslegében keletkezett csapadék feloldódása 
nemionos tenzid jelenlétében, csak nagy elektrolit koncentráció alkalmazásával valósult meg 

a vizsgált koncentráció tartományban. Ennek oka az egyedi ionos tenzidmolekulák 
nagyságrenddel nagyobb koncentrációja ezekben az elegyekben, a PSS/CTAB rendszerhez 

képest.  
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V. Megállapítottam, hogy a PSS/CTAB/C12G2 és a PDADMAC/NaDS/C12G2 elegyekben kis 

mennyiségű nemionos tenzid jelenlétében megfelelően gyors keverés esetén 
elektrosztatikusan stabilizált kolloid diszperzió készíthető az ionos tenzid feleslegében. Ezzel 
ellentétben a rövidebb alkilláncú kationos tenzidet tartalmazó PSS/DTAB és 
PSS/DTAB/C12G2 rendszerekben az ionos tenzid feleslegének tartományában még az 
ultragyors stopped-flow keveréssel sem állítható elő kinetikailag stabil kolloid diszperzió a 

keletkező nanorészecskék kis felületi töltéssűrűsége miatt.  
 

VI. Megmutattam, hogy az ionos és nemionos tenzidek közötti szinergizmus befolyással van a 
kinetikailag stabil koncentráció tartomány nagyságára is. A PDADMAC/NaDS és a 

PSS/CTAB rendszerekben a nemionos tenzid nélkül egy adott összetételi tartományban, gyors 

keverés esetén is csak kis töltésű PE/T részecskék alakulnak ki, melyek koagulálnak. 
Ugyanakkor C12G2 jelenlétében a makromolekulán történő szinergikus tenzidkötődés miatt a 

részecskék töltése megnő, így diszperziójuk kinetikailag stabil lesz az előbbi polielektrolit és 
ionos tenzid koncentráció tartományban. Így a nemionos tenzid kis mennyiségének 

alkalmazásával megnövelhető az elektrosztatikusan stabilizált PE/T kolloid diszperzió 
koncentráció tartománya. 
 

VII. Megállapítottam, hogy közepes és nagy mennyiségű C12G2 alkalmazásakor a 
PSS/CTAB/C12G2 és a PDADMAC/NaDS/C12G2 diszperziók stabilitása csökken. Ez azzal 
magyarázható, hogy az ionos tenzidmolekulák egy része a vegyesmicellákba kerül, aminek 
eredményeként csökken a polielektrolithoz kötődő ionos tenzid mennyisége, így a PE/T 

nanorészecskék töltése is. Ez a polielektrolit/tenzid részecskék aggregációjához és 
makroszkopikus fázisszeparációhoz vezet. Egy adott polielektrolit koncentráció felett a 

kinetikailag stabil összetételi tartomány nagysága befolyásolható a komponensek elegyítési 

sorrendjének megválasztásával. Rávilágítottam arra, hogy az előbbi megfigyelésnek az az 

oka, hogy a részecskék aggregációjának sebessége nagymértékben függ a kétféle tenzid 

PE/Tmix nanorészecskéken történő adszorpciójának kinetikájától. Így ebben a koncentráció 
tartományban eddig még nem vizsgált, új típusú PE/Tmix nanorészecskék állíthatóak elő. 
 

VIII. Megmutattam, hogy  szemben a korábban a PEI/NaDS rendszer esetén tapasztaltakkal 
 a PDADMAC/NaDS diszperziók sztérikus stabilizálása nem érhető el a vizsgált nemionos 
PEO és PVP polimerekkel, mivel azok nem alakítanak ki megfelelően vastag adszorpciós 
réteget a PDADMAC/NaDS nanorészecskék felszínén. Sőt, a PDADMAC/NaDS diszperzió 
kinetikai állandóságát tovább csökkentik, mivel bizonyos koncentrációjuk felett hídképző, 
illetve kiszorulásos flokkuláció (depletion flocculation) történik. Megmutattam, hogy a 

semleges polimerek hatása a polielektrolit/ionos tenzid részecskéken történő adszorpciójuk 

mértékétől és kinetikájától függ, amit jelentősen befolyásolhat a PE/T részecskék összetétele 
és szerkezete. 
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