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N így a d-vel jelölt területnek felel meg. Ez az adszorpció következtében kialakuló felületi 

többletmennyiség: 

 

sV

s g s gN N c V c c dV
0

( )      (8.3) 

ahol c a gáz mindenkori koncentrációja az adszorbeált rétegben. Vegyük észre, hogy Ns  N , ha cg 

értéke elhanyagolhatóan kicsi. 

 

Az adszorpció (felületi dúsulás) jelenségének alkalmazása, kihasználása egyet jelent a határréteg 

térfogati arányának növelésével, ami az adszorbens fajlagos felületének növelését követeli meg. Ez 

aprítással, ill. lényegesen hatékonyabban, a porozitás növelésével érhető el. A pórusokat méretük 

szerint osztályozhatjuk (IUPAC):  

 

 makropórus, amelynek szélessége nagyobb, mint 50 nm, 

 mezopórus, amelynek szélessége 2 – 50 nm közé esik, 

 mikropórus, amelynek szélessége kisebb, mint 2 nm. 

 

Hengeres pórusok szélessége alatt átmérőjüket, rés alakú pórusoknál a faltávolságot értjük. 

Kiemelkedően nagy fajlagos felülettel (egységnyi tömegre jutó felület) azok az anyagok rendelkeznek, 

amelyeknek tipikus pórusmérete a mikropórus tartományba esik.  

A szilárd felület és a fluid (gáz vagy folyadék) fázis molekulái között fellépő kölcsönhatás 

elsődleges vagy másodlagos kötések kialakulásával jár. Ha a szilárd fázis felületi atomjai és a 

megkötendő fluid molekulák (adszorptívum molekulák) között elektronátadás történik, specifikus 

adszorpcióról, ill. kemiszorpcióról beszélünk. A másodlagos kölcsönhatással létrejövő dúsulás a 

fiziszorpció vagy adszorpció.  

Az adszorpció spontán folyamat, így G szabadentalpia-változása 

 0G H T S        (8.4) 

A nagy szabadsági fokú fluid molekulák felületi rendeződése miatt az entrópia csökken, S<0, 

így S<0, tehát a T hőmérséklettel képzett szorzata negatív. Így H<0-nak adódik, azaz a szorpció 

mindig exoterm folyamat (8.2. videó). A hő elvezetéséről gondoskodni kell, ellenkező esetben a 

rendszer felmelegedése rontja a megkötődés hatékonyságát.  

 

8.2. videó: Az adszorpciós hő 

8.3. Gázadszorpció
12

  

A gyakorlatban nagy mennyiségben felhasznált nagyfelületű pórusos anyagok (adszorbensek), pl. az 

aktív szén, szilikagél, zeolitok, alkalmazását minősítő módszerek adataira alapozzák. A minősítő 

módszerek nagy része adszorpciós eljárás, amellyel pl. a fajlagos felület értékét, a pórusok alakját, 

méretének eloszlását lehet meghatározni. Nagy felületű szilárd anyagok (adszorbensek) felületi 

tulajdonságainak vizsgálatára, elsősorban felület-meghatározásra ill. katalizátorok vizsgálatára 

elterjedten használják a gázadszorpciós méréseket.  

                                                      
12  Lásd László Krisztina: Felületek fizikai kémiája. Elektronikus jegyzet. Typotex Kiadó, 2011, 16. oldal 
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Az esetek túlnyomó többségében ún. szorpciós izotermákat (megkötött anyagmennyiség az 

egyensúlyi nyomás vagy az egyensúlyi koncentráció függvényében, állandó hőmérsékleten) mérnek. 

Az izotermák alakjuk szerint tipizálhatók. Az adott izotermatípus 'mögött' tipikus, a szilárd felületre és 

a fluid fázisra kölcsönösen jellemző tulajdonságok állnak. Az S/G (gáz- vagy gőzadszorpciós) 

izotermák IUPAC szerint osztályozását mutatja a 8.3.1. ábra. 

8.3.1. Fajlagos felület meghatározása gázadszorpciós mérési eredményekből 

Az izotermák értelmezése modellek segítségével történik. A felület-meghatározásra legelterjedtebb a 

Langmuir- és a BET (Brunauer–Emmett–Teller)-modell. Ezek két illesztési paramétert tartalmaznak: a 

felület szoros egymolekulás beborításához szükséges nm egymolekulás kapacitást és egy, a 

kölcsönhatásra jellemző paramétert.  

 

A Langmuir-modell
13

  

Feltételek:  a) A felület energetikailag homogén; 

  b) Az adszorpciós réteg egymolekulás vastagságú. 

 

Ha ezek teljesülnek, a mérési pontok az  
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egyenlettel megadott görbén helyezkednek el. K a levezetés szerint az adszorpciós egyensúlyi állandó, 

mely így a folyamat során bekövetkező szabadentalpia-változással kapcsolatos. A második feltétel 

akkor teljesül elég jól, ha távol vagyunk a gőz kondenzációjától, azaz a relatív nyomás kicsi, 

p/p0<<0,05. A Langmuir-modell segítségével az I. típusú izotermák írhatók le. 

 

A BET-modell (a modell levezetése pl. a (2) vagy (3) Ajánlott irodalomban megtalálható) 

Ha a relatív nyomás meghaladja a 0,05-t, az esetek döntő többségében (kivétel pl. a kemiszorpció) 

többréteges adszorpcióval kell számolnunk. Változatlanul energetikailag homogén felületet 

feltételezve, Brunauer, Emmett és Teller izotermaegyenlete – a legelterjedtebben használt 

gázadszorpciós modell – lehet alkalmas az adszorpció leírására: 

 
1 1 1

s m

x C
n n

x ( C )x
 

  
, (8.6) 

ahol x p p 0  és netH RT
C e

/
  a gáz/szilárd kölcsönhatás erősségére jellemző paraméter. A modell 

feltételezi, hogy az első réteg kialakulása az ún. adszorpciós hő felszabadulásával jár, az összes többi, 

a rétegszámtól függetlenül, az adszorbátum kondenzációs hőjének felszabadulásával jár. Hnet a nettó 

adszorpciós hő (az adszorpciós hő és az adszorbátum gáz kondenzációs hőjének különbsége). A 

kondenzációs hő igen jó közelítés, ha arra gondolunk, hogy az első réteg a szoros illeszkedés miatt egy 

egymolekulás vastagságú folyadékfilmnek tekinthető. A további rétegek tehát a gőzfolyadék 

fázisátmenettel alakulnak ki. Ahhoz, hogy már kis relatív nyomáson is jelentős legyen az adszorpció, 

az szükséges, hogy az adszorpciós hő lényegesen nagyobb legyen a párolgáshőnél. 

                                                      
13 A modell levezetése a javasolt irodalmakban megtalálható, pl. László Krisztina: Felületek fizikai kémiája. 

Elektronikus jegyzet. Typotex Kiadó, 2011, 3.5.2.1. A Langmuir-modell 
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I. típusú izoterma 

Viszonylag kis külső felületű mikropórusos anyagokra 

jellemző aktívszenek, zeolit molekulaszűrők, 

bizonyos pórusos oxidok 

 

II. típusú izoterma 

Reverzíbilis adszorpció, a nempórusos vagy 

makropórusos anyagokra jellemző 

 

 

III. típusú izoterma 

Reverzíbilis adszorpció, a teljes p/p0 tartományban 

konvex, legismertebb példa:grafit+vízgőz 

vízgőz adszorpciója tiszta nempórusos szeneken 

 

IV. típusú izoterma 

Jellegzetessége a hiszterézishurok számos ipari 

mezopórusos szorbensre jellemző 

 

V. típusú izoterma 

Ritka, rokon a III. típusú izotermával gyenge 

adszorbens-adszorbátum kölcsönhatás esetén 

 

VI. típusú izoterma 

Lépcsőzetes többmolekulás adszorpció esetén 

cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén grafitizált szénen 

argon vagy kripton adszorpciója 
8.3.1. ábra: A IUPAC szerinti gázadszorpciós izotermaosztályozás
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Azonos átalakításokkal a (8.6) egyenlet az  
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formába rendezhető. Így a (8.7) egyenlet bal oldala, 
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 – amennyiben a modell alkalmas az 

izoterma leírására – az x=p/p0 relatív nyomás lineáris függvénye. Az egyenes paramétereiből 

(tengelymetszet és meredekség) az egymolekulás kapacitás és az energetikai paraméter 

meghatározható. 

Vegyük észre, hogy a BET-egyenlet kis relatív nyomáson a Langmuir-egyenletre redukálódik  

(1-x  1) elhanyagolás. 

A BET-egyenlet alkalmazhatóságának tartománya általában: 0,05 < x < 0,35. Kisebb relatív 

nyomásokon gyakran a felület energetikai inhomogenitása torzítja az izotermát. Alkalmazhatóságának 

feltétele, hogy C1, azaz az izoterma alakja alulról homorú legyen. A BET-modell elsősorban a II. és 

IV. típusú izotermát adó rendszerek esetén célravezető. 

8.3.2. Fajlagos felület meghatározása a BET-modell alapján 

Szilárd porok, pórusos rendszerek stb. alacsony hőmérsékleten mérhető nitrogén-gőz adszorpciója a 

legelterjedtebben használt módszer a fajlagos felület meghatározására. A mérés során a letisztított 

(levákuumozott) felületű mintát cseppfolyós nitrogénnel termosztálják. A T mérési hőmérséklet tehát  

77 K, a nitrogén atmoszférikus forráspontja. Így p0 éppen a légköri nyomással lesz egyenlő. Az 

izotermát a 0–0,35 tartományban mérik ki és a linearizált ábrázolásból határozzák meg az nm 

egymolekulás kapacitást. 

A nitrogénmolekula előnye, hogy kémiai tulajdonságainál fogva csak gyenge másodlagos 

kölcsönhatásba lép a szilárd felülettel. Így feltételezhető, hogy az egymolekulás réteget kialakító va-

lamennyi molekula azonos helyet foglal el a felületen. A tapasztalat szerint szoros illeszkedéssel szá-

molhatunk. Így egy molekula as felületigényének ismeretében az SBET fajlagos felületet kiszámítható: 

 BET m A sS n N a   , (8.8) 

ahol NA az Avogadro-szám. 

A 8.3.2.1. táblázatban adszorbátumok felületigénye, a 8.3.2.2. táblázatban néhány gyakran 

alkalmazott szorbens fajlagos felülete található. A felületminősítésekhez legelterjedtebben a 

nitrogénnel annak atmoszférikus forráspontján (77 K) mért adatokat használnak. 

A gázadszorpciós izotermák felvétele hosszadalmas, gondos munkát igényel. A mérendő minta 

megfelelő előkészítése (az előzetesen adszorbeálódott anyagok eltávolítása, deszorbeáltatása) ill. az 

egyes egyensúlyi állapotok beállása akár napokig is eltarthat. 

8.3.2.1. táblázat: Néhány gáz felületigénye, as 

gáz nm2/molekula rel. molekulatömeg 

N2 0,162 28,0134 

Ar 0,142 39,948 

CO 0,163 28,01 

CO2 0,195 44,01 
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8.3.2.2. táblázat: Néhány tipikus adszorbens fajlagos felülete 

anyag fajlagos felület, m2/g 

aktív szén 600–1400 

szilikagél 300–600 

katalizátor 50–300 

por, átmérő = 0,1 mm 0,1–0,5 

 
Számos, porokat felhasználó technológiákban gyorsabb felület-meghatározásra lehet szükség. 

Ilyenkor a gyorsaság miatt természetesen engednünk kell a pontosságból. A gyors meghatározás az ún. 

egypontos módszerrel történik a p/p0=0,3 relatív nyomáson. Az ilyen gyors minősítés általában 

ugyanazon anyag pl. különböző előállítású tételein történik. 

A (8.7) egyenlet egy egyenes egyenlete, melyet matematikailag 2 pont meghatároz. Ha C értéke 

elég nagy (ez a gyakorlatban C≥80-at jelent), 
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alakban írható fel. Így  

 (1 )m sn n x  , (8.10) 

ahol x=p/p0. Természetesen a C≥80 kitétel teljesülését előzetesen vizsgálni kell. 

8.3.3. Az izotermák mérése  

A gázadszorpciós izotermákat statikus és dinamikus (áramló rendszer) módszerrel határozhatjuk meg. 

A statikus módszer lehet volumetrikus (nyomásmérésen alapuló) vagy gravimetriás (a szorpció 

következtében bekövetkező tömegnövekedést mérjük). A mérés során a statikus volumetrikus elvvel 

ismerkedünk meg.  

Egy adott adszorbens–adszorptívum pár esetén az adszorbeált anyagmennyiség (a megkötött 

adszorbátum mennyisége) a gáztér nyomásától és a hőmérséklettől függ. A mérés során állandó V 

térfogatú T hőmérsékletű térbe helyezzük a mintát, és adott mennyiségű gázt (adszorptívum) ada-

golunk a rendszerbe. A várható nyomás a gáztörvényből számítható. Mivel az adszorpció következ-

tében a gáz egy része megkötődik a felületen, a szorpciós egyensúly beállta után ténylegesen mérhető 

p egyensúlyi nyomás ennél kisebb lesz. A számított és a mért nyomás közti különbségből a megkötött 

gáz (adszorbátum) mennyisége számolható. Egyensúlyi lépéseken keresztül, szisztematikusan növelve 

a beadagolt gáz mennyiségét meghatározhatjuk az ns = f(p)T függvényt, azaz az adszorpciós izotermát 

(ns az 1 g adszorbens által megkötött anyagmennyiség [mól/g]). Igen gyakran a p nyomás helyett az 

ún. relatív nyomást (p/p0) használjuk: az egyensúlyi nyomást a gáznak a T hőmérséklethez tartozó p0 

telítési nyomásával (tenzió) osztjuk. 

A 8.3.3. ábra egy automatizált statikus volumetrikus készülék működési elvét mutatja. Ez a 

készülék egyidejűleg két minta (A és B) mérésére alkalmas. A minták előkészítéséhez, ill. a 

mérőcellában a mérés megkezdéséhez szükséges vákuumot egy olajrotációs (1,1·10-3 torr) és egy 

turbomolekuláris pumpa (<5·10-9 bar) biztosítja. A készülék minta-előkészítő és mérő részét a 6 szelep 

választja el egymástól. Az előzőleg kimelegítéssel és vákuumozással letisztított ismert tömegű mintát 

tartalmazó mintatartó kerül az ANALYSIS helyre. A mérés megkezdése előtt igen fontos az 

adszorpciós tér térfogatának meghatározása (ez a 2, 9, 1 és 11  – A minta – ill. 2, 5, 1 és 11 – B minta 
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– lezárt szelepek közti térfogat). Ez lesz az az állandó térfogat, amelynek segítségével az adszorbeált 

mennyiség számítható. (A mintatartó térfogatát ugyanis a bemért minta saját térfogata csökkenti.) 

Ehhez szükséges a He segédgáz, mely még a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén (77 K) sem kötődik 

meg a felületen. (A cseppfolyós nitrogénbe merülést a COOLANT lámpa kigyulladása jelzi.) Az 

egyensúlyi relatív nyomás számításához szükséges p0-t vagy a mérés megkezdése előtt, vagy – 

hosszabb méréseknél – akár minden mérési pont előtt is megmérhetjük. A hőmérséklet és a beadagolt 

gáz mennyiségének ismeretében a nyomásmérőn mért p nyomás ismeretében lehet ezt a nyomást 

meghatározni. Az ismételten levákuumozott mintához ezután kis lépésekben adagoljuk a nitrogéngázt. 

A készülék minden lépés után megvárja az adszorpciós egyensúly beálltát. Ezt a készülék 

automatikusan ellenőrzi a kívánt és előzetesen beállított pontosságig és ideig. A mérési pontok 

sűrűségét és helyét (p/p0 értékeit) is a kezelő választja meg. Az egyensúly beálltát a készülék 

automatikusan vizsgálja, a kezelő által megadott időközönként a mért nyomást összehasonlítja az 

előző nyomással. Ugyancsak mi adhatjuk meg, mi az a megengedett eltérés, amikor két egymás utáni 

mérést már azonosnak fogadhat el a készülék. Minél nagyobb pontosságot kívánunk, annál hosszabb 

ideig, esetenként több napig tart a mérés. A mérési adatokat a készülék rögzíti. A mérés végén 

egyensúlyi relatív nyomás–1 g bemért szorbens által megkötött normál állapotú gáztérfogat táblázatot 

kapunk. A készülék gazdag szoftverkészlete lehetővé teszi, hogy a méréseket a szorbens–szorbátum 

párnak leginkább megfelelő modellekkel értelmezzük.  

 

8.3.3. ábra: Statikus volumetrikus gázadszorpciós berendezés működési elve 

A 8.3.3. ábra jelölései: számozott lámpák – automatikus szelepek; ADS – az adszorptívum gáz 

(esetünkben nitrogén) adagolója; VAC – vákuumszivattyú; He – a hélium segédgáz adagolója; 

DEGASSER 1 és 2 – a mérendő minták levákuumozására szolgáló 300 °C-ig fűthetők csatlakozások; 

COOLANT(hűtés) – világít, ha a méréshez szükséges termosztáló közegbe merül a minta; 

ANALYSIS – a mérés az A és B mintatartóban lévő mintákon történik; VENT – öblítés) 

8.3.4. Mérési feladat: Ismeretlen szénminta fajlagos felületének meghatározása 

Az aktív szén az egyik leggyakrabban használt adszorbens. Hagyományos alkalmazási területei közé 

tartozik pl. az élelmiszeripar (8.3.4. videó), a víztisztítás, levegőtisztítás. Aktivitása hierarchikus 

pórusrendszerének köszönhető. Az aktív szén tágabb (makro-, mezo-) és szűk (mikro-) pórusokat 

egyaránt tartalmaz. Előbbi kettő funkciója a gyors anyagtranszport, míg a mikropórusok adják a nagy 

fajlagos felületet. Ún. általános szorbens. A környezetében lévő szabad molekulákkal a nagy felület 

miatt fellépő jelentős felületi többletenergia következtében, másodlagos kötéseket létesít (vö. 

fiziszorpció).  

 

1) Válassza ki az ismeretlen mintát. 

2) A minta gázadszorpciós izotermájának mérési adatait a mérésvezetőtől kapja meg. 


