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1.Bevezetés 

Az ellentetesse  töltött akro olekulákat és a fipatikus a agokat tartal azó vizes 

elegyek egyre fontosabbak mindennapjainkban. Például festékek, sa po ok, osószerek és 

eg é  háztartási tisztítószerek tartalmaznak fő ko po e ské t katio os polielektrolitokat és 

anionos tenzideket [1, 2, 3, 4]. Hasz álják őket pigmentek, hatóa agok szolu ilizá jójára, 

sze víz tisztítás sorá , sőt ég kro atográfiás eljárások kifejlesztéséhez is [5, 6, 7, 8, 9]. A 

polielektrolit – tenzid köl sö hatás vizsgálata a iológiai szervezet sze po tjá ól is fontos 

hiszen az élő szervezetek ag e iség e  tartal az ak polielektrolitokat pl: RNS, DNS, 

egyes poliszharadiok és e  utolsó sor a  e zi ek for ájá a  vala i t tartal az ak 

felületaktív a agokat (lipidek) is [10, 11]. A biomakromolekula-elle tétese  töltött 

hatóa ag köl sö hatása révé  a PE-S köl sö hatás a hatóa ag kapszulázás eg ik 

kivételese  hatéko  ódja lehet. Ez az alapja például a re dkívül i te zíve  kutatott 

gé terápiás eljárások kidolgozásá ak is [12].  

1.1. Célkitűzések 

Az el últ évek e  fol tatott vizsgálatok eg értel űe  rá utattak, hogy a polielektrolit-

tenzid rendszerek viselkedése szá os eset e  e  értel ezhető eg e súl i odelleke  

keresztül. Tová ra se  eg értel ű té , hogy egyes kör ezeti para éterek például az 

io erősség, pH, a rendszert alkotó io ok i őséges, a re dszer előélete, hog a  és il e  

érték e  efol ásolja az eg es nem egye súl i tulajdo ságokat. Vizsgálatai  tárg át ol a  

re dszerek képezik, el ek eg szerre tartal az ak polielktrolitot, elle tétese  töltött io os 

tenzidet és tö értékű io okat. Kísérletei hez a átriu  poliakrilát/dode il-trimetil-

a ó iu  ro id rendszert hasz álta . Vizsgálatai at álla dó io erősség, de eltérő 

io összetétel ellett végezte . Mu ká  sorá  ol a  io okkal foglakozo  melyek a 

ter észet e  is gyakran előfordulnak. Íg  NaCl-t hasz álta  eg értékű ionokat tartal azó 

inert elektrolitké t, és Ca2+ ionokat a tö értékű io ok hatásá ak vizsgálatára.  

Dolgozatom első részé e  az általa  vizsgált té a irodal i hátterét is ertetem. Ezek utá  

e utato  a vizsgálatai  sorá  hasz ált érési ódszereket és azok el életi hátterét, 

ajd az általa  végezett érések és azok ered é é ek e utatása következik. 

Befejezésül kitérek, arra hogyan lehetne folyatni a tö értékű io ok hatásá ak vizsgálatát a 

polielektrolit/te zid köl sö hatásra. 
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Az adszorp ió értékét az adszor ió hajtóereje (a folyamat standard szabadentalpia 

változása  és a te zid ko e trá iója határozza eg. Várható hog  a külö öző ké iai 

i őségű és hal azállapotú fázisok határfelülete külö öző adszor eálódó olekulák 

eseté  az adszorp ió hajtóereje vala i t a kialakuló réteg szerkezete lé egese  ás és ás 

lehet. A tenzidek vizes oldatuk ól törté ő poláros/apoláros fázishatáro  lejátszódó 

adszorp iójá ak hajtóereje az ú . hidrofó  köl sö hatás. A hidrofó  köl sö hatás 

hátteré e  a víz olekulák között fellépő re dkívül erős hidrogé  kötések áll ak, ami a 

vízszerkezeté ek jele tős re deződését  idézi elő az alkillá ok közvetle  közelé e . Ha az 

arkilá  távozik a víz ől, jele tőse  ő a vízszerkezeté ek re dezetle sége, a i jele tős 

e trópia ereséget jelent. Az alkillá ok vizes közeg ől törté i kizárására adott eg  ásik 

lehetőség is. Ebben az esetben zárt szerkezetű olekula asszo iátu ok jö ek létre a 

tö fázis a  i ellák , az alkillá ok eg  ásfelé fordul ak és ezzel kizáród ak a vizes 

közeg ől [14]. 

A micellaképződés eg e súl i folyamat. Szá ottevő i ellalépződés azonban nem játszódik 

le a re dszer e  egésze  addig, a íg a te zid ko e trá iója el e  ér eg  i i ális 

értéket a re dszer e . Ezt a i i ális te zidko e trá iót -nek (critical micelle 

concentration  vag  ás éve  kritikus i ella képződési ko e trá ió ak evezzük. A  

kialakulásá ak oka, hog  a i ella képződés eg  kooperatív jellegű köl sö hatás, ami azt 

jele ti, hog  eg etle  i ella kialakításá a  ag szá ú te zid olekula eg idejű részvétele 

szükséges. 

 

 2. á ra A felületi feszültség á rázolása a te zidko e trá ió függvé é e  
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Ha a cm  feletti e iség e  adu k te zidet a re dszerü khöz az eg edi te zid olekulák 

szá a e  haladja meg jele tőse  a cmc értékét ugyanis tö let te zid olekulák i ellákká 

áll ak össze. E ek következ é e, hog  a  felett a te zid ké iai pote iálja közel 

ko sta s ezért a felületi feszültség értéke se  változik szá ottevőe . A tenzidek cmc-jét 

szá os té ező köztük aga a te zid a agi i ősége, az oldat io erősége és ég szá os 

eg é  té ező efol ásolja. A tenzidek cmc-jé ek eghatározása g akorlati sze po t ól is 

fontos ugyanis a tenzidek felületaktivitása a  feletti adagolás a  ár e  fog jele tőse  

változ i ezért eg  osószer eseté  gazdasági és a kör ezet védel i sze po t ól is fontos, 

hog  po tosa  il e  ko e trá ió a  érde es a ter ékhez adni. 

2.2. Polielektrolitok, Polimerek 

A polielektrolitok töltéssel re delkező makro olekulák, el ek elektrolitosa  disszo iáló 

soportokat tartal az ak, töltésük a disszo iá ió fokától függ. A polielektrolitok töltése 

alapvetőe  efol ásolja tulajdo ságaikat, pl. sta ilitásuk, duzzadóképességük, 

elektroforetikus vá dorlási se ességük, viszkozitásuk. Polielektrolit ter észetűek a fehérjék 

és ukleinsavak, de szá os polieletrolitot is erü k a szi tetikus poli erek között is (pl. a 

poliakrilátok vag  a szervetle  olekulák soportjá a  poliszilikátok). A polielektrolit 

gombolyag ag számban tartalmaz ellenionokat, a i ek következ é e, hog  ag értékű 

oz ózis o ás lép fel a közeg és a poli er között. E ek jele tősége, hog  a gombolyag 

sokszorosára duzzad a töltés se leges for á a  lévő poli erlá hoz képest. Erre vezehető 

vissza hog  a polielektrolit duzzadást efol ásoló té ezők pl: hő érséklet, io erősség, io  

i ősége, pH jele tőse  efol ásolják a polielektrolitok fizikai tulajdo ságait. 

2.3. Makromolekula-te zid köl sö hatás 

2.3.1. Semleges polimerek és te zidek köl sö hatása 

Bár té á  töltéssel re delkező polielektrolitokra ko e trál, ahhoz hogy a polileketrolit-

te zid köl sö hatás átlátható leg e ek érde es a se leges poli er-ionos tenzid 

köl sö hatás átteki tésével kezdeni annak eg szerű  jellege iatt. Ezen rendszerek 

vizsgálata az 60es, 197 as évek e  kezdődött poli etilé o id  PEO  [15, 16]), mivel a 

vízoldható szintetikus polimerek akkor váltak elérhetővé. Jones vizsgálatai eg utatták, 

hogy a polimermolekula-te zid köl sö hatás egy ú . kritikus aggregá ós ko e trá ióval 

(cac. - critical aggregation concentration) jelle ezhető [17]. A cac- ál kise  te zid 

ko e trá ió ál az eg edi te zid olekulák e  kötőd ek a poli er lá hoz. A a  felett a 
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te zid olekulák viszo t ár asszo iátu okat fog ak képez i a poli er szeg e sekkel. A 

a  értéke minden esetben kisebb, mint a cmc értéke. 

 

3. á ra A poli ere  kötött te zid se atikus izoter ája 

A cmc felett megjelennek az egyedi micellák a rendszerben. A a  értéket re geteg té ező 

efol ásolhatja pl: a poli er érete és olekula tö eg, a szé lá  hossza és szerkezete, 

io os soport érete és töltése az elle io  töltésszá a és i ősége [18]. 

 

2.3.2. Polielektrolitok és elle tétese  töltött tenzidek köl sö hatása 

 körül kezdtek egjele i a szi tetikus polielektrolitok, és ezek egjele ésével új 

tudo á os kutatások váltak elérhetővé [19]. Eltérő szerkezetű polielektrolitokat állítottak 

elő sillag poli er, ikrogél, de dri er for á an [20, 21]. 

 A vizsgálatokat először li eáris poli erekre végezték. Vizsgálták tö ek között a poli er-

polimer, tenzid-poli er köl sö hatásokat. A se leges poli er-tenzid köl sö hatásokra 

kidolgozott és felhasz ált kooperatív te zid kötődési modell kiterjesztésével leírhatóvá vált a 

polielektrolit-tenzid rendszerekben lejátszódó fol a atok és azok viselkedése.  
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Ha összehaso lítu k egy polimer-te zid és eg  polielektrolit-tenzid rendszert alapvető 

külö ségeket találu k. Például ha a kísérleti te zidkötődési izoter ákat vizsgáljuk azt 

tapasztjuk, hog  ár i dkét esett e  kooperatív kötődést fig elhető eg, a cac a 

polielektrolit-tenzid rendszerek eseté  ag ságre dekkel kisebb, mint egy nemionos 

poli er él. E ek ag arázata, az elle tétese  töltött ko po e sek között fellépő erős 

köl sö hatás. Ha egvizsgáljuk, hog a  hat eg  semleges polimer-te zid re dszer eseté  a 

a  értékére az io erősség övelése, akkor azt tapasztaljuk, hog  az io erősség övelésével a 

a  sökke . Ez arra vezethető vissza, hog  az io erősség övelésével a töltött (fej) 

soportok között az elektrosztatikus taszítás sökke . A polielektrolit-tenzid rendszerek 

eseté  öveljük az io erősséget (inert elektrolit adagolásával , akkor a a  értéke övekszik 

és a te zid kötéseket leíró kötési izoter a alakja meredekebbé válik. Azt is meg kell 

jeg ez ü k, hog  eg  poli er-te zid re dszer eseté  a a  függetle  a poli er 

ko e trá iójától. Ugyanakkor egy polielektrolit-te zid re dszer eseté  a polielektrolit 

ko e trá iójá ak övelésével övekedhet ez az érték [27, 28].  

2.3.3. Polielektrolit-tenzid rendszerek nem-eg e súl i jellege  

A klasszikus egközelítés szeri t a polielektrolit-tenzid rendszerek tenzid feleslegben 

ekövetkező oldódása termodinamikailag eg e súl a  lévő re dszereket ered é ez. Ha 

ez az állítás egfelel a valóság ak, akkor ezen elegyek tulajdo ságainak függetle ek kell 

le ie az előállításuk ódjától. Azonban szá os polilektrolit-tenzid rendszer eseté  

egfig elték, hog  a te zidfelesleget tartal azó eleg ek tulajdo ságai jele tős függést 

mutatnak az előállítás ódjától [12]. 

A polielektrolit-tenzid re dszerek külö öző keverési ódszerrel elkészítve eltérő 

tulajdo ságokat utat ak, ezt a viselkedést e  lehet ter odi a ikai eg e súl i leírással 

eg ag aráz i. Mészáros ‘ó ert és u katársai a PEI-NaDS rendszer tulajdo ságait 

vizsgálták PEI (politetilé i i  eg  hiper elágazásos polielektrolit . Szisztematikusan 

ta ul á ozták, hog  az előállítás körül é ei il e  hatással va ak a re dszer 

tulajdo ságaira. Eze  kísérletek alapjá  új odellt fogal aztak eg a tapasztalatok 

ag arázatára [27].  
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. á ra a PEI-NaDS re dszer elketroforetikus o ilitása és látszólagos hidrodi a ikai át érője a NaDS 

ko e trá ió függvé é e . 

Ha kis te zidko e trá iók ál vizsgáljuk a ko ple  olekulák éretét és ettó töltését 

akkor az tapasztalható, hog  a NaDS ko e trá ió övekedésésvel a ko ple  érete 

sökke , íg o ilitása e  változik szá ottevő érték e . A sztö hio etrikus 

tarto á a , ahol a o ilitás éréke ulla körüli érték, asszo iatív fázisszepará ió sapadék 

keletkezik  lép fel. Ha tová  öveljük a te zid ko e trá ióját a PEI-NaDS re dszer is ét 

tra szpare ssé válik. A kísérletek alapjá  azt állapították eg, hog  e e  a ko e trá ió 

tarto á a  ol a  ko ple ek keletkez ek el ek érete g akorlatilag álla dó és töltésük 

egatív. Viszo t ivel ag  te zidko e trá ió ál se  fig elhető eg a ko ple ek 

újraduzzadása, ezért ez azt sugalja, hog  a te zidfelesleg él fellépő oldódás a nem a 

ko ple  újraduzzadása miatt következik be. Ahhoz, hogy a PEI-NaDS ko ple képződést és 

köl sö hatás értel ez i tudjuk  karakterisztikus tenzidkoncentrá iót kell 

egkülö öztet i, amit az . á rá  látható A, B, C tarto á ok jelöl ek. Ezek a 

tarto á ok a re dszer fázistulajdo ságaival szoros összefüggés e  áll ak. 

Az A tarto á , ami pozitiva  töltött, szolvatált komplexeket tartalmaz, termodinamikailag 

sta il oldat, tehát eg fázisú. Ahog  övekszik a te zid ko e trá iója és ezzel eg ütt a kötött 
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Ennek izo ítása úg  törté t, hog  koagulá iós ki etikai vizsgálatokat végeztek . á ra , 

el ek eg utatták, hog  a re dszerek elektrosztatikusa  sta ilizált kolloid diszperzióké t 

viselkednek a C tarto á a . Az el élet eg  ásik fo tos következ é e, hog  a 

polielektrolit-tenzid rendszerek tulajdo ságai ag a  függhet ek az előállítás ódjától a C 

tarto á a , lévé  e -eg e súl i re dszerek. 

 

. á ra A koagulá ió se essége a NaCl ko e trá ió függvé é e  á rázolva 

A polilektrolit-tenzid rendszerek nem-eg e súl i viselkedésé ek kutatásá a  Naderi és 

u katársai úttörő szerepet játszottak [29, 30]. Vizsgálataik kiterjedtek tö ek között a 

katio os polielektrolitok és a io os te zidek között lejátszódó asszo iá ióra, vala i t arra, 

hogy az oldatok összekeverésé ek ódszerei hog a  efol ásolják a re dszer 

tulajdo ságait. Tapasztalatuk az volt, hogy a külö özőképpe  előállított komplexek 

tulajdo ságai lé egese  eltér ek eg ástól. Pl: ag o  aggregátu okat és lé egese  

nagyo  kétfázisú összetétel tarto á t ered é ezett, a ikor ág ese  kevertetést 

hasz áltak a i ta elkészítéshez sze e  az eg szerű összeö téssel. Az ered é ek a az 

eltérő összekeveredés sorá  kialakuló lokális ko e trá ió i ho oge itásokkal 

ag arázhatóak. Tapasztalataik az utatják, hog  a keverési eljárások külö öse  fontosak 

lehet ek, a ikor azo os térfogat a  adagol ak eg áshoz polielektrolitoldatokat és 

tenzidoldatokat.  

Mezei és u katársai szi té  vizsgálták, hog  az oldatkészítés il e  szerepet tölt e a PEI-

NaDS re dszer sta ilitásá a . Elektroforetikus o ilitás és di a ikus fé szóródás 
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érésekkel vizsgálták a keverési ódszerek ek és a ko po e sek adagolási sorrendjé ek 

hatását, vala i t a pH, az io erősség és a polielektolit-ko e trá iójá ak szerepét. Az eltérő 

pH értékek él és polielektrolit-ko e trá iók ál elvégzett kísérletek azt utatják, hog  a 

PEI-NaDS rendszer a . á ra szeri ti viselkedése ag  pH-n (kis PEI töltésűrűség él) és 

ag o  hatéko  úg evezett g ors keverési te h ika alkal azása ellet fig elhető eg. 

Ezzel szemben, amikor kevés é hatéko  keverési te h ikákat hasz áltak (pl ág ese  

kevertetést vag  eg szerű összeö tést), akkor haso ló kísérleti körül é ek között jóval 

ag o  aggregátu ok keletkeztek. Tová i fo tos tapasztalat volt, hog  ez a hatás eg re 

jele tőse  lett ha a PEI ko e trá iója és töltésűrűsége őtt [28].  

2.4. Io erősség hatása a polielektrolit-tenzid rendszerekre 

A polielektrolit-tenzid rendszerek felhasz álsa sorá  a közeg io erőssége jele tőse  

változhat, ezért a egfelelő gyakorlati alkal azáshoz fo tos egérte ü k, hogy a 

polielektrolit-tenzid köl sö hatást, valamint a rendszer fázisviselkedését hog a  efol ásolja 

az io erősség változása. K rre Thal erg úg  tapasztalta, hog  ha katio os te zideket 

tartal azó re dszerek eseté  az elektrolit hatására a kétfázisú tarto á  sökke  [31, 32] 

és eg  jól defi iált elektrolit ko e trá ió ál (cec, critical electrolyte concentration, 

ag arul kritikus elektrolit ko e trá ió) egszű i a fázis szepará ió. Maga a e  érték eg  a 

te zidtől és polielektrolit ko e trá iójától függő érték. 

Ugyanakkor eltérő hatással sze esültek ha polikatio ok és anionos tenzidek elegyeit 

vizsgálták. Thalberg azt fig elte, eg hog  NaDS átriu  dode ilszulfát  és PDADMAC 

poli diallildi etila o iu  klorid  tartal azó re dszerek eseté  az ionerőség ek i s 

szerepe a kétfázisú összetétel tarto á ára. Viszo t a ikor a te zid szé ato szá át 

sökke ttették és eg  átriu  oktilszulfát-PDADMAC re dszer e  haso ló vizsgáltokat 

végeztek azt tapasztalták, hog  i ert elektrolit adagolása eseté  a kétfázisú ko e trá ió 

tarto á  kis érték e  sökke t [33, 34]. 

Voisin ezzel szemben szá os polielektrolit-te zid re dszer eseté  azt tapasztalta, hogy, 

mikor álla dó poli erko e trá ió mellett vizsgálták a NaCl ko e trá ió hatását a 

fázisszepará ióra, akkor a kritikus flokkuláltató ko e trá ió felett a polielektrolit-tenzid 

ko ple ek aggregá iójá ak se essége és a kétfázisú összetétel tarto á  ag sága is őt. 

Ugyanakkor, ha kationos polielektrolit és a io os te zid re dszereket vizsgáltak, akkor a 

kétfázisú tarto á  eltű ését tapasztalták e tré  io erősségek mellet (~1M NaCl felett). 
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Naderi az általa vizsgált katio os polielektrolit-anionos tenzid elegyek eseté  azt tapasztalta, 

hog  a tur id és a kétfázisú tarto á  ag érték e  kiszélesedett az io erősségére 

övekedésével. Ezt a jele séget azzal ag arázták, hog  az i ert elektrolit hatására, sökke  

az elektrosztatikusa  sta ilizált aggregátu ok sta ilitása. 

Mezei szi té  a tur id tarto á  kiszélesedését észlelte az io erősség övekedésével a PEI-

NaDS re dszer eseté , illetve arról szá olt e, hog  eltérő keverési eljárásokkal előállított 

azo os összetételű polielektrolit-tenzid rendszerek ás és ás tulajdo ságokkal 

rendelkeztek [35]. 

2.4.1. Tö értékű io ok hatása a polielektrolit-tenzid rendszerekre. 

Míg az eg értékű sók io erősség  hatását ár viszo lag soka  vizsgálták a polilektrolit-

tenzid rendszerek tulajdo ságaira, addig a tö értékű sók hatásá ak vizsgálatával legjo  

tudásu k szeri t ég se ki sem foglalkozott. Mivel a tö értékű io ok erős spe ifikus 

köl sö hatás a léphet ek az elle tétese  töltött polielektrolit olekulákkal, várható, hog  a 

jele létük szá ottevőe  efol ásolja a polielektrolit-te zid köl sö hatást, illetve a 

jele létük e  képződő re dszerek tulajdo ságait. Ezért élu k a ak vizsgálata volt, hogy 

álla dó io erősség ellett, hog a  változnak egy polilektrolit-tenzid rendszer tulajdo ságai, 

ha az i ert :  elektrolit NaCl  eg  részét eg  kétértékű io t tartal azó sóra CaCl2) 

seréljük.  
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.  Mi ták előállítása 

. .  PAA oldat elkészítése 

A érései hez  l 40mM-os törzsoldatot készítette  és a i de  tová i érése hez 

ezt hasz álta . A polilelktrolit teljes feloldódásá ak iztosítására 1 éjszakát kevertetettem 

az oldatot. A kapott oldatot pH-ját M ag tisztaságú kar o át e tes NaOH-dal hetesre 

állította , majd is ét 1 napig kevertettem. Ezutá  a kapott oldatot ,  mikronos nejlon 

szűrő  átszűrte , végül eg  jól záródó űa ag edé e helyeztem. A érőoldatok 

előállítása előtt a pH-t i de  eset e  elle őrizte . 

. . . Mi ták előállítása 

A vizsgált i tákat úg  készítette , hog  i d a DTAB oldat ól, i d a polialrilsav oldat ól 

a vizsgál i kívá t végko e trá ió ál kétszer tö é ebb oldatokat higította . Az íg  

előállított oldatok i deg ike azo os só NaCl, ill. CaCl2) koncentrációkkal készült, hog  a 

ko po e sek keverése sorá  e lépje  fel változás se  a közeg io erősségé e , se  az 

elektrolit összetételé e . A PAA oldat 1 cm3 –jéhez gyors kevertetés köz e  adtam hozzá a 

DTAB oldat 1cm3 -jét. Ezt követőe   ásodper ig kevertettem az elegyet. A érései hez 

tartozó i de  oldatot íg  készítette  el.  

3.3. Mérési ódszerek 

3.3. . Elektroforetikus o ilitás érés 

Eg  kolloid része ske elektroforetikus o ilitása �) az alá i eg e lettel defi iálható: 

� =   

E elektro os térerősségű tér e  v se ességgel ozgó része ske eseté .  

A Herry törvé  szeri t eg  tö ör, gö  alakú erev része ske elektroforetikus o ilitása 

és elektroki etikai pote iálja között a következő összefüggés áll fe   

� = � 0,5 � �  

Ahol ζ az elektrokinetikai (zeta) pote iál, � a közeg relatív per ittivitása, 0 a vákuu  

per ittivitása,  a közeg viszkozitása, � �  a része skék éretétől és a közeg 

io erősségétől függő korrek iós faktor, a i ől � a része ske sugara. 
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A éréseket ºC-o ,  ásodper es ter osztálás utá  végezte . Mi de  i ta eseté e  

 párhuza os érés re került sor, a el ek i deg ike a űszer által végzett -  érés 

átlagá ól szár azott. 

3.3.  Tur iditás érés 

A tur iditás éréseket eg  Perkin-Elmer Lambda 2, két utas UV/Vis spektrofoto éterrel 

végezte   hullá hosszo . Egy kolloid rendszer eseté e  a szórt fé  i te zitását és 

íg  a vizsgál i kívá t tur iditás értékeket is jele tőse  efol ásolja a re dszer e  lévő 

része skék érete. Ezért a i ták tur iditásá ak vizsgálatával a re dszer e  lejátszódó 

aggregá ió kvalitatív ódo , o o  követhető. A i ták tur iditását  és  per el az 

összekeverés utá  határozta  eg ajd, a i tákat elrakta  és  hétig rázkódásmentes 

körül é ek között tároltam. Ezt követőe  a i ta tetejéről 1ml felülúszót pipettázta  

vig ázva, hog  a i ta véletle ül se keveredje  össze. A felülúszók tur iditását 

szo ahő érséklete  űa ag küvettá a  érte   hullá hosszo .  
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. Kísérleti ered é ek és azok diszkussziója 

A PAA-DTAB komplexek elektroforetikus o ilitását álla dó M NaPA ko e trá ió ellet 

végezte  a DTAB ko e trá ióját M és 20mM között változtatva. A tenzid cmc-je az inert 

elektrolit élkül .5 mM.  

4.1.1. I ert eg értékű só ko e trá iójá ak hatása a polielktrolit-te zid köl sö hatásra 

Az irodal i részben ismertettem, hogy az io erősség ek szá ottevő hatása va  a 

polielektrolit-tenzid köl sö hatásra. Az általa  végzett elektroforetikus o ilitás érések 

élja az volt, hog  egállapítsa , milyen kapcsolat van a polielektrolit-tenzid komplexek 

elektroforetikus o ilitása és a só ko e trá iójá ak, illetve a só a agi i őségé ek 

változtatása között.  

 

. á ra A PAA-DTAB re dszer o ilitásá ak változása az i ert elektrolit (NaCl) adagolása ellett  

 (1mM->15mM) az – jelöli az i ert elektrolit élküli -t a ··· jelöli a M NaCl tartal azó 

re dszerhez tartozó -t a - - - jelöli a M NaCl-t tartal azó re dszerhez tartozó -t.  

A . á rá  a PAA-DTAB rendszer elektrofretikus o ilitása látható a te zid ko e trá ió 

függvé é e . Amint az á rá  látható, kis te ziko e trá iók eseté  (<1mM) a o ilitás 

értékek g akorlatilag függetle ek a te zidko e trá iótól. Amikor 2mM DTAB 

ko e trá ióhoz érük a o ilitás a szolút értéké ek eredek sökke ése látható. E ek 

oka a DTAB kötődése a PAA-on, a i a poli er go ol agok töltésé ek és felületi 

töltéssűrűségé ek sökke ését okozza. 
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A o ilitás ag ságá ak sökke ése egésze  a töltés se leges po tig tart ahol a o ilitás 

értéke eléri a -át. E él a te zidko e trá ió ál sztö hio etrikus e iségű tenzid 

kötődik a polielektrolitra íg  a keletkező ko ple  e  re delkezik eredő töltéssel. A 

töltésse leges po t utá  tová i te zid adagolás hatására a polelektrolit-tenzid komplex 

átöltődik és a o ilitás a szolút értéke öveked i kezd. A o ilitás értéke a tenzid cmc-

jé él ko sta ssá válik. Ez azzal ag arázható, hog  a  felett a te zid ké iai pote iálja 

gyakorlatilag álla dóvá válik.  

Az io erősség övelésével két változást észlelhetü k a o ilitás gör éke . Egyrész a 

várakozás ak egfelelőe  sökke  a DTAB -je, ásrészről pedig sökke  a 

sztö hio etrikus kötés eléréséhez szükséges te zid ko e trá iója. Ez a változás arra utal, 

hog  az io erősség övekedésével kedvező é válik a polelektrolit-te zid asszo iátu ok 

keletkezése a sztö hio etrikus kötés tarto á á a . 

4.1.2. Elektroforetikus o ilitás és tur iditás érés kétértékű ionok jele létében 

A érések fol tatása előtt eg kellet vizsgál o , hog  a te zid élküli re dszer o ilitására 

hogyan hat a CaCl2 ko e trá ió övelése a NaCl ko e trá ió övekedéséhez képest. 

A . á rá  a kék vo alakkal határolt o ilitás tarto á  jelzi, hog  az eg értékű i ert 

elektrolit (NaCl) ko e trá iójá ak övelése il e  hatással va  a PAA elektroforetikus 

o ilitására a ->30mM io erősség tarto á á a . Látható, hog  a NaCl adagolása e  

efol ásolja jele tős érték e  a ért o ilitás értékeket. Ezzel szemben a CaCl2 elektrolit 

adagolása eseté  ár kis ko e trá ió ál is jóval ala so a  o ilitás értékek érhetők. 

Ez arra enged következtet i, hog  a Ca2+ io ok e  pusztá  az io erősség kialakításá a  

játsza ak szerepet, ha e  kötőd ek a polielektrolit olekulára. A o ilitás a szolút 

értéké ek sökke ése , M CaCl2 ko e trá ió kör éké  egáll és közel ko sta s 

értékké válik, íg a re dszer eg re ag o  tur iditást utat a CaCl2 ko e trá iójá ak 

tová i övekedésével . á ra . A rendszerben a polielektrolit olekulák áttöltődése nem 

fig elhető eg. 

 



22 

 

 

. á ra A DTAB élküli PAA elektroforetikus o ilititása a CaCl2 ko e trá iójá ak övelése ellett , M -> 

8mM CaCl2) a szürke tarto á y jelzi azt az i ert elektrolit ko e trá iót ahol az oldat tur iddá vált. 

 

. á ra A polilektrolit és hozzá kötődő kétértékű i ert elektrolit re dszere ért tur iditás értékek. Az á ra 

szürke tarto á ya az erőse  tur id tarto á yt jele ti 
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4.1.3. Elektroforetikus o ilitás érés eg  és kétértékű ionok jele lété e . 

 

11. á ra A o ilitás gör ék változása a CaCl2 e yiség változtatása ellet M DTAB -> 20mM DTAB 

álla dó PAA ko e trá ió ellett az egye es vo al jelzi a  értékét  

. á rá  látható o ilitás gör ék a kétértékű elektrolitot (CaCl2) egyre nagyobb 

ko e trá ió a  tartal azó PAA-DTAB rendszerek álla dó 0 M io erősség ellett ért 

mobilitás gör éi. A i ták a i NaCl-ot tartalmaztak, hogy a CaCl2 és a NaCl eg üttes 

io erőssége 0 mM legyen). A gör ék kezdeti szakaszá  ért o ilitás ag sága a kétértékű 

elektrolit ko e trá iójá ak övelésével sökke ek. Ez megfelel annak a tapasztaltnak, hogy 

a Ca-io ok kötődésé ek hatására a polielektrolit o ilitása sökke  a Ca-ionok 

ko e trá iójá ak övekedésével. A sztö hio etrikus te zidkötődés tarto á a  (nulla 

o ilitás kör éké  a gör ék eredeksége és te zidko e trá ió közel azonos. E ől arra 

következtethetü k, hog  a te zidkötődés hajtóerejét e  efol ásolja szá ottevőe  a 

polielektrolithoz kötött Ca-io ok jele léte e e  a tarto á a . Azonban nagy tenzid 

ko e trá iók eseté  a gör ék egyre jobban ellaposod ak és a o ilitás a i ális értéke 

sökke  a Ca-io ok ko e trá ió övekedésé ek hatására. Ezt azzal ag arázzuk, hogy a 

kialakuló CaPAA ko ple eke  a DTAB adszorp iójá ak hajtóereje kisebb, mint a DTAPAA 

ko ple ek felszí é . A CaCl2 e iségé ek övekedésével a keletkező aggregátu ok 
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rendelkeze ek töltéssel, íg  e  lép fel taszítás közöttük. Ezért ilyenkor a leggyorsabb a 

része skék aggregálódása, ami a része ske éret és eze  keresztül a tur iditás g ors 

övekedéséhez vezet.  

Az  hetes öregítés utá  készült i ták között a legsze etű ő  külö ség a a  

található, hog  íg az i ert elektrolit élküli i ták a  a legala so a  tur iditás érték a 

sztö hio etrikus kötéshez tartozik, addig a sót is tartal azó re dszer e  szélese  

te zidko e trá ió tarto á a  észlelhető haso lóa  ki si tur iditás, i t a só élküli 

re dszer eseté  észlelt i i ális érték.  

Mivel a semleges része skék eseté , a taszító köl sö hatás hiá á a , g ors a kogaulá ió 

ezért  hét utá a a sapadék ag  része ár az üveg se aljára ülepedett, íg  ala so  a 

felülúszó tur iditása. A sztö hio etrikustól eltérő kötődés eseté  azo a  a része skék 

töltéssel re delkez ek, íg  közöttük taszítás lép fel. Ez ag arázza, hog  ha elektrolit 

hiá á a  el ozdulu k a sztö hio etrikus kötődés ek egfelelő te zidko e trá iótól, 

akkor az aggregá ióse essége és ezért az ülepedés se essége is jele tőse  sökke , íg  a 

i ták tur iditása ag o  eg  hét utá . Ug a akkor 20 mM inertelektrolit jele léte 

elege dő ahhoz, hog  a ki si felületi töltéssűrűségek által okozott elektrosztatikus taszítást 

ár ékolja, és íg  eg  szélese  te zidko e trá ió tarto á a  teg e lehetővé a g ors 

koagulá ió lejátszódását.  

4.2.3 Polielektrolit-te zid re dszerek tur iditás vizsgálata kétértékű io t tartal azó 
elektrolit jele lété e . 
Következő lépéské t egvizsgálta , hog  il e  hatással va  a PAA-DTAB rendszer 

sta ilitására, ha az io erősséghez e  sak eg  eg értékű i ert elektrolit, ha e  eg  

kétértékű katio  sója (CaCl2) is hozzájárul. 
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Diplomamunkám során a poliakrialsav-dodeciltrimetilammónium bromid (PAA-DTAB) 

rendszer tulajdonságait vizsgáltam többértékű só jelenlétében. A polielektrolit-tenzid elegyeket 

állandó ionerősségű, de NaCl-ot és CaCl2-ot változó arányban tartalmazó oldatok keverésével 

állítottam elő. Vizsgáltam az így keletkező polielektrolit-tenzid komplexek elektroforetikus 

tulajdonságait és a rendszer fázisviselkedését.  

Megmutattam, hogy míg az inert elektrolitként viselkedő NaCl a keletkező aggregátumok 

stabilitásának csökkentésén keresztül befolyásolja a PAA-DTAB rendszer viselkedését, addig 

a Ca-ionok specifikusan kötődnek a PAA-hoz. A Ca-ionok és a PAA specifikus kölcsönhatása 

jelentősen módosítja a PAA-DTAB kölcsönhatást. Mind a sztöchiometrikus tenzidkötésre 

jellemző tenzidkoncentrációnál kisebb, mind az annál nagyobb tenzidkoncentráció 

tartományokban jelentősen változik a kölcsönhatás jellege, de a sztöchimetrikus kötésnek 

megfelelő DTAB koncentrációnál nincs számottevő hatása a Ca-ionok jelenlétének.  

További munkám célja annak vizsgálata lesz, hogy a Ca és tenzid ionok kötödése mennyire 

tekinthető egyensúlyi folyamatnak az asszociatív fázisszeparációt megelőző “egyfázisú” 

tartományokban, illetve hogyan befolyásolja a kötött ionok cseréjének dinamikáját a közeg inert 

elektrolittal beállított ionerőssége.  
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During my thesis work I investigated the effect of multivalent counterions on the interaction 

of an oppositely charged polyelectrolyte and surfactant. Throughout my work I used sodium 

polyacrylate (PAA) as the polyelectrolyte and dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) 

as surfactant. All measurements were done at constant 100ppm PAA concentration and the 

surfactant concentration was varied between 0 and 30 mM. Most of the measurements were 

made at 20 mM ionic strength. To investigate the effect of the multivalent Ca ions on the 

PAA/DTAB interaction, three different CaCl2 concentrations were used while the ionic strength 

was maintained at 20 mM by the addition of the necessary amount of NaCl. The electrophoretic 

mobility of the formed polyelectrolyte-surfactant complexes and the phase behavior of mixtures 

were investigated. 

I could show that while the presence of an inert electrolyte (NaCl) affected the properties of 

the PAA-DTAB system mostly through suppressing the colloid stability of the polyelectrolyte-

surfactant aggregates, the Ca-ions show specific binding to PAA. The specific interaction of 

Ca-ions and PAA has a profound effect on the PAA-DTAB interaction. Both at lower or higher 

surfactants concentrations the presence of Ca-ions suppress the surfactant binding. However, 

in the DTAB concentration range of stoichiometric binding the presence of the Ca-ions does 

not have a significant effect on the PAA-DTAB interaction. We rationalized this observation in 

terms of structural changes of the PAA-Ca-DTAB aggregates. 

My plan for the future is to investigate if the PAA-DTAB system can preserve its equilibrium 

character in the dilute “one phase“ region in the presence of Ca-ions and how the dynamics of 

the system is affected by the ionic strength of the system, which can be tuned by an inert 

electrolyte   
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