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Bevezetés és célkitőzések 

A környezeti hatásokra nagymértékő reverzibilis változással válaszolni képes anyagok széles 

körő érdeklıdésre tartanak számot. Ezek az ún. reszponzív (intelligens) anyagok a környezeti 

hatások kismértékő változására ugrásszerő és nagymértékő reverzibilis térfogatváltozással 

képesek reagálni. A sokféle környezeti hatással elıidézhetı térfogatváltozás ígéretes 

felhasználásukat teszi lehetıvé az iparban és a gyógyászati szakterületeken, de modellként 

szolgálnak alapkutatási problémák megoldásához is. A poli(N-izopropil-akrilamid) (pNIPAm) 

az egyik legtöbbet vizsgált hımérsékletérzékeny gél, amely 32 °C körül kollapszust szenved. 

A makroszkópos hidrogélek, valamint a nanogélek, mikrogélek kutatása az utóbbi 

évtizedekben rendkívül intenzívvé vált, amit a témakörben megjelent extrém nagyszámú 

publikáció is tükröz. 

A kiterjedt kutatások ellenére sem megoldott a mikrogélek tulajdonságaival kapcsolatos 

néhány alaptudományi kérdés. Termodinamikai szempontból a kollapszus-hımérséklet alatt a 

mikrogél valódi oldat (a kolloid rendszerek klasszikus csoportosítása szerint ún. liogél), 

felette kinetikailag stabil vagy instabil kolloid diszperzió. Az oldatból diszperzió állapotba 

történı átmenet törvényszerőségeit még nem vizsgálták. A kérdés fontosságát alaptudományi 

jelentıségén túl bizonyítja, hogy például a polielektrolitok és polielektrolit mikrogélek 

ellentétesen töltött tenzidekkel képezett komplexeinek tulajdonságait hosszú idın át téves 

alapkoncepció alapján termodinamikailag stabil rendszerként próbálták interpretálni. Ennek 

oka, hogy a tenzidkötıdés mechanizmusa sem tisztázott. A mikrogélek elektromos 

tulajdonságainak jellemzése elektroforetikus mozgékonyság méréseken alapul. A (lágy) 

mikrogél részecskék elektroforetikus mozgékonyságának értelmezése azonban nem tisztázott 

az irodalomban. A Töltött felszín (Charged surface) és a Szabad áramlás (Free draining) 

modell egymásnak gyökeresen ellentmondóan írja le a részecskék mobilitását. Nem eldöntött, 

hogy melyik koncepció korrekt, anélkül azonban bizonytalan alapra épül az elektromos 

tulajdonságok jellemzése. 
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Munkám a fent említett kérdések tisztázására irányul és három fı célkitőzés köré 

csoportosítható. Ezek 

1. A pNIPAm mikrogél részecskerendszer oldatból diszperzió állapotba való átmenetének 

vizsgálata. 

2. A pNIPAm mikrogélek cetil-trimetilammónium bromid (CTAB) kationos tenziddel való 

kölcsönhatásának tanulmányozása a hımérséklet függvényében. 

3. Elektroforetikus vizsgálatok semleges homopolimer pNIPAm és akrilsavtartalmú 

p(NIPAm-co-AAc) mikrogéleken, valamint a semleges mag/polielektrolit héj és a 

polielektrolit mag/semleges héj szerkezető mikrogéleken. 

 

Mérési módszerek 

A mikrogél részecskék hidrodinamikai átmérıjét dinamikus fényszóródásméréssel, 

elektrokinetikai tulajdonságait pedig elektroforetikus mozgékonyságmérésekkel határoztam 

meg. A tenzidionoknak mikrogélen való kötıdését a fent említett mérési technikákon kívül 

potenciometrikus mérések felhasználásával tanulmányoztam. A részecskék összes töltését pH 

titrálással határoztam meg. 
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Új tudományos eredmények 

Tudományos eredményeimet az alábbi tézispontokban foglalom össze. 

1. Megmutattam, hogy elıállítható a poli(N-izopropil-akrilamid) részecskerendszer 

termodinamikailag stabil oldat állapotból diszperzió állapotba való átmenete, melynél a 

részecskék jól definiált aggregációs számmal jellemezhetı egyensúlyi aggregátumokat 

képeznek. 

2. Megállapítottam, hogy az oldat/diszperzió átmenet tartományában növekvı mikrogél 

koncentrációval állandó hımérsékleten az átlagos aggregációszám növekszik. A mikrogél 

koncentrációjának növekedésével az egyensúlyi aggregáció tartománya kisebb hımérsékletek 

felé tolódik. 

3. A részecskerendszer aggregációs állapotának leírására modellt dolgoztam ki a sorozatos 

kémiai egyensúly koncepciója alapján és a modellt a mikrogélekre alkalmaztam. A kísérleti 

megfigyelésekkel összhangban a modellszámítások azt igazolják, hogy egy szők hımérséklet-

tartományban kis aggregációs számú aggregátumok tartanak egyensúlyt a monomer formában 

lévı részecskékkel. Ebben a tartományban valósul meg a mikrogél rendszer stabil oldatból 

kolloid diszperzióba való átmenete. 

4. Megállapítottam, hogy a semleges pNIPAm mikrogél részecskék iniciátorból származó 

negatív töltése extrém kis mennyiségő kationos tenziddel kompenzálható. Ennek a 

tenzidkoncentrációnak környezetében a kollapszált mikrogél rendszer elveszíti stabilitását, a 

tenzidkoncentráció további növelésével a rendszer ismét stabil lesz. Duzzadt állapotában a 

mikrogél a teljes tenzidkoncentráció-tartományban stabil. 

5. Megmutattam, hogy a kis tenzidkoncentráció-tartományban a CTAB tenzidionok 

monomer formában lépnek kölcsönhatásba a pNIPAm mikrogél részecskével. A 

tenzidkoncentráció növelésével egy kritikus koncentrációt (cac) meghaladva a tenzid 

aggregátumok formájában kötıdik a mikrogél duzzadt és kollapszált állapotában egyaránt. 
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6. Megállapítottam, hogy növekvı hımérséklettel a pNIPAm részecskék zeta-potenciálja 

egyre meredekebb lefutású a CTAB koncentrációja függvényében és a mikrogél részecskék 

áttöltıdése egyre kisebb tenzidkoncentrációnál következik be. A jelenséget a tenzidionoknak 

a mikrogél részecskék felszíni rétegében történı adszorpciójával modelleztem és 

megmutattam, hogy a szokatlan hımérsékletfüggés a pNIPAm szegmenssőrőségének 

változásával értelmezhetı. 

7. Megmutattam, hogy a poli(N-izopropil-akrilamid-akrilsav) kopolimer maggal 

rendelkezı mag/héj szerkezető mikrogél részecskék duzzadását nagymértékben korlátozza a 

semleges pNIPAm héj jelenléte. 

8. A pNIPAm alapú elektromosan semleges és töltött mag, valamint mag/héj szerkezető 

mikrogélek elektroforetikus mozgékonyságának a részecskék duzzadási állapotától való 

függése a Töltött felszín modellel leírható. A Szabad áramlás modell a mikrogél részecskék 

méretétıl való függésére a kísérleteknek ellentmondó eredményt ad. 
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