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1. Irodalmi áttekintés 

A kolloidika egyik frekventált területe a polielektrolit-tenzid komplexek vizsgálata, 

illetve polielektrolitok és tenzidek szilárd felületeken történő adszorpciója. Az így 

létrejövő határfelületi rétegek megváltoztatják a felszín tulajdonságait, ezért 

gyakorlati felhasználásukra is lehetőség nyílhat. Az egyik vizsgált esetben a 

létrehozott polielektrolit-tenzid réteg megváltoztatta a felszín nedvesedését vízzel 

szemben. Kiemelendő, hogy a nedvesedés megváltozása állítható volt az összetett 

réteg komponensek koncentrációinak függvényében [1]. Egy másik tanulmány az 

összetett rétegek biomimetikus tulajdonságait és orvosi felhasználásuknak 

lehetőségeit vizsgálta [2]. Ebben a tanulmányban az ízületi porcok közti súrlódás 

módosításának a lehetőségét vizsgálták különböző adszorbeált polimerek, 

polielektrolitok és tenzidek esetén.  Ahhoz, hogy a kísérleteinket sikeresen el tudjuk 

végezni, meg kellett értenünk azokat a folyamatokat és kölcsönhatásokat, melyek 

befolyásolják az általunk használt anyagok tulajdonágait.  

1.1. A PEI és a szilika felület tulajdonságai a pH és az ionerősség 
függvényében 

A PEI tulajdonságait behatóan tanulmányozták korábban, mivel egy nem lineáris 

polimerről van szó, hanem egy úgynevezett hiperelágazású polimerről. A PEI 

egyaránt tartalmaz primer-, szekunder- és tercier-amin csoportokat, melyeknek a 

statisztikai eloszlása rendre 1:2:1 (1. 

ábra) [3]. Ezen amin csoportok 

töltöttségének az ismerete a pH 

függvényében nagy fontossággal bír. 

Vizsgálatok kimutatták, hogy a PEI 

amin csoportjainak a protonáltsága a 

pH csökkenésével nő, míg pH=10,5 

felett a molekula gyakorlatilag 

semleges [4]. Ez a mi 

szempontunkból azért fontos, mert a 

PEI szilika felszínen kialakult 

rétegének a karakterisztikáját 

1. Ábra A PEI jellemző szerkezete az 1:2:1 arányú primer, szekunder és 
tercier amin csoportokkal 
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nagymértékben befolyásolja a pH, valamint azt is, hogy a nátrium-dodecilszulfát 

milyen hatást ér el. A pH azonban nem csak a PEI tulajdonságaira van hatással, 

hanem nagymértékben befolyásolja a szilika felszín töltését is. A szilika felszín 

töltése a pH függvényében pont ellentétes irányban változik, mint a PEI-nek. Míg a 

PEI-nél növekvő pH esetén csökken a töltések száma, addig a szilika esetében nő, 

ezt elektroforetikus vizsgálattal igazolták [4]. Tehát a pH nagymértékben 

befolyásolhatja a PEI adszorbeált mennyiségét szilika felszínen. A PEI és szilika 

tulajdonságaira az ionerősség is hatással van. A pH és ionerősség együttes 

befolyása a PEI adszorpciójára látható a 2. ábrán [4]. 

 Ebből az a következtetés is adódik, hogy az általunk kivitelezett kísérletek során a 

pH-t és az ionerősséget állandó értéken kell majd tartanunk.  

1.2. Preadszorbeált PEI réteg tulajdonságainak megváltozása a pH 
függvényében 

Egy korábbi kísérletsorozatban kimutatták, hogy egy adott pH-n már adszorbeált PEI 

réteg tulajdonságai egy eltérő pH-jú oldat mosásának hatására lényegesen 

megváltozhatnak, továbbá az adszorbeált PEI egy vertikálisan inhomogén réteget 

alkot a szilika felszínen [5]. Ez az inhomogén réteg felbontható egy belső és egy 

külső rétegre ahol a belső, szilika felszínhez közeli réteg tömör, a külső, oldatfelőli 

réteg vastagabb és lazább. A PEI-t először rendre 4, 6 és 9-es pH-n 

adszorbeáltatták a szilika felszínre, majd 6-os pH-jú sóoldattal mosták, azonos 

ionerősség mellett. Az adszorbeált mennyiség és rétegvastagság időbeni lefutását 

2. Ábra PEI (50 ppm) adszorpciója (Г) szilika felszínre a pH 
függvényében, különböző ionerősségeknél 
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különböző pH értékeken a 3. ábra 

szemlélteti [5].  A 4-es pH-jú 

adszorpciókor a szilika felszín 

töltéssűrűsége igen alacsony, viszont 

a PEI molekulák esetén igen magas a 

pozitívan töltött szegmensek aránya. 

Ennek következtében viszonylag 

kevés PEI adszorbeálódik és egy laza 

réteg alakul ki a szilika felszín 

közelében. Azok a PEI szegmensek 

melyek nem tudtak a felszínre 

adszorbeálódni, benyúlnak az 

oldatfázisba, egy vastagabb és még 

lazább réteget alkotva, mint a belső 

réteg. A réteg nagyobb kiterjedése 

annak is köszönhető, hogy a nagy 

töltéssűrűségű PEI szegmensek 

egymást is taszítják. Miután az 

adszorbeált réteget 6-os pH-jú 

sóoldattal mossák, a megnövekedett 

pH hatására csökken a protonált PEI 

szegmensek száma, míg a szilika 

felület töltéssűrűsége megnő. A megnőtt negatív töltés hatására a PEI adszorpció is 

megnő, azaz a külső PEI rétegből töltött szegmensek vándorolnak a felszínhez, így 

a belső réteg sűrűbbé válik, törésmutatója megnő. A külső réteg is kompaktabb lesz, 

ugyanis a kisebb töltésű PEI szegmensek miatt a szegmens-szegmens taszítás is 

kisebb lesz. Amikor az adszorbeálás pH=6-on történik, a belső réteg több szegmenst 

tartalmaz, mint pH=4 esetén tehát sűrűbb, nagyobb törésmutatóval rendelkezik, és 

6-os pH-jú sóoldattal való mosás hatására az adszorbeált rétegben nem történik 

változás. Végül a polielektrolitot pH=9-en adszorbeáltatták, majd 6-os pH-jú oldattal 

mosták. A lecsökkent pH következtében a PEI molekuláknak jelentősen megnőtt a 

töltéssűrűsége (k.b. 10%-ról 50%-ra) és ez a töltéssűrűség változás a külső réteg 

jelentős megduzzadását eredményezte a megnőtt szegmens-szegmens taszítás 

miatt. A pH csökkenés ezen felül a szilikaréteg töltéssűrűségének csökkenésével is 

3. Ábra A PEI réteg adszorbeált mennyisége (Г) és 
rétegvastagságának (d) változása az idő függvényében 
pH=4,6 és 9 esetében. A szaggatott függőleges vonal a 

pH=6 sóoldattal való mosást jelöli. 
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járt, aminek következtében PEI szegmensek deszorbeálódtak a felszínről és az 

oldatfázisba nyúlnak, tovább erősítve a külső réteg duzzadását. Ezeket a 

folyamatokat duál polarizációs interferometriával (DPI) és ellipszometriával igazolták 

[5]. Általánosságban elmondható, hogy az adszorbeált PEI mennyiség (Г) a pH-val 

arányosan nő. A DPI mérések segítségével megállapított törésmutatók alapján a De 

Feijter egyenlet [6] felhasználásával az adszorbeált mennyiség számolható: 

  
                     

  
   

     (1)   

ahol dréteg az adszorbeált réteg vastagsága, nréteg és nközeg az adszorbeált réteg és az 

oldat (közeg) törésmutatója, dn/dc pedig a vizsgált komponens törésmutató 

változásának koncentráció szerinti inkrementuma.  

 A 4. ábra mutatja be tömören az adszorbeált PEI réteg alakulását változó pH 

hatására [5]. 

 

 

 

4. Ábra Preadszorbeált PEI réteg változása eltérő pH-jú oldattal való mosás során. Az ábrázolhatóság érdekében a 
PEI lineáris molekulaként van feltüntetve. A piros szakaszok a töltött PEI szegmenseket, míg a sárgák a töltetlen 
PEI szegmenseket jelölik. A fekete terület a szilícium hordozón levő szilikát jelöli, ezen kívül a sötétkék rész a 
kompakt belső PEI réteget, a világoskék rész a laza külső PEI réteget, a színtelen rész pedig a tömb oldatfázist jelzi. 
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1.3. PEI-NaDS kölcsönhatás 

Az adszorbeált hierarchikus réteg kiépítésében kulcs szerepe van a nátrium-dodecil-

szulfátnak (NaDS), amely egy amfipatikus molekula (illetve tenzid) hosszú apoláris 

szénlánccal és egy poláris szulfát fejcsoporttal. 

 

5. ábra Nátrium-dodecil-szulfát szerkezeti képlete 

Lévén, hogy egy tenzidről van szó, a NaDS is képes micellákat alkotni, amennyiben 

a monomer forma koncentrációja eléri a kritikus micella koncentrációt (cmc). A PEI 

réteg tulajdonságai függhetnek attól, hogy a NaDS monomer vagy kollektív 

formában kötődik a protonált amin csoportokhoz. Ez a kérdés a PEI-tenzid kötés 

izoterma alapján válaszolható meg. Az izoterma vizsgálata azt mutatta, hogy kis pH 

és kis tenzid koncentrációnál monomer formában kötődik a tenzid a PEI 

molekulához. A PEI-NaDS kölcsönhatás mechanizmusa máig vitatott kérdés. 

Megfigyelték, hogy a NaDS kötődése PEI-re az oldat pH növekedésével jár [7]. Ezt a 

pH változást a következő egyensúlyokkal lehet szemléltetni: 

      (2) 

    (3) 

 ahol EI a PEI molekula egy adott etilén-imin szegmensét, DS- pedig a dodecilszulfát 

aniont jelöli. A (2) egyensúly az etilén-imin protonálódási egyensúlyát írja le, míg a 

(3) egyenlet a dodecil-szulfát anion kötődését a protonált etilén-imin szegmensre. A 

(3) egyenletben látható, hogy ha minél több tenzid anion kötődik a PEI-re, akkor a 

protonált PEI szegmensek koncentrációja csökken, ami a (2) egyensúly értelmében 

ahhoz vezet, hogy még több PEI szegmens protonálódik és így hidroxidion szabadul 

fel egészen az egyensúly eléréséig. Meg kell jegyezni azonban, hogy a csökkenő 

szabad proton koncentráció miatt a reakció előrehaladtával a PEI protonálódása 

lecsökken, így egy negatív visszacsatolás jön létre a (2) és (3) egyensúly szerint. 

Alacsony NaDS koncentrációk esetén (CSDS <3mM) a pH növekedés rendkívül 

alacsony, így az általunk vizsgált NaDS koncentrációtartományban nincs hatással az 

adszorbeált PEI rétegre. 
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1.4.  PEI-NaDS oldat-kolloid diszperzió átmenet 

1.4.1. Tenzidfelesleg hatása a stabilitásra 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a PEI-NaDS rendszer átlátszó alacsony NaDS 

koncentrációknál. Növekvő NaDS koncentráció mellett egy bizonyos tartományban 

csapadék válik ki és a rendszer átlátszatlanná válik. NaDS felesleg mellett újra 

átlátszó oldatot készíthetünk. A 6. ábra [7] mutatja be a PEI-NaDS komplexek 

mobilitását és hidrodinamikai átmérőjét a NaDS koncentráció függvényében. Az 

ábrán „A” jellel van ellátva az a NaDS koncentrációtartomány, ahol alacsony NaDS 

koncentráció mellett még átlátszó a rendszer. Látható, hogy a hidrodinamikai átmérő 

fokozatosan csökken, tehát a NaDS-PEI komplex összezsugorodik. Ebben a NaDS 

tartományban egyedi PEI-NaDS komplexek oldata képződik. A jelenség 

magyarázható azzal, hogy alacsony NaDS koncentrációknál a PEI-NaDS komplexek 

hidrodinamikai sugara alacsony, a komplex még pozitív töltésű, így egy egyfázisú, 

egyensúlyban levő, átlátszó oldatot alkotnak. A „B” jelzésű tartományban a 

rendszerben csapadék keletkezik, turbiddá válik, így nem mérhető az 

elektroforetikus mobilitásuk, a hidrodinamika átmérő pedig nagyságrendekkel 

megugrik. Ennek az az oka, hogy köztes NaDS koncentrációknál a stabilizáció 

megszűnik, a részecskék felszíne hidrofóbbá válik és a részecskék irreverzibilisen 

koagulálnak (kinetikailag instabil diszperzió). Amennyiben a NaDS koncentrációt 

6. Ábra A PEI-NaDS részecske elektroforetikus mobilitása és hidrodinamikai átmérője a NaDS 
koncentráció függvényében.”A” tartomány: átlátszó, egyfázisú, egyensúlyi rendszer. „B” tartomány: fázis 
szeparáció, csapadékos rendszer.”C” tartomány: nem egyensúlyi kolloid diszperzió. 
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tovább növeljük („C” tartomány) , a NaDS hidrofób szénlánca képes adszorbeálódni 

a PEI-NaDS részecskék hidrofób felszínére, így a részecskék felszíne kellően 

magas NaDS felesleg esetén negatív töltésű lesz. Az ábrán ebben a tartományban 

látható a mobilitás értékekből, hogy töltésátfordulás történt, azaz újból 

elektrosztatikusan töltötté vált a részecske, ezáltal stabilizálódott és a hidrodinamika 

sugara egy állandó alacsony értéket vett fel. Ez a megfigyelés stabil PEI-NaDS 

részecskék kolloid diszperzió létrejöttére utal. 

 A „C” rendszer nem egyensúlyi jellegét egyszerűbb módon is lehet bizonyítani. A 

kísérletek folyamán kettő különböző keverési módszert is alkalmaztak a 

termodinamikai stabilitás vizsgálata céljából, ezek a lassú keverés és az úgynevezett 

„stopped-flow” keverés és a kétlépéses keverés [8]. Lassú keverés esetén azonos 

térfogatban kevertek össze PEI-t és NaDS-t, úgy hogy a NaDS-t lassan, 

cseppenként adagolták mágneses kevertetés mellett a PEI oldathoz. A „stopped-

flow” keverés esetén azonos térfogatban kevertek össze PEI és NaDS oldatokat egy 

műszer segítségével (Applied Photophysics, Model RX 1000), ami a keverést 10 ms 

alatt elvégzi. A lassú keverés és stopped-flow keverés hatását összefoglalva a 7. 

ábra mutatja be, ahol a komplexek hidrodinamikai átmérője és elektroforetikus 

mobilitása van feltüntetve a NaDS koncentráció függvényében, három különböző 

PEI koncentráció esetén [8]. 

7. Ábra A PEI-NaDS rendszer elektroforetikus mobilitása és hidrodinamikai átmérője a NaDS 
koncentráció függvényében, 3 PEI koncentráció, valamint stopped-flow keverés (■) és lassú 
keverés (∆) mellett. A satírozott területek csapadékos rendszert jelölnek. 
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Az ábrán látható, hogy mindhárom PEI koncentráció esetén a lassú keverés 

technika mellett a rendszerben egy bizonyos NaDS koncentrációt követően 

csapadék képződik. A lassú kevertetés melletti csapadékképződés abban a NaDS 

koncentrációtartományban kezdődik, ahol az elektroforetikus mobilitás alapján a 

töltésátfordulás történik, azaz ahol a PEI-NaDS komplexek közel elektroneutrális 

állapotba kerülnek (B tartomány a 6. ábrán), így a töltésstabilizáltság megszűnik és a 

DLVO elmélet értelmében a részecskék irreverzibilisen koagulálódnak, mert további 

tenzid adagolás hatására a B tartományban keletkezett csapadék nem oldódik fel. 

Lassú keverés mellett a csapadék rendkívül magas tenzid felesleg esetén is 

megjelenik. A stopped-flow kevertetésnél látható, hogy ugyancsak képződik 

csapadék, és a csapadékképződés a két legalacsonyabb PEI koncentráció esetén 

hasonló NaDS koncentrációnál kezdődik meg, mint a lassú keverés esetén. Itt 

azonban látható, hogy a csapadék csak egy szűk koncentrációtartományban van 

jelen, ott ahol az elektroforetikus mobilitás abszolút értéke alacsony, nullához közeli, 

azaz a PEI-NaDS részecskék elektromosan közel semlegesek. Tenzid feleslegben 

azonban a stopped-flow biztosította keverés gyorsasága miatt nincs ideje a 

rendszernek a koagulációra, mert a PEI-NaDS-re adszorbeálódó tenzid 

töltésfeleslege miatt kinetikailag stabillá válik a rendszer. Itt egyedül a nagy 

koncentrációjú PEI (cPEI=1000 mg/dm3) esete jelent kivételt, ahol még stopped-flow 

keverésnél is csapadékos marad a rendszer tenzid feleslegben is (C tartomány a 6. 

ábrán). Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a koaguláció sebessége a PEI 

koncentráció négyzetével arányos, így nagy PEI koncentrációnál még a stopped-

flow keverés sem képes megakadályozni a koagulációt és csapadékképződést 

NaDS feleslegben. A komplexek hidrodinamikai sugara is a NaDS adszorpció okozta 

töltésváltozást támasztják alá. 
 

1.4.2. A PEI-NaDS komplex szerkezete 

A tömbfázisbeli PEI-NaDS aggregátumok és egyedi komplexek szerkezetét kisszögű 

neutronszórással (SANS) vizsgálták, alacsony (pH=4,9) és magas (pH=10,1) pH-n 

[9]. Magas pH-n, ahol a PEI molekuláknak nagyon kicsi a töltéssűrűsége, arra a 

megállapításra jutottak, hogy alacsony NaDS koncentráció mellett a PEI-NaDS 

komplexek korongszerű, nyújtott ellipszoid alakot vesznek fel. Ahogy növelik a NaDS 

koncentrációt, a töltés semleges állapot közelében ezek a komplexek egymásra 
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rétegződnek, így lamelláris struktúrát alkotnak a képződő aggregátumok. Azonban 

ez a szerkezet ennél a magas pH-nál még nem annyira kihangsúlyozott. Alacsony 

pH-n is arra a megállapításra jutottak, hogy míg alacsony NaDS koncentrációnál a 

PEI-NaDS komplex struktúrája nem változik lényegesen, töltés semleges közeli 

állapotban a komplexek lamelláris struktúra szerint egymásra rétegződnek. A PEI-

NaDS kolloid diszperziós rendszerben is ez a struktúra van jelen, ahol a diszpergált 

részecskék belső szerkezete lamelláris, míg a NaDS felesleg következtében 

létrejövő negatív töltés az aggregátum külső felszínén jön létre. 

 

1.4.3. Polimer adszorpció hatása a PEI-NaDS kolloid diszperzió kinetikai 
stabilitására 

A PEI-NaDS kolloid diszperzió stabilitását különböző polimerek adszorpciójával is 

lehet befolyásolni, ezt két példán keresztül szemléltetjük: poli(etilén-oxid) (PEO) [10], 

illetve egy tri-blokk kopolimer (PF108) [8] adszorpciójával. Általánosságban 

elmondható, hogy egy polimer felületi adszorpciójának stabilizáló képessége négy 

paramétertől függ: a polimer molekula szegmensei közti kölcsönhatás (szegmens-

szegmens kölcsönhatás), a közeg és polimer szegmensek közti kölcsönhatás 

(közeg-szegmens kölcsönhatás), a polimerlánc hossza és a polimer koncentrációja. 

Az adszorpciónak nem csak stabilizáló hanem érzékenyítő hatása is lehet. Ha a 

polimerlánc elég nagy, akkor alacsony polimerkoncentráció esetén bekövetkezik egy 

úgynevezett híd effektus, amikor egy polimer molekula több kolloid részecskét is 

össze tud kötni, így a részecskék koagulálódhatnak.  
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1.4.3.1. PEO hatása a PEI-NaDS kolloid diszperzió stabilitására 

Első esetben a PEI-NaDS részecske tulajdonságait PEO jelenlétében vizsgálták 

[10]. Elmondható, hogy a PEO és PEI közti kölcsönhatás elhanyagolható, azonban a 

PEO és NaDS közti kölcsönhatás már nem, egy bizonyos NaDS 

koncentrációtartományban. Kimutatták, hogy amennyiben az egyensúlyi NaDS 

koncentráció meghaladja a kritikus aggregálódási koncentrációt (cac), létrejön a 

PEO-NaDS kölcsönhatás, ahol a NaDS micella formájában asszociál a PEO 

makromolekulával. Mivel a PEI-NaDS 

kölcsönhatás a fent említett kritikus 

aggregálódási koncentrációnál jóval 

alacsonyabb NaDS koncentráció mellett is 

létrejöhet az erős polikation-anionos tenzid 

kölcsönhatás miatt, a PEO-NaDS 

asszociációtól ebben az esetben 

eltekinthetünk a cac alatti 

tenzidkoncentrációknál. 

A PEO hatását elektroforetikus mobilitás 

méréssel és a keletkező részecskék 

hidrodinamikai átmérőjének mérésével 

vizsgálták (8. ábra) [10]. Megfigyelték, hogy 

tenzid feleslegben az elektroforetikus 

mobilitási értékek jelentősen kisebbek 

hozzáadott PEO esetében, mint anélkül. 

Mindkét PEI koncentrációnál megfigyelhető 

egy töréspont a mobilitás-NaDS koncentráció 

görbén PEO jelenlétében. Ez a töréspont jelzi 

azt az egyensúlyi NaDS koncentrációt, ami 

felett a NaDS kölcsönhatásba lép a PEO-val, 

ez az egyensúlyi koncentráció egyezik az 

irodalmi cac értékkel (4,1 mM). A 

hidrodinamikai sugár megnő PEO 

jelenlétében, amit lehetne magyarázni az oldat 

viszkozitásának növekedésével PEO hatására. 

8. Ábra A PEI-NaDS részecske elektroforetikus 
mobilitása (a, b) és hidrodinamikai átmérője (c) 
PEO jelenlétében (•) és PEO nélkül (□) a NaDS 
koncentráció függvényében. A satírozott terület 
csapadékos rendszert jelöl. 
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A fenti megfigyelések magyarázhatók azzal, hogy a PEO adszorbeálódik a PEI-

NaDS részecske felszínére. A PEO adszorpció érzékenyítő és stabilizáló hatását 

koaguláció sebesség méréssel is igazolták Ennek megfelelően azt találták, hogy a 

PEO adszorpció révén a PEI-NaDS kolloid diszperzió sztérikusan stabillá válik. 

 

1.4.3.2. PF108 tri-blokk kopolimer hatása a PEI-NaDS diszperzió stabilitására 

A PEI-NaDS kolloid diszperzió stabilitását a PEO-n kívül vizsgálták még egy tri-blokk 

kopolimer, a Pluronic F108 jelenlétében is [8]. A PF108 tri-blokk kopolimer felépítése 

a 9. ábrán látható: 

 

9. Ábra Pluronic tri-blokk kopolimer általános képlete. PF108 esetén: a=132, b=50. 

Az oldatokat ebben az esetben az 1.4.1. fejezetben tárgyalt stopped-flow keverést 

alkalmazva készítették el. A vizsgálatok eredményeit a 10. ábra [8] foglalja össze, 

ahol három különböző PEI koncentráció mellett mérték a részecskék elektroforetikus 

mobilitását és hidrodinamikai sugarát PF108 jelenlétében és anélkül a NaDS 

koncentráció függvényében. 

 

10. Ábra A PEI-NaDS rendszer elektroforetikus mobilitása és hidrodinamikai átmérője a NaDS koncentráció 
függvényében PF108 jelenlétében (•) és PF108 nélkül (■). A satírozott részek csapadékos rendszert jelölnek 

Látható, hogy a PF108 jelenlétének drasztikus hatása van a rendszerre: mindhárom 

PEI koncentrációnál a PF108 jelenlétében teljes mértékben megszűnt a 
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csapadékképződés. A részecskék elektroforetikus mobilitása az elektroneutrális 

koncentrációtartományig csökken, majd alacsony, közel állandó értéket vesz fel 

egészen a NaDS kritikus aggregálódási koncentrációjáig, amikortól a NaDS a már 

adszorbeált PF108 etilén-oxid blokkjaira is kötődik, így tovább növelve a részecske 

fajlagos töltését, ami negatívabb elektroforetikus mobilitást eredményez. Ez a 

kritikus aggregálódási koncentráció mind a három PEI koncentrációnál közel azonos 

és egybevág az irodalmi értékkel (Ccac/SDS≈4,2 mM). A PF108 adszorpcióját 

megerősíti PEI-NaDS komplex megnövekedett hidrodinamikai átmérője a kopolimer 

jelenlétében. 

Ezek a megfigyelések azzal magyarázhatók, hogy a PEI-NaDS részecskére a 

PF108 tri-blokk kopolimer adszorbeálódni képes a propilén-oxid blokkjával és 

sztérikusan stabilizálja a részecskét. Ez egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy a 

Pluronic kopolimerek adszorbeálódnak hidrofób felületre a PPO blokkjukkal és 

úgynevezett brush szerkezetet alkotnak, ahol a PEO blokkok az oldatba nyúlnak. A 

11. ábra foglalja össze a PEI-NaDS illetve PEI-NaDS-PF108 rendszerek stabilitását 

a NaDS koncentráció függvényében. 

11. Ábra A PEI/NaDS/PF108 stabilitása, 4 NaDS koncentráció mellett (rendre: CNaDS=2, 3, 3,5 és 4 mM) 6-os 
pH-n és fix PEI koncentráció mellett (CPEI=250 mg/dm3). A „B” jelzésű rendszerben a köztes NaDS 

koncentrációknál csapadék képződik, NaDS feleslegben illetve PEI feleslegben a rendszer átlátszó. A „C” 
esetben PF108 polimer jelenlétében végezték a keverést, itt nincs csapadékos/turbid rendszer egyik NaDS 

koncentrációnál sem. 
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1.5.   PEI-NaDS réteg kialakulása szilika felületen 

Mint ahogy az 1.2 fejezetben leírtuk, a szilika felületre adszorbeált PEI réteg 

szerkezete függ attól, hogy az adszorpció milyen pH-n történt. A továbbiakban azt 

tárgyaljuk, hogy három különböző pH értékeken adszorbeált PEI tulajdonságai 

hogyan változnak NaDS-el való reakció hatására. Mindhárom esetben a felhasznált 

PEI és NaDS oldatok koncentrációi, valamint az ionerősség azonosak (CPEI=50 ppm, 

CNaDS=2-5 mM, I=10 mM). A rétegek optikai vastagságát (d*(nLayer-nbulk)), 

rétegvastagságát (d) és törésmutatóját (nLayer) DPI méréssel állapították meg a 

NaDS koncentráció függvényében [5]. Az eredményeket a 12. ábra foglalja össze.  

 

 Az adszorbeált mennyiség helyett az úgynevezett optikai vastagságot (optical 

thickness) ábrázoljuk, amely arányos az adszorbeált mennyiséggel. A 12. ábrán 

látható a legkisebb NaDS koncentrációnál hogy az optikai vastagság és a 

rétegvastagság lényegesen nagyobb, a törésmutató pedig kisebb, mint a PEI réteg 

esetén minden pH-nál. pH=4 esetén az optikai vastagság alig változik, a 

12. Ábra A három pH-n preadszorbeált PEI réteg kezelése NaDS oldattal, növekvő 
koncentrációban. A felső sor jelöli a PEI-NaDS réteg optikai vastagságát, a középső a 

rétegvastagságot, az alsó pedig a réteg törésmutatóját. A szaggatott vonalak a „csupasz” PEI 
rétegek értékeit jelölik az adott pH-n, NaDS-el való kezelés előtt. 
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rétegvastagság lényegesen megnő, a törésmutató pedig lecsökken. Amennyiben a 

tenzid koncentráció 5.5 mM-nál nagyobb, a PEI deszorbeálódik a szilika felületről. 
A pH=6 esetén a az optikai vastagság és rétegvastagság görbének minimuma van, a 

törésmutató görbének pedig maximuma van növekvő NaDS koncentráció mellett. Itt 

a PEI teljes deszorpciója már alacsonyabb NaDS koncentrációnál is bekövetkezett 

(CNaDS=4 mM). 

pH=9 esetén az optikai vastagság és rétegvastagság görbének van maximuma 

növekvő tenzid koncentráció mellett. Azonban a törésmutató nem változik 

lényegesen a NaDS koncentrációval, teljes deszorpciót ebben az esetben nem 

tapasztaltunk. 

A PEI-NaDS réteg szerkezetét csillám felszínen felületi erő méréssel (SFM) is 

vizsgálták, 10 mM NaCl és pH=6 mellett [11]. A műszer működési elve azon 

alapszik, hogy két, egymással szemben elhelyezkedő szilárd hordozót lépésenként 

közelítenek egymáshoz, majd egymástól eltávolítják és a különböző szeparációs 

távolságoknál mérik a felszínek közt ható erőt. A méréstechnika pontos leírása az 

irodalomban megtalálható [12]. A mérés során megvizsgálták a csillám felszínén 

adszorbeált PEI és PEI-NaDS közt ható erőket is. Első esetben a hordozókra nem 

adszorbeáltattak PEI-t a mérést megelőzően, viszont a mérést PEI-t tartalmazó 

oldatban végezték. Azt tapasztalták, hogy a két felszín közelítésekor 15-20 nm 

tartományban taszítóerő jön létre. Az erő nagysága megegyezik a DLVO elmélet 

alapján számolt kettős elektromos réteg taszításával. A felszínek közt eltávolodásnál 

nagy vonzást tapasztaltak 2,5-3 nm tartományban (adhézió). Ezt követően 

méréseket végeztek preadszorbeált PEI-vel, négy különböző koncentrációjú NaDS 

oldat mellett. Ezen mérések eredményeit a 13. ábra szemlélteti [12].  

13. Ábra A: sugárral normalizált erő a szeparációs távolság függvényében. Preadszorbeált PEI, valamint 0,06 mM 
NaDS oldat mellett (▲), és 0,6 mM NaDS mellett (♦). 
B: sugárral normalizált erő a szeparációs távolság függvényében. Preadszorbeált PEI, valamint 3 mM NaDS oldat 
mellett (●), a 3 mM-os NaDS oldattal újramérve (■) és 12 mM NaDS mellett (♦). 
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Az „A” ábrán látható, hogy 0,06 mM NaDS esetén taszító erő lép fel 16-11 nm 

tartományban kompressziókor. Ez a taszító erő gyengébb, mint a NaDS mentes 

mérések esetén, ami arra enged következtetni, hogy a PEI-NaDS réteg töltése 

lecsökkent. Az adhéziós erő itt jelentősen nagyobb, mint a NaDS mérések előtti 

esetben, ami egybevág a DPI mérések eredményével és kompakt hidrofób réteg 

kialakulására utal alacsony NaDS koncentráció esetén. 0,6 mM NaDS esetén a 

felszínek közelítésekor a taszítóerő megnövekszik, és már 25-12 nm tartományban 

detektálható, ami azt jelenti, hogy a felszín magasabb NaDS koncentráció mellett 

áttöltődik. Az adhéziós erő nagyobb, mint a kisebb NaDS koncentráció esetén. A „B” 

ábrán látható, hogy nagy NaDS koncentrációk esetén a profil lényegesen 

megváltozik. 3 mM NaDS esetén 25 nm alatt jelentős taszítóerő mérhető, ami 

logaritmikusan növekszik, ahogy csökken a távolság egészen 11-12 nm-ig. A 

rétegvastagság nagyobb, mint alacsonyabb NaDS koncentrációknál, ami arra enged 

következtetni, hogy kialakul egy NaDS kettősréteg a polielektrolit felszínén. Végül 

megfigyelték azt is, hogy nagy NaDS felesleg hatására sincs PEI-NaDS deszorpció. 

A fenti megfigyelésekből levonható az a következtetés, hogy alacsony NaDS 

koncentrációnál a felületi réteg még pozitív töltésű, köztes NaDS koncentrációknál 

töltéssemlegessé válik. További NaDS koncentrációnövelés hatására negatív töltésű 

lesz és egy második tenzidréteg alakul ki.
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2. Célkitűzések 

A saját méréseink keretében azt vizsgáltuk, hogy lehetséges-e szilárd felületen 

létrehozott töltéssemleges, kompakt, hidrofób PEI-NaDS rétegre leválasztani egy 

újabb polimer réteget. Ezt a kísérletet a korábban említett esetleges felületi 

tulajdonságok megváltozása inspirálta (mint például adhézió [13], kenés [2]), 

valamint a tudományos kihívás, amelyet a vizsgálat magában foglal. Hosszútávú 

terveink közt szerepel a létrejött rétegek szerkezeti vizsgálata, valamint adhéziós 

vagy kenő tulajdonságainak vizsgálata is. Ahhoz, hogy kimutassuk az általunk vázolt 

réteg létrejöttét, nem elegendő csupán az adott komponensek egymás utáni 

adszorbeáltatása, külön meg kell vizsgálnunk a komponensek kölcsönhatását a 

szilika felszínnel és egymással. A leválasztott rétegek méretskálán a 

nanotartományba esnek, és különböző tömbfázisbeli tulajdonságokra (mint például 

ionerősség, pH) érzékenyek, így vizsgálatuk semmiképpen nem tekinthető rutin 

munkának. 

3. A kivitelezett kísérletek 

3.1. Alkalmazott méréstechnika, műszer 

Kísérleteinket ellipszometriás módszerrel végeztük (J. A. Woollam Co., Inc., modell 

M2000DI ellipszométer, 14. ábra). 

Ennél a módszernél a mérés 

lényege abban rejlik, hogy a fény 

polarizációja két különböző 

törésmutatójú fázis határfelületéről 

való visszaverődése közben 

megváltozik, ezt a 

polarizációváltozást méri a 

műszer. A készülék gyorsan tud 

adatokat rögzíteni (akár pár 

másodpercenként is), így egy 

átfolyócella alkalmazásával 

lehetséges egy reakció vagy folyamat in situ vizsgálata is. A mérés során a készülék 

fényforrásából jövő fény áthalad egy polarizátoron, ahol lineárisan polarizált lesz, 

14. Ábra A J. A. Woollam M2000DI ellipszométer 
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majd áthalad egy forgó kompenzátoron, ami elliptikusan polarizálttá teszi. Ennek az 

az oka, hogy a síkban polarizált fény felbontható két azonos amplitúdójú és fázisú, 

de ellentétes irányú cirkulárisan polarizált komponensre, és bizonyos anyagok 

cirkuláris dikroizmus miatt (azaz eltérő mértékben nyelik el a balra illetve jobbra 

cirkulárisan polarizált fényt) ezt a 

fényt elliptikusan polarizálttá 

változtatják. A fény ezután a mintáról 

részlegesen visszaverődik és 

cirkuláris kettőstörés miatt a 

polarizációs sík elfordul. Az 

ellipszométer a beeső és visszavert 

elliptikusan polarizált fény 

polarizációs különbségeit méri (15. 

ábra). Az elliptikusan polarizált fény 

elektromos térerősség vektorát fel 

lehet bontani két, egymásra 

merőleges komponensre (s és p 

komponens, ahol s a beesési síkra merőleges, p a beesési síkkal párhuzamos 

komponens), mind a beeső fény (Ei), mind a visszavert fény (Er) esetén. Ennek 

értelmében a fény polarizációs állapota az úgynevezett polarizációs együtthatóval (χ) 

jellemezhető [14]: 

   
   

   
          (4) 

ahol     és     a polarizált fény terének amplitúdója p és s komponens esetén. A 

polarizációs együttható értelmezhető a beeső (χi) és visszavert (χr) fény esetén is, a 

kettő hányadosából kapjuk az úgynevezett komplex reflexiós együtthatót: 

   
   

   
 

   

   
                    (5) 

ahol ψ és ∆ a műszer által mért paraméterek (ellipszometriai szögek), rp és rs pedig a 

Fresnel reflexiós együtthatók.. A tanψ a beeső és visszavert polarizációs együtthatók 

abszolút értékének hányadosa, ∆ pedig az s és p komponens fáziskülönbsége. A két 

paraméter a fény intenzitásától nem függ, csupán a beesési szögtől és a vizsgált 

15. Ábra Az ellipszometria alapja, a cirkuláris dikroizmus.  
A: cirkuláris dikroizmus jelensége. B: cirkuláris kettőstörés 
jelensége elliptikusan polarizált fény esetén 
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anyagok minőségétől (törésmutató és rétegvastagság), így referenciára nincs 

szükségünk. Az összefüggést az ellipszometriai szögek és a vizsgált rendszer 

tulajdonságai közt egy egyszerűbb, háromfázisú rendszeren mutatjuk be: 

A 16. ábrán [14] szereplő modellben szereplő három fázis fentről lefelé: közeg, 

adszorbeált réteg, szubsztrát. A modell feltételezi, hogy az adszorbeált réteg izotróp 

és homogén. Az ábrán n az adott fázis törésmutatója, d a rétegvastagság, r és t az 

adott határfelülethez tartozó Fresnel reflexiós és transzmissziós együtthatók. A 

Fresnel reflexiós együtthatókat a következő formában írhatjuk fel: 

    
                 

                 
          (6) 

    
                 

                 
         (7) 

 ahol Φ0 a beesési, Φ1 a visszaverődési szög. A (5), (6) és (7) egyenletek 

értelmében a komplex reflexiós együttható a beesési szög,  a visszaverődési szög 

és a fázisok törésmutatóinak függvénye. A legalsó fázis ebben az esetben a 

szubsztrát, amit úgy választanak meg, hogy kellően vastag illetve optikailag sűrű 

legyen ahhoz, hogy a hordozó hátoldaláról visszaverődő fény ne jusson vissza a 

felette levő fázisba a fényelnyelés miatt. Ekkor a visszavert fény teljes reflexiós 

együtthatója a következő végtelen sor formájában írható fel: 

       
 
    

 
   
 
   
 
         

 
   
 
   
 
   
 
                        (8) 

16. Ábra Háromfázisú optikai modell 
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Felhasználva a Snellius-Descartes egyenletet, a fény fáziseltolása (β), azaz az a 

fázisváltozás, amit a visszavert fény a fázison való áthaladás során (egyik 

határfelülettől a másikig, majd vissza) szenved el, a következőképpen írható fel: 

     
  

 
      

    
                 (9) 

A jelölések a 16. Ábrának felelnek meg, λ a fény vákuumban mért hullámhossza. 

Felhasználva, hogy r01=-r10 és t10t01=1-r01
2, a végtelen geometriai sor az alábbi 

képletre egyszerűsödik: 

    
    
 
     

 
    

      
 
    
 
    

     (10) 

Így látható, hogy a komplex reflexiós együttható, ennél fogva az ellipszometriai 

szögek a fény beesési szögétől, hullámhosszától, valamint a fázisok 

rétegvastagságaitól és törésmutatóitól függnek [14]. 

A mérést több hullámhossznál végezzük (400-900 nm hullámhossz tartomány). 

Amennyiben valamelyik komponensünk törésmutatóját nem ismerjük, a hullámhossz 

függvényében az úgynevezett Cauchy modell segítségével határozzuk meg. A 

Cauchy modell szerint a törésmutató összefüggése a hullámhosszal: 

       
 

  
 

 

  
     (11) 

ahol A, B és C az illesztendő paraméterek. Egy kiértékelés részletes menetét egy 

másik fejezetben tárgyaljuk. 

3.2. Felhasznált vegyszerek, anyagok 

A felhasznált vegyszerek: poli(etilénimin), nátrium-dodecilszulfát, Pluronic F108, 

Pluronic F127, NaCl, HCl, millipore ultratiszta víz, cc H2SO4, cc H2O2. 

 

A méréshez felhasznált poli(etilénimin) polielektrolit (Mw≈750000 g/mol) 1,175 

m/m%-os vizes oldat formájában állt rendelkezésünkre. Minden mérés során 50 ppm 

koncentrációban használtuk. 

A nátrium-dodecilszulfát tenzid (M=288,4 g/mol) előzetesen átkristályosítással volt 

tisztítva, ebből készítettük az oldatokat, minden esetben 0,1 mM koncentrációban. 
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A Pluronic F108 (Mw=14600 g/mol) egy tri-blokk kopolimer, melynek szerkezete a 9. 

ábrán látható ([PEO]132[PPO]50[PEO]132, ahol PEO a poli(etilénoxid), PPO a 

poli(propilénoxid) szegmenseket jelölik). Ebből minden esetben 100 ppm oldatot 

készítettünk. 

A Pluronic F127 (Mw=8400 g/mol) egy hasonló tri-blokk kopolimer. Szerkezete a 9. 

ábra alapján: [PEO]100[PPO]65[PEO]100. Szintén 100 ppm koncentrációban 

alkalmaztuk. 

A fenti oldatok mindegyike 10 mM koncentrációban tartalmazott NaCl-t, az azonos 

ionerősség beállítása végett, és mindegyik oldat pH értékét 1 M-os sósav illetve 

NaOH oldattal pH=6-ra állítottuk be (amennyiben szükséges volt). Rendkívül kevés 

mennyiségű sav/lúg elég volt a pH beállításához (Vmax=20 μl), ezért nem kell 

számolnunk sem hígulással, sem az ionerősség jelentős megváltozásával a pH 

beállítás során. 

4. A mérések menete 

Ebben a részben a mérések menetét követhetjük nyomon.  

4.1. A mérés előkészülete 

A mérés előkészületei során összeállítjuk az éppen aktuális méréshez szükséges 

oldatokat. A pH értékeket üvegelektródos pH mérővel ellenőrizzük. Mivel szilika 

felületre szeretnénk a különböző komponenseket adszorbeáltatni, szükségünk lesz 

egy hordozóra. A hordozó a mi esetünkben egy körülbelül 3*1,5 cm-es lap (17. 

ábra), ami két rétegből áll; tömb szilícium alaphordozó, amin egy kb. 25-30 nm-es 

szilika réteg van (a pontos értékeket a 

mérések során állapítottuk meg). Ahhoz, 

hogy a szilika felszín kellően tiszta legyen, 

minden mérés előtt a hordozókat kb. 1 órán 

át tömény kénsav és hidrogén-peroxid 1:3 

arányú keverékében áztattuk, majd 

ultratiszta millipore vízzel mostuk és 

áztattuk. Az így kondicionált hordozókról a 

vizet sűrített nitrogénnel fújtuk le, ezzel a 

hordozó felhasználható állapotba került. 

17. Ábra Az ellipszometriás mérésekhez 
használt szilícium/szilika hordozó lap 
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4.2. A szilícium /szilika hordozó kalibrálása 

A mérés kezdetekor a szilícium/szilika hordozónkat mérjük meg. Felhelyezzük a 

műszer munkaasztalára, a munkaasztalt szoftver segítségével megfelelő helyzetbe 

hozzuk (mind dőlésszög, mind pozíció tekintetében) majd meghatározott beesési 

szög mellett (75°) végezzük a mérést. A szoftver ekkor megjeleníti számunkra a mért 

∆ és ψ értékeket a hullámhossz függvényében (18. ábra): 

Ezeket a nyersadatokat kiértékelve kapjuk meg a szilikaréteg vastagságát. 

A rétegvastagság meghatározása egy egyszerű modell felhasználásával valósítható 

meg. A tömbszilícium és a rajta levő szilikaréteg anyagi tulajdonságai jól ismertek, 

így a szoftver egy erre a célra 

fenntartott modellt is tartalmaz. A 

modell magába foglalja a tömb 

szilíciumot, a szilika réteget, valamint a 

kettő között megjelenít egy átmeneti 

réteget is, feltételezve, hogy a tömbszilícium és szilika közti átmenet nem azonnali. 

A modell sematikus ábrázolása a 19. ábrán látható. Ennek a modellnek az illesztését 

a ∆ és ψ görbékre a szoftver elvégzi. Előfordulhat, hogy az illesztés nem követi 

pontosan a mért értékeket, ennek oka a hordozó elszennyeződésétől kezdve a rossz 

mérésbeállításokig, vagy rossz modell használatáig sok mindentől függhet. Arról, 

hogy mennyire követi a modell a mért értékeket, az úgynevezett MSE érték (Mean 

Square Error) ad tájékoztatást: 

19. Ábra A szilika/szilícium hordozó modell. Alulról 
felfelé: tömb szilícium (Substrate), átmeneti réteg 

(Layer #1), szilika réteg (Layer #2). 

 

18. Ábra A szilícium/szilika hordozó ψ és ∆ értékei a hullámhossz függvényében ellipszometriás mérésnél 
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             (12) 

  

A (12) egyenletben N a mért ∆ és ψ értékek száma, P a modell ismeretlen 

paramétereinek száma, ψmeas és ∆meas a mért, ψcalc és ∆calc a számolt ellipszometriai 

szögek, σ pedig a mért ∆ és ψ értékek szórása. A modell annál pontosabb minél 

kisebb az MSE érték. Nagy MSE érték (pl. MSE> 10) esetén a modellünket 

tökéletesíteni kell. 

Az illesztés elvégzése után a kapott eredmények mellett a szoftver kirajzolja a 

grafikonra a modellből származtatott görbét is (20. ábra) Az eredményeket a 

következő formában kapjuk meg: 

 
Fit Results 
MSE = 1.170 
Thickness # 2 = 23.36 ± 0.018 nm 
Thickness # 1 = 1.15 ± 0.014 nm 
 

Optical Model 

 
 

 

 
20. Ábra 

 

Látható, hogy az MSE érték alacsony, így mondhatjuk azt, hogy a modell jól leírja a 
mérési adatokat. 

4.3. Az ellipszometriához használt átfolyó cellával történő kalibrálás 

Mivel a méréseket in situ végezzük, így szükségünk van egy átfolyó cellára, ami 

biztosítja az oldatok folyamatos áramlását a hordozó felett. Egy ilyen cella látható a 

21. ábrán. A cella belső kialakítása olyan, hogy biztosítja az átáramló folyadék 

lamináris áramlását, így a folyadék sűrűségének térbeli eloszlása is állandó. Az 
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esetlegesen kialakuló sűrűség gradiens ugyanis 

pontatlanabb méréshez vezethet. Miután a cellát 

rögzítettük a hordozón, elvégzünk egy újabb 

mérést, miután a munkaasztalt megfelelően 

beállítottuk. A cella rögzítéséhez a hordozót le 

kell vennünk a munkaasztalról, majd a cella 

felhelyezése után visszatenni. Természetesen 

pontosan ugyanabba a pozícióba nem lehet 

manuálisan visszatenni a mintát, mint ahol az 

előző mérésnél volt, így felmerülhet az a probléma, hogy a minta felhelyezésével és 

levételével minden alkalommal egy másik területrészét vizsgáljuk a mintának. Ez 

szerencsére nem jelent problémát abból a szempontból, hogy az általunk 

adszorbeálódott anyagok (például a PEI) statisztikailag egyenletesen oszlanak el 

egy adott felületen, amennyiben a felület töltéseloszlása is egyenletes. Szóba jöhet 

még a szilika réteg egyenetlensége. Az ellipszométerrel készítettünk az egyik 

hordozóról egy topográfiai térképet, ami megmutatja, hogy a hordozó felszíne a mi 

mérésünkhöz kellően egyenletes (22. ábra). 

 

22. Ábra A tömbszilícium/szilika hordozó topográfiai térképe. A hordozó ebben az esetben az Y tengely -0,5 és 
0,5 cm közti pozíciójában és az X tengely a -1,5 és1,5 cm közti pozíciójában helyezkedik el. Az illesztett modell 

által kapott teljes rétegvastagságok színkóddal vannak jobb oldalt feltüntetve. 

 

 

21. Ábra Ellipszometriához használt átfolyó 
cella alulnézetből. A kivájt rész tömítőgyűrű 
segítségével pontosan illeszkedik a 
hordozóra, a cella két oldalán üvegablak van. 
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4.4. Az üvegkorrekciós illesztés 

Miután a hordozót cellával együtt lemértük, sor kerülhet az újabb kiértékelésre. 

Ekkor ugyanazt a modellt alkalmazzuk, mint a cella nélküli kiértékelésnél, azonban 

kiegészítjük egy delta korrekcióval. A korrekció azért szükséges, mert a cellán 

áthaladó fény fáziseltolódást szenved a cella ablakain való áthaladás során. A 

modellben szereplő előző eredményeket (az átmeneti réteg és a szilika réteg 

vastagsága) meghagyjuk, azonban már állandónak tekintjük, azaz az illesztés során 

a matematikai modellben értékük nem változik. A korrekció egy négyparaméteres 

modell illesztésével érhető el. A korrekciós illesztés eredménye a következőképpen 

alakult: 

 
Fit Results 
MSE = 4.400 
#1 = -6.817 ± 0.1354 
#2 = -0.179 ± 0.0660 
#3 = -0.018 ± 0.0080 
#4 = 0.046 ± 0.0551 
 

Optical Model 

 
 

 

 
23. Ábra 

A Fit Results táblázatban látható a négy illesztett korrekciós paraméter értéke. Az 

MSE érték szerint a modell továbbra is jól követi a mért adatokat. 

4.5. Az in situ mérés kivitelezése  

A mérés megkezdésekor a cellán ekkor elkezdjük átfolyatni az első oldatunkat, ami 

minden mérés esetében 6-os pH értékre beállított 10 mM-os sóoldat volt, ez volt az 

alapvonalunk. A folyadékot egy perisztaltikus pumpa áramoltatta át a cellán minden 

esetben kb. 0,13 cm3/perc sebességgel. Ez a sebesség elég ahhoz, hogy a cella 

belső térfogatának megfelelő oldat mennyiséget a mérés során folyamatosan 
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lecserélje, így biztosítva, hogy az oldat koncentráció a különböző komponensekre 

vonatkoztatva állandó maradjon a mérés során. A minta megmérése cellán átfolyó 

sóoldat mellett azt a célt szolgálja, hogy a modellünkbe beilleszthessük az általunk 

alkalmazott közeg törésmutatóját és számolhassunk a szilikaréteg esetleges 

duzzadásával. Az oldatok törésmutatóit külön refraktométerrel lemértük, és mivel 

minden általunk használt oldat törésmutatója közel azonos, ezen felül az ultratiszta 

vízével közel megegyező (10-4-10-5 egységnyi eltérés), minden kiértékelésnél 

ugyanazt a közeg törésmutató értéket használtuk. Ezt a törésmutató értéket 

beillesztjük a modellünkbe, mégpedig egy Cauchy modell illesztésével. Miután ez 

megtörtént, a szilika rétegvastagságát (a modellben Layer #2) újraillesztjük. Mivel a 

korábbiakban már tárgyaltuk, hogy a Cauchy modell csak 400-900 nm tartományban 

ad pontos eredményt, a kiértékelést is csak az ebben a tartományban mért adatokra 

végezzük el. 

Ezután veszi kezdetét az in situ mérés. A mérés folyamán egymás után cseréljük le 

az oldatokat. Először minden esetben 10 mM-os sóoldatot áramoltatunk át a 

rendszeren addig, amíg nem lesz egy állandó alapvonalunk. Ezt követi a többi oldat, 

meghatározott sorrendben. Ebben a konkrét esetben például a PF108 kopolimer 

adszorpcióját vizsgáltuk a szilika felületen. Így először stabil jel eléréséig 10 mM-os 

sóoldatot áramoltattunk át a rendszeren, majd a sóoldatot lecseréltük a 100 ppm-es 

PF108 oldatra, amely szintén 10 mM sót tartalmazott, végül újra 10 mM-os sóoldattal 

mostuk a mintát. Bár a mérést egy széles hullámhossztartományban végeztük, a 

változások szemléltetése céljából egy nagyon szűk hullámhossztartományban 

mutatjuk be csak a delta értékeket, melyek arányosak az adszorbeált mennyiséggel 

(24. ábra) 

24.Ábra A PF108 oldat adszorpciója szilika felületen. A szemléltethetőség kedvéért csak a ∆ értéket mutatjuk 
nagyon szűk hullámhossz tartományban. A grafikonon függőleges fekete vonal jelöli az oldatcseréket. 
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Az így kapott nyers adatokat úgy értékeltük ki, hogy a már meglevő modellt 

kiegészítettük egy újabb réteggel (Cauchy réteg), illetve ezen réteg Cauchy 

paramétereivel, illetve rétegvastagságával 

illesztettünk a modellre. A modell sematikus 

ábrázolása a 25. ábrán látható. A mérést 

kiértékeljük, adott esetben a 

törésmutatókon kívül kirajzoltatunk a 

programmal egyéb származtatott 

paramétereket is, mint például az optikai 

vastagság (dopt), vagy az adszorbeált mennyiség (Г). 

                              (13) 

A (13) és (1) egyenletek alapján: 

  
    

  
   

     (14) 

Hangsúlyoznánk, hogy az optikai vastagság nem egy tényleges rétegvastagságot 

jelöl, hanem a (14) egyenlet alapján az adszorbeált mennyiséggel arányos tényező. 

Az adszorbeált mennyiséget csak akkor tudjuk meghatározni, ha egy komponens 

adszorbeálódik. A többi esetben ezért az adszorbeált mennyiség helyett optikai 

vastagságot számolunk. A PF108 adszorpciója során kapott nyersadatok 

kiértékeléséből származó eredmények grafikonjai a 26. ábrán láthatók: 

 

26. Ábra A PF108 adszorpciójának kiértékelt adatai (adszorbeált réteg vastagsága, optikai vastagsága és az 
adszorbeált mennyiség) az idő függvényében 

25. Ábra A PEO adszorpció modellje kiértékelés 
előtt az adott kezdőparaméterekkel 
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A 26. ábrán a só alapvonal felvételekor látható egy úgynevezett „drift”, azaz 

elcsúszás, ami betudható többek közt az oldat áramoltatása közben a cella üvegére 

vagy a hordozóra kitapadó levegő buborékoknak. A fenti ábra alapján azt 

mondhatjuk, hogy a PF108 adszorbeálódik a szilika felszínre. 

4.6. A vizsgált rendszerek 

A célunk az volt, hogy megvizsgáljuk, tudunk-e egy pre-adszorbeált PEI-NaDS 

rétegre egy újabb polimer réteget adszorbeáltatni. Ehhez meg kellett vizsgálnunk az 

oldatok követési sorrendjének néhány esetét. 

Először meg kellett néznünk azt, hogy a komponensek külön-külön 

adszorbeálódnak-e a szilika felszínre. Ez az információ azért fontos, mert az 

ellipszometriás mérés nem tud különbséget tenni aközött, hogy ha PEI 

adszorbeálódik a felületre vagy egy másik polimer, illetve aközött sem, hogy az adott 

polimer a PEI-NaDS rétegre vagy a szilika felszínre adszorbeálódik. 

 Végül megnézzük, hogy a PEI-NaDS összetett rétegre mely polimerek képesek 

adszorbeálódni. Ezt két módszerrel végezzük. Első esetben a PEI-NaDS rétegre 

adszorbeálandó minta 100 ppm polimert és 10 mM sót tartalmaz. A másik esetben a 

minta 100 ppm polimeren és 10 mM són kívül 0,1 mM NaDS-t is tartalmaz. A 

különböző adszorbeálási sorrendek az 1. táblázatban láthatók: 

1. Táblázat Az adszorbeálás során egymást követő oldatok sorrendje 1, 2 illetve 3 egymást követő oldat esetén 

 

Megjegyzendő, hogy minden mérésnél először 10 mM-os sóoldattal vettünk fel egy 

alapvonalat, és a legutolsó komponens után szintén 10 mM-os sóoldatot 

áramoltattunk át a rendszeren. 

 

 

 

1 komponens 2 komponens 3 komponenst (a) 3 komponens (b) 

PF108 PEI → NaDS PEI → NaDS → PF108 PEI → NaDS → PF108+NaDS 

PF127 PEI → PF108   PEI → NaDS → PF127+NaDS 

NaDS       

PEI       
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5. A mérési eredmények 

5.1. Egykomponensű rendszerek vizsgálata 

Az 1. táblázat első oszlopában levő oldatokat adszorbeáltatjuk a szilika felszínre. 

Minden oldat tartalmaz a fő komponensen felül 10 mM NaCl-t, és a pH-ja 

mindegyiknek 6-ra van beállítva. A PF108 adszorbeál a szilika felszínen, ahogy a 

4.5. fejezetben tárgyaltuk, így a kiértékelését ebben a fejezetben nem mutatjuk be 

újra. 

Egykomponensű rendszereknél ki tudjuk számolni az adszorbeált mennyiséget. A 

felhasznált törésmutató inkrementumokat a 2. táblázatban foglaltuk össze: 

2. Táblázat A felhasznált oldatok törésmutató inkrementumai [15-17] 

  PF108 PF127 NaDS PEI 

dn/dc (cm3/g) 0.134 0.134 0.147 0.21 

 

5.1.1 PF127 adszorpciója szilika felületen 

A PF127 adszorpció vizsgálatának eredményei a 27. ábrán vannak összefoglalva.  

 

27. Ábra PF127 adszorpciója szilika felületen 

Az ábrák alapján elmondható, hogy a PF127 is adszorbeálódik a szilika felszínre: az 

alapvonal után megnőtt az optikai vastagság és adszorbeált mennyiség. Mind a 



29 
 

PF127, mind a PF108 adszorpciója is dokumentált az irodalomban [18], ahol 

alacsony és magas pH-n is megfigyelték az adszorpciót. Az adszorpció a felület 

hidrofób jellegétől függően végbemehet a PEO blokkok hidrogén-híd kapcsolásával, 

illetve a PPO blokk hidrofób kölcsönhatásával, ami során a PEO blokkok az oldat 

fázisba nyúlnak, illetve kellően nagy polimer koncentrációnál micelláris formában 

adszorbeálódnak a polimerek. Mindkét polimernél az adszorbeált mennyiség 

kismértékű csökkenését figyeltük meg sóoldatos lemosás hatására. 

5.1.2. NaDS adszorpciója szilika felületen 

Kontroll kísérletként megvizsgáltuk a NaDS adszorpcióját is. Bár a NaDS rendelkezik 

egy apoláros szénlánccal, a negatív töltésű szulfát csoport megakadályozza, hogy 

adszorbeálódjon a negatívan töltött szilika felületre. A mérés eredményei a 28. ábrán 

láthatók: 

 

28. Ábra  NaDS mérés eredményei az idő függvényében. 

A grafikonok alapján ebben az esetben teljesen egyértelmű, hogy a NaDS nem 

adszorbeálódik a szilika felületre, egyik grafikonon sem tapasztalunk jelentős 

változást a NaDS oldat hatására. A 28. ábrán levő grafikonok jó összehasonlítási 

alapot szolgáltatnak abban az esetben, ha nem várunk adszorpciót. 

5.1.3. PEI adszorpciója szilika felületen 

A PEI adszorpcióját negatívan töltött szilika felületre számos esetben vizsgálták. A 

mérés eredményei a 29. ábrán láthatók. 
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Az adatok alátámasztják a várt eredményt. Mindhárom grafikonon éles jel mutatja a 

PEI adszorpcióját. A többi méréstől eltérően itt a sós mosás hatására nem 

tapasztalható jelcsökkenés egyik grafikonon sem. Ez alátámasztja azt az 

elgondolást, hogy a PEI kötődése a szilika felszínre irreverzibilis folyamat. 

5.2. Kétkomponensű rendszerek vizsgálata 

Megjegyeznénk, hogy ezeknél a méréseknél, valamint a háromkomponensűeknél 

már nem tudunk számolni adszorbeált mennyiséget a komponensek eltérő 

törésmutató inkrementuma miatt. 

5.2.1. NaDS adszorpciója preadszorbeált PEI rétegre 

Ez az eset is dokumentált a szakirodalomban [5,11], így a mérés előtt már volt 

elgondolásunk a mérés eredményét illetően. Az eredmények a 30. ábrán vannak 

összefoglalva: 

 

30. Ábra A preadszorbeált PEI réteg és a NaDS vizsgálatának eredményei 

29. Ábra A PEI adszorpció eredményei az idő függvényében.  
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A grafikonokon egyértelműen látszódik az erős kölcsönhatás eredménye. Az optikai 

vastagság jelentős megnövekedése egybevág az irodalomban tapasztalt hatással. 

Az adszorbeált NaDS csak kismértékben távolítható el sós mosás hatására, ami 

alátámasztja az irodalomban fellelhető megállapításokat [11], miszerint a NaDS 

hidrofób felületet képez az adszorbeált PEI rétegen. 

5.2.2. PF108 adszorpciója peradszorbeált PEI rétegre 

A vizsgálat során mind a delta grafikon, mind az optikai vastagság grafikon (31. 

ábra) alapján megállapítható, hogy a PF108 kopolimer nem adszorbeálódik a PEI 

rétegre, hiszen nem tapasztalható jelnövekedés a PF108 oldat hatására, sem 

jelcsökkenés sós lemosás hatására.  

 

31. Ábra PF108 adszorpciója preadszorbeált PEI rétegre 

A jelenség azzal magyarázható, hogy a PEI réteg a szilika felszín nagy részét 

beborítja, így sztérikusan gátolja a kopolimer hidrogén-híd kötéssel, vagy hidrofób 

kölcsönhatással történő adszorpcióját. 

5.3. Háromkomponensű rendszerek vizsgálata (a) 

Ezeknél a méréseknél az 1. táblázat harmadik oszlopában szereplő műveletek 

alapján létrehozott rendszereket vizsgáltuk, azaz preadszorbeált PEI rétegre NaDS-t 

adszorbeáltattunk, majd erre az összetett rétegre próbáltunk leválasztani PF108-t. 

5.3.1. PF108 adszorpciójának vizsgálata PEI-NaDS rétegen 

A 32. ábrán az optikai vastagság kis mértékben megnő, majd sós oldat hatására 

jelentősen lecsökken. 
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32. Ábra PF108 adszorpció vizsgálatának eredményei PEI-NaDS kevert rétegen.  

Ezen grafikonok alapján nem dönthető el, hogy a bekövetkező változások a NaDS 

deszorpcióját, a PF108 adszorpcióját, vagy esetleg mindkét folyamatot együtt jelzik. 

5.4. Háromkomponensű rendszerek vizsgálata (b) 

Ebben az esetben a mérési művelet megegyezik az előző fejezetben (5.3.1) lévővel. 

A PEI-NaDS rétegre adszorbeáltatni próbált polimer oldatok azonban most a 10 mM 

NaCl tartalmon felül 0,1 mM NaDS-t is tartalmaznak, ami miatt a NaDS deszorpció 

meggátolható, így biztosítható, hogy a mért változások csak a Pluronic kopolimernek 

köszönhetők. 

5.4.1. NaDS-t tartalmazó PF108 oldat adszorpciójának vizsgálata PEI-NaDS 
rétegen 

 

33. Ábra PF108+NaDS adszorpció vizsgálata PEI-NaDS rétegen.  

A 33. ábrán egyértelműen látható egy erős adszorpció a PEI-NaDS rétegen. A sós 

lemosás következtében bekövetkező jelcsökkenés mértéke arra enged 

következtetni, hogy a PF108 reverzibilisen adszorbeálódik a PEI-NaDS kevert 

rétegre. 
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5.4.2. NaDS-t tartalmazó PF127 oldat adszorpciójának vizsgálata PEI-NaDS 
rétegen 

 

34. Ábra PF127+NaDS adszorpció vizsgálata PEI-NaDS rétegen.  

A 34. ábrán ugyanazokat az effektusokat lehet látni, mint a PF108+NaDS esetén, így 

ugyanazt a konklúziót vonhatjuk le: a PF127 adszorbeálódik a PEI-NaDS rétegre 

NaDS jelenlétében. 

Az 5.2.2 fejezetben kimutattuk, hogy a Pluronic kopolimer nem adszorbeálódik a PEI 

rétegre, sem a szilika felszínre PEI réteg jelenlétében, így kijelenthetjük, hogy a 

PF108 és PF127 kopolimerek a PPO blokkjukkal adszorbeálódnak a PEI-NaDS 

réteg hidrofób felszínére, míg PEO blokkjaik az oldatba nyúlnak. 
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6. Konklúzió 

Ebben az előtanulmányban vizsgálatunk tárgya a polimerek és tenzidek hierarchikus 

önszerveződése volt szilárd felületen. A kutatás során a poli(etilénimin) polielektrolit 

adszorpcióját tanulmányoztuk töltött szilika felületen, melyet aztán nátrium-

dodecilszulfáttal kezeltünk, majd az így kialakult hidrofób rétegre adszorbeáltattunk 

tri-blokk kopolimereket. A kísérleteinket ellipszometriás módszerrel végeztük. A 

technika és módszer kipróbálása és beállítása után vizsgálatainkat egy-, két- és 

háromkomponensű rendszerekkel végeztük. Többkomponensű rendszer esetén a 

szilika felszínre rétegzett alsó komponens mindig PEI volt ehhez adtuk a NaDS 

második komponenst, míg a harmadik komponens PF108 vagy PF127 polimerek 

voltak. Kísérleteink során a következő megállapításokra jutottunk: 

 A PF127 és PF108 adszorbeálódik a szilika felszínre.  

 Vizsgálataink alátámasztották, hogy a PEI adszorpciója a szilika felszínre 

szintén végbemegy, és az adszorpció irreverzibilis. 

 A várakozásoknak megfelelően NaDS adszorpcióját nem tapasztaltuk a 

szilika felületen. 

 A NaDS adszorpciója preadszorbeált PEI rétegre szintén végbemegy a 

vizsgálataink alapján és csak kevés deszorbeálódik NaCl-es mosás alatt. 

 A PF108 és PF127 nem adszorbeálódik preadszorbeált PEI rétegre, valamint 

a PEI réteg jelenlétében a szilika felszínre sem. 

 Háromkomponensű rendszereket vizsgálva, ha a PF108 vagy PF127 oldat 

tartalmazott NaDS-t, akkor a PF108 valamint PF127 is adszorbeálódott a PEI-

NaDS összetett rétegre.  

Összegezve a mérések eredményeit kijelenthető, hogy a Pluronic kopolimerek 

NaDS jelenlétében adszorbeálódnak a PEI-NaDS kevert rétegre. Az általunk 

alkalmazott NaDS az előzetes vizsgálatoknak megfelelően egy hidrofób réteget alkot 

a polielektrolit felszínen, melyre a PF108 és PF127 kopolimerek a PPO blokkjukkal 

hidrofób kölcsönhatással adszorbeálódnak. 
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Ezen felületek szerkezetét a jövőben további ellipszometriás, duál polarizációs 

interferometria (DPI) vagy optikai hullámvezető fénymódus spektroszkópia (OWLS) 

mérésekkel szeretnék vizsgálni. Kilátásba van helyezve ebből a célból külföldi 

kooperáció is, amely során felületi erő méréssel (SFM) vizsgálhatjuk a szerkezetet, 

amellyel elektromos kettősrétegeket is ki lehet mutatni. 

A jelenlegi kutatás a fentiek értelmében még sok lehetőséget rejt magában, mind 

tudományos mind gyakorlati felhasználás szempontjából és reményeink szerint 

folytatva a kutatást, a jövőben fényt deríthetünk ezekre. 

A célként kitűzött hierarchikus rendszer sematikus felépítését a 35. ábra 

demonstrálja. 

 

 

  

35. Ábra A PEI-NaDS összetett réteg hidrofób felszínére (szürke szegmensek) PPO blokkal (zöld 
szegmens) adszorbeálódó Pluronic kopolimerek. 
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Szakdolgozat összefoglaló 

Polielektrolitok és ellentétes töltésű tenzidek felületi önszerveződése 

Olasz Tamás, kémia alapszakos hallgató 

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

Témavezetők: Dr. Mészáros Róbert egyetemi docens  
 ELTE, Fizikai Kémia tanszék 

A szilárd felszínen létrejövő adszorbeált rétegek a felszínnek olyan tulajdonságokat 
kölcsönözhetnek, melyek lehetőséget adnak az ilyen módon módosított felszínek széleskörű 
felhasználására.  

A vizsgálataink során megpróbálunk fényt deríteni arra, hogy lehetséges-e hierarchikus, 
adszorbeált rendszert alkotni negatív töltésű szilika felületen polielektrolit, tenzid és tri-blokk 
kopolimer felhasználásával. Az általunk használt komponensek a poli(etilénimin) hiperelágazású 
polikation, nátrium-dodecil-szulfát anionos tenzid, valamint a Pluronic F108 és F127 tri-blokk 
kopolimerek voltak. Méréseinket folyadékcellás spektroszkópiai ellipszometriával végeztük. A 
kísérletek során oldatainkat állandó pH és ionerősség mellett használtuk, ezen két paraméter 
poli(etilénimin)-re és szilika felszínre gyakorolt hatása miatt. Kimutattuk, hogy a poli(etilénimin) 
adszorbeál a szilika felszínre, akárcsak a PF108 és PF127 kopolimerek. Ezek a jelenségek 
egybevágnak az irodalomban dokumentált eredményekkel. Míg a poli(etilénimin) adszorpciója az 
elektrosztatikus kölcsönhatásnak köszönhető, a kopolimerek adszorpciójának a hajtóereje az általunk 
vizsgált pH-n nem teljesen tisztázott. Kísérleteinkben azt tapasztaltuk, hogy a Pluronic kopolimerek 
PEI réteg jelenlétében nem adszorbeálódnak sem a szilika felszínre, sem a PEI rétegre. 
Elvárásainknak megfelelően a tenzid anion az elektrosztatikus taszítás miatt nem adszorbeálódik a 
szilika felszínre. Ugyancsak az irodalomban szereplő tapasztalatokkal egybevág a polikation-anionos 
tenzid összetett réteg kialakulása, ami során a tenzid az adszorbeált polikation ellentétes töltésű 
csoportjaihoz kötődve hidrofób réteget hoz létre.  

A vizsgálatok azt igazolják, hogy a tri-blokk kopolimerek erre a hidrofób rétegre képesek 
adszorbeálódni. Az így létrejövő hierarchikus rétegek szerkezetét és gyakorlati felhasználását a 
jövőben még vizsgálni fogjuk. 
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Summary 

Interfacial self-assembly of polyelectrolytes and oppositely charged 
surfactants 

Olasz Tamás, BSc student in chemistry 

Place of diploma work: Physical Chemistry Department, Institute of Chemistry, Eötvös 
University, Budapest  
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Supervisor: Dr. Mészáros Róbert, egyetemi docens  
 ELTE, Physical Chemistry Department 

The formation of adsorbed layers on solid surfaces may result in lending such modification of the 
surfaces’ properties, that could be utilized in a range of applications.  

In our experiments, we tried to explore the possibility of creating hierarchical, adsorbed layers on a 
negatively charged silica surface with polyelectrolytes, surfactants and tri-block copolymers. The 
components we used were the hyper-branched poly(ethyleneimine) polycation, sodium dodecyl 
sulfate anionic surfactant and the Pluronic F108 and F127 tri-block copolymers. Our experiments 
were carried out with the use of spectroscopic ellipsometry with a liquid flow-cell. We carried out our 
experiments with all of the used solutions having identical pH and ionic strength, due to the effect of 
these parameters on the properties of the adsorbed poly(ethyleneimine) layer and the silica surface. 
We’ve shown, that poly(ethyleneimine) adsorbs onto the silica surface, so do the PF108 and PF127 
copolymers. In our experiments we observed no adsorption of the Pluronic copolymers onto the silica 
surface in the presence of a polyelectrolyte layer, nor did it adsorbe on the polyelectrolyte layer itself. 
In accordance to our expectations the anionic surfactant does not adsorb onto the silica surface due to 
the electrostatic repulsion. These phenomena are in agreement with the observations in the literature. 
While the polycation’s adsorption is driven by the electrostatic interaction, the driving force of the 
adsorption of the Pluronic copolymers is not definitely known in the pH range we used. The formation 
of the hydrophobic polycation-surfactant composite layer is also in agreement with the findings in the 
literature. Based on our observations we conclude, that the tri-block copolymers adsorb onto the 
hydrophobic surface of the polycation-surfactant composite layer. The structure of these hierarchical 
layers is to be investigated in the future. 
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