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8.3.4. videó: Bor adszorpciója aktív szénen 

Az izotermákat az adatlapon közölt mennyiségű szénmintán 77 K-en nitrogénnel határoztuk meg. 

A készülék szoftverje p/p0 függvényében az 1 g ismeretlen szénminta által adszorbeált gáz vs 

egyensúlyi térfogatait adja meg cm3 gáz/g szén mértékegységben (az angolszász STP = standard 

temperature and pressure jelzés alapján 0 °C-on és 1 atm nyomáson). 

 

A kiértékelés menete: 

A kiértékelést a BET-egyenlet linearizált alakjának segítségével végezzük. Ehhez számítsa ki, 

majd rajzolja fel az 
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 - x adatpárokat (x=p/p0). (mm papíron vagy elektronikusan). Határozza 

meg az y=mx+b egyenes egyenletét (legkisebb négyzetek módszere, pl. az Excel program ezt 

alkalmazza) és az illesztés minőségét jellemző R (korrelációs együttható) vagy R2 (determinációs 

együttható) értékét. Vizsgálja meg a modell alkalmazhatóságát az egyenes illesztése alapján. 

Ha a modell alkalmazható, az egyenes m és b paramétereiből számítsa ki az egymolekulás 

borítottságot (vm) és a C kölcsönhatási paramétert: 
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Az egymolekulás borítottságból számítsa ki az 1 g szén egymolekulás borításához szükséges 

nitrogéngáz nm móljainak számát (pvm=nmRT, ahol p és T a vs-hez tartozó nyomás és hőmérséklet), és a 

(8.8) egyenlet alapján a 8.3.2.1) táblázatból vett felületigény felhasználásával számítsa ki az ismeretlen 

szénminta SBET fajlagos felületét m2/g egységben. 

 

A jegyzőkönyv tartalmazza a következőket: 

- A fajlagos felület meghatározás módszereiről egy rövid összefoglalót (max. 1/2 oldal) 

- Az ismeretlen minta megjelölését 

- A gázadszorpciós számításokat követhető módon, bemutatva az egyes lépések részered-

ményeit:  

Az ábrázolandó egyenes pontjait 

Az egyenes egyenletét és az illesztés jóságára jellemző R vagy R2 értéket 

Az egymolekulás kapacitást és a C értéket 

- A szénminta fajlagos felületét (m2/g mértékegységben)  

- A C értékből számított nettó adszorpciós hőt. 

- Az egypontos módszerrel (a p/p0=0,3 ponthoz tartozó vs érték alapján) számított fajlagos 

felületet. Ebben az esetben így a kapott egyenes meredeksége közvetlenül vm reciprokát adja meg. 

- A többpontos és egypontos módszerrel számított fajlagos felület összehasonlítását. Számítsa 

ki, hogy hány %-os hibát okoz, ha az egypontos módszert alkalmazza. 
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8.4. Adszorpció híg nem-elektrolitokból (Hígoldat-adszorpció)
14

  

8.4.1. Elméleti háttér 

A 8.2. pontban leírt elméleti megfontolások híg oldatokra is alkalmazhatók, amennyiben a kölcsön-

hatások szigorúan véve másodlagos jellegűek, azaz nem alakul ki kémiai kötés vagy Coulomb-féle 

kölcsönhatás.  

Az oldatfázisból történő adszorpció mechanizmusa a legegyszerűbb esetben, azaz egyetlen oldott 

anyag esetén is alapvetően eltér a gázadszorpcióétól, hiszen itt az oldott anyag és az oldószer 

molekulái versenyeznek a kötőhelyekért (8.4.1. animáció). A folyadékfázisban lévő molekulák az 

összeöntés pillanatától kezdve elfoglalják a szilárd felület kötőhelyeit (vö. a folyadék felveszi a 

tárolóedény alakját), azaz valamennyi kötőhely foglalt, de nem biztos, hogy az energetikailag 

legkedvezőbb molekula által. Az adszorpciós egyensúly beállása azt jelenti, hogy a szabad 

folyadékfázisban és a felületen lévő molekulák kicserélődésével alakul ki az energiaminimumnak 

megfelelő borítottság. Az egyensúly beállásához szükséges kontaktidőt előzetes kinetikai mérések 

alapján határozzák meg. Mivel folyadékfázisban a diffúzió lényegesen lassúbb, mint gázfázisban, a 

kontaktidőt kevertetéssel, rázatással rövidíthetjük. 

 

8.4.1. animáció: Adszorpció híg oldatban: versengés és kicserélődés 

A tipikus izotermaalakokat a 8.4.1. ábra mutatja. Az alakok nagymértékben hasonlítanak a 

gázadszorpciós izotermákra. Az L alak erős, az S alak gyenge felületi kölcsönhatás esetén alakul ki. 

Az SW lépcsős izoterma többréteges adszorpciót jelent, amely pl. felületaktív anyagok adszorpciója 

esetén alakulhat ki. 

 
8.4.1. ábra. A hígoldat adszorpciós izotermák tipikus alakjai 

                                                      
14 Lásd László Krisztina: Felületek fizikai kémiája. elektronikus jegyzet. Typotex Kiadó, 2011, 44. oldal 
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Modellek: 

Az L típusú izotermák illesztésére az egyik leggyakrabban alkalmazott modell a 8.3.1. pontban 

már tárgyalt Langmuir-modell, melyben a relatív nyomás szerepét az oldott anyag ce folyadék-

fázisbeli egyensúlyi koncentrációja veszi át: 
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Bár feltételei szigorúan véve nem teljesülnek, sok esetben mégis jó illesztést ad. Népszerűségét az 

is indokolja, hogy paraméterei fizikailag értelmezhetők. Illesztéshez vagy a (8.12) egyenletben 

megadott vagy a 
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linearizált formáját használják. Ekkor a mért adatokból számított e

s

c

n
hányadost ábrázolják ce függvényében. 

Számos empirikus izoterma-modell létezik. Ilyen a Freundlich-izoterma modell: 
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k és m1 illesztési paraméterek. Az illesztéshez gyakran a linearizált alakot használják: 
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8.4.2. Az izotermák kísérleti meghatározása 

Ha egy m tömegű szilárd anyaghoz V térfogatú, c0 koncentrációjú oldatot adunk, akkor a koncentráció 

a ce egyensúlyi érték eléréséig folyamatosan csökken. Ha a kísérleti körülményekkel kizárjuk a 

párolgási veszteséget és a folyadékfázis nem old ki semmilyen szennyezőt a szilárd felületből ill. a 

szilárd fázis nem duzzad, akkor a V térfogat állandó marad és a koncentráció változása egyértelműen 

az adszorpciónak tulajdonítható. Így az 1 g szilárd anyag által megkötött oldott anyag mennyisége az 
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képlettel számítható. 

Az izotermák szakaszos felvételénél két gyakorlati eljárás megszokott. Vagy azonos tömegű 

adszorbenshez adunk azonos térfogatú, de különböző c0 koncentrációjú oldatokat, vagy azonos c0 

koncentráció mellett a V/m arányt változtatjuk szisztematikusan. A koncentrációkat az oldott molekula 

kémiai tulajdonságaitól függő módszerrel határozzuk meg. A gondos méréshez elengedhetetlen a tiszta 

oldószerrel mért ellenőrzés.  

8.4.3. Fenol adszorpciója aktív szénen 

A víz leggyakrabban előforduló szerves mikroszennyezői közé tartoznak pl. a kőolajszármazékok, a 

mosószerek, a növényvédőszerek vagy a fenol. A fenolt és származékait széles körben alkalmazzák 

intermedierként növényvédőszerek, festékek, rovarirtószerek, robbanóanyagok stb. szintéziseiben. 

Ezen anyagok lebomlása során könnyen kerülhet a fenol vagy származékai a környezetbe  Ezért a 

fenolszármazékok a környezeti vizek egyik leggyakoribb szennyező anyagainak csoportjába tartoznak. 

Igen jó oldhatóságuknak köszönhetően gyakori szennyezői az ivóvíznek is. Már kis koncentrációban is 
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rendkívül kellemetlen ízt és szagot okoznak, ugyanakkor víztisztításban is alkalmazott klórozási 

eljárás során karcinogén halogénezett, illetve polihalogénezett származékok is keletkezhetnek. Az élő 

szervezetek nagy része a fenolokat nem tudja lebontani, így a fenolok a növényekben, állatokban és az 

emberi szervezetben is felhalmozódnak. 

A fenol gyenge sav, disszociációja a 8.4.3. ábrán látható sémával szemléltethető. A fenol pKa 

értéke 20 °C-on 9,89. Egy fenol-molekula felületigénye 0,30–0,42 nm2. 

 

8.4.3. ábra: A fenol disszociációja 

Az aktív szenek nagy fajlagos felületüknek, kiemelkedő adszorpciós kapacitásuknak, célszerűen 

alakítható pórusszerkezetüknek köszönhetően nagy mennyiségben kerülnek felhasználásra a 

víztisztításban. Felületi tulajdonságaik és így alkalmazásuk nagymértékben függ az alapanyaguktól, 

illetve az előállítási technológiájától. 

8.4.4. Mérési feladat: Fenol-adszorpciós izotermák meghatározása 

Az adszorpciós izoterma meghatározásához jól zárható üvegekbe bemérünk 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ill. 0,5 g 

szenet és mindegyikhez 20-20 cm3 5 M fenol-oldatot adunk. Egy-egy további kémcsőbe 0,5 g szenet 

és 10 ml desztillált vizet, ill. szén nélkül 10 ml 5 M-os fenol-oldatot öntünk. A jól lezárt üvegeket 

szobahőmérsékleten (melynek értékét lejegyezzük) 30-60 percig rázatjuk.  

A koncentrációt az aromás fenol UV-elnyelése alapján UV/VIS spektrofotométerrel mérjük 265 

nm hullámhosszon. A rázatási idő alatt felvehetjük az abszorbancia – fenolkoncentráció kalibrációs 

diagramot és kijelöljük annak lineáris koncentráció-tartományát.  

A rázatási idő letelte után az elkülönített folyadékfázisokból vett minta abszorbanciáját mérjük. 

Ha nem tiszta az oldat, redős szűrőn szűrjük, az első 2 ml-t kiöntjük és a maradékot használjuk a 

koncentráció-mérésre. Ugyancsak mérjük a kiindulási és a két ellenőrző oldat elnyelését. Mivel csak a 

lineáris szakaszt használhatjuk a koncentráció meghatározására (Lambert-Beer törvény), szükség 

esetén az oldatokat hígítani kell. Ehhez mérőlombikot használunk. 

 Az adszorpciós izoterma pontjait a (8.16) egyenlettel számoljuk. Az izotermát a nemlineáris és 

linearizált Langmuir és a Freundlich modellel illesztjük. 

 
A jegyzőkönyv tartalmazza a következőket: 

- A hígoldat-adszorpcióról egy rövid összefoglalót (max. 1/2 oldal). 

- A szénminta fajlagos felületét (ez a mintatartón található meg). 

- Az izoterma felvétele során mért valamennyi adatot (tömegmérések, hőmérséklet, hígítások, 

abszorbanciák). 

-  A koncentráció-meghatározáshoz használt kalibrációt, a kalibrációs egyenest, annak 

egyenletét és illesztési jóságát (R vagy R2). 

- A fenoladszorpciós izotermát és annak típusba sorolását. 

- A nemlineáris és lineáris Langmuir ill. Freundlich illesztési paramétereit az illesztés 

regressziójával együtt. 

- Hasonlítsa össze egy modellen belül a nemlineáris és lineáris illesztésből nyert paramétereket 

ill. véleményezze a két modell alkalmazhatóságát. 

- Feltételezve, hogy a fenol adszorpciója egyréteges, a fenol helyigénye alapján becsülje meg, 

hogy a felület hány %-át borítja a fenol. 

OH

+ H2O

O–

+ H3O
+
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8.4.5. Mérési feladat: Jódszám meghatározása 

Az iparban sokszor van szükség gyorsan, rutinszerűen elvégezhető minősítő eljárásokra, amelyekre a 

hígoldat-adszorpciós vizsgálatok igen alkalmasak. A legnagyobb mennyiségben felhasznált 

adszorbens, az aktív szén gyors minősítésénél a vizsgálandó minta adott mennyiségét fenol, szerves 

festék (pl. metilénkék), melasz (nagy molekulájú cukorszármazék) vagy kálium-jodidos jód ismert 

koncentrációjú oldatába merítik. Az adszorpciós egyensúly beállta után általában koncentráció-

méréssel határozzák meg az adszorbeált anyagmennyiséget. A hígoldat-adszorpciós mérésekből 

közelítő értéket kaphatunk a fajlagos felületre. 

Az iparban szabványosított eljárások általában nem várják meg az egyensúlyi állapot beállását, 

hanem valamilyen rögzített kontaktidő eltelte után határozzák meg az adszorbeált anyagmennyiséget. 

Így ez természetesen kisebb érték, mint amit az egyensúly kialakulása után mérhetnénk és erősen függ 

az adszorpciós folyamat kinetikájától, amelyet több tényező befolyásol (fázisarány, kontaktidő, az 

érintkezés módja, a minta szemcsemérete, a keverés hatásossága, hőmérséklet). 

A gyakorlat során ún. jódszám-meghatározást végzünk. Az ún. jódszám az 1 g szén által 0,05 M 

vizes jód oldatból megkötött jód mennyisége mg-ban, ha a szűrlet – ld. később – jódkoncentrációja kb. 

0,01 M. Ezt az eljárást pórusos aktív szenek fajlagos felületének gyors meghatározására dolgozták ki. 

Jódszám meghatározásra magyar szabvány nem jelent meg. Az aktív szén gyártó és forgalmazó cégek 

a jódszámot az American Water Works Association (AWWA) B 604-74 szabványa alapján határozzák 

meg. Bár a módszer egypontos eljárás, a katalógusok tanulsága szerint korrelációba hozható a nitrogén 

adszorpcióból a BET-modell alapján meghatározott felülettel. A jód molekula felületigénye, az 

adszorbens felületének kémiai karakterétől függően 0,15 – 0,42 nm2/molekula értékek között 

változhat, ennek megfelelően az aktív szén mikropórusaihoz is hozzáfér. (A szűk pórusokba való 

bejutása könnyebb lehet, mint a nitrogéné, hiszen a jódszám meghatározását szobahőmérsékleten 

végzik.) 1 mg megkötött jód a tapasztalatok szerint kb. 1 m2 felületnek felel meg. (Ekkor feltételezzük, 

hogy a jódmolekula helyigénye a maximális 0,42 nm2 érték.) 

A kálium-jodidos jód vizes oldatából történő adszorpció kevert mechanizmusú: a kovalens kötésű 

jód molekula fizikai adszorpciója mellett kemiszorpció is fellép a jelenlévő jodid és trijodid ionok 

miatt, de a vízmolekulák adszorpciója elhanyagolható. 

A jódszám meghatározása során az ismert mennyiségű szárított és finomra őrölt aktív szén 

mintához ismert térfogatú és koncentrációjú (ált. 0,05 M) jódoldatot adunk. Meghatározott idejű 

rázatás után a szenet leszűrjük. Az oldatban visszamaradt, nem adszorbeálódott jód mennyiségét Na-

tioszulfát hozzáadásával (jodometriás titrálással) határozzuk meg, a következő reakcióegyenlet 

alapján: 

 I2 + 2 Na2S2O3 =2 NaI + Na2S4O6  (8.17) 

Az eljárásnál ügyelni kell arra, hogy a mintában ne legyen semmiféle olyan vegyület, amely 

kémiai reakcióban fogyasztja vagy a jódot vagy a visszamérésnél használt Na-tioszulfátot. Ezért a 

meghatározás elején az előkészített mintát kevés híg sósavval forraljuk, hogy a szénmintában 

esetlegesen jelenlevő szulfidok eltávozzanak.  

A szabványos eljárás alapján a visszamaradt jód-oldat várható koncentrációja 0,01 M. Az ettől 

való eltérést a 0,004-0,017 M tartományban egy empirikusan meghatározott korrekciós görbe 

segítségével vehetjük figyelembe. Az önkényesen megválasztott koncentráció (amelyet állandó 

hőmérsékleten a kiindulási jód-oldat koncentrációjával és/vagy a fázisok arányával befolyásolhatunk) 

megválasztásával az adszorbeálódott anyagmennyiséget átskálázhatjuk (ld. (8.19) egyenlet).  

A jódszám-meghatározás lépései: 

Jódszám: 1 g szén által 0,05 M vizes jód oldatból megkötött jód mennyisége mg-ban, ha a 

szűrlet jódkoncentrációja 0,01 M. A 0,01 M végső koncentrációtól való esetleges eltérést egy D 

korrekciós tényezővel vesszük figyelembe. 

 

Bemérünk 0,700 g porított száraz mintát egy száraz csiszolatos (ennek hiányában szűk nyakú 

Erlenmeyer) lombikba. Ez a mintamennyiség közepes jódszámú szénre van megadva. Amennyiben a 
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szűrlet koncentrációja nem esik 0,004-0,020 M közé, a mérést kisebb vagy nagyobb minta-

mennyiséggel meg kell ismételni. 

5 cm3 5 m% sósav oldattal a szenet megnedvesítjük és 30 másodpercig enyhén forraljuk. Eközben 

a mérést zavaró szulfidok eltávoznak. A mintához lehűtés után 50 cm3 0,05 M jódoldatot adunk és 

pontosan 30 másodpercig erőteljesen rázzuk. Leszűrjük egy előre elkészített száraz szűrőn. A szűrlet 

első 10-15 cm3-ét elöntjük, a többit összegyűjtjük. A szűrletből a szabványnak megfelelően kiveszünk 

25 cm3-t és megtitráljuk ismert faktorú 0,1 M Na2S2O3 oldattal (keményítő indikátor mellett). Ha cI2,v 

nem esik a 0,004-0,017 M koncentráció-tartományba, a vizsgálatot megismételjük a kívánt 

mennyiségű szénnel. 

  

Számolás: 

A szűrletben a jód cI2,v koncentrációját a  
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képlettel számíthatja. ftioszulfát ill. ctioszulfát a tioszulfát oldat faktora ill. moláris koncentrációja. A fogyást 

cm3-ben helyettesítse be. Az ½ szorzó a jód és a tioszulfát sztöchiometriai arányából származik. 

Ellenőrizze, hogy ez az érték a 0,004-0,020 M tartományba esik-e. Ha igen, meg tudja határozni a 

D korrekciós tényező értékét (8.4.5. ábra). 

 
8.4.5. ábra: A D korrekciós faktor és a szűrlet koncentrációja közötti összefüggés 

A szénminta 1 g-ja által megkötött jód mennyisége: 
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Az 1,1 faktorral a hozzáadott sósav miatt kell korrigálnunk. VI2 = 50 cm3 a szénhez hozzáadott 

jódoldat térfogata, m a szénminta bemért tömege,  
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Ismeretlen szénminta fajlagos felületének meghatározása: 

1) Válassza ki az ismeretlen mintát. 

2) Határozza meg a minta jódszámát a fentiek alapján (1 g szén által adszorbeált jód mg-ban a 

megadott feltételek mellett). 

3) Feltéve, hogy 1 mg adszorbeált jód 1 m2 felületnek felel meg, hasonlítsa össze a nitrogén-gőz 

adszorpcióból meghatározott fajlagos felületet a jódszámból becsülhető értékkel.  

 

A jegyzőkönyv tartalmazza a következőket: 

- A fajlagos felület meghatározás módszereiről egy rövid összefoglalót (max. 1/2 oldal). 

- A jódszám szerepét a szénminősítésben. 

- Az ismeretlen minta azonosítóját. 

- A jódszám meghatározásához mért kísérleti adatokat. 

- A jódszám kiszámításának menetét követhető módon, a részeredményekkel együtt. 

- A jódszámot és az abból becsült fajlagos felületet. 

- SBET és a jódszám alapján becsült felület összehasonlítását. 

8.5. Irodalomjegyzék 

Kötelező irodalom:  

1.  László Krisztina: Felületek fizikai kémiája. elektronikus jegyzet. Typotex Kiadó, 2001 

2.  Hórvölgyi Zoltán: A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai, elektronikus jegyzet. Typotex 

Kiadó, 2011 

 

Ajánlott irodalom:  

1.  Simándi Béla (szerk.): Vegyipari műveletek II.: anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok. 

Typotex Kiadó, 2011 

2.  A fizikai kémia alapjai, 2. kötet, 124–130, Műszaki Kiadó, 2006  

3.  P. W. Atkins: Fizikai kémia III. – Változás; 29. fejezet, Függelék Tankönyvkiadó 1992 

4.  Szekrényesy Tamás: Kolloidika I, 135–142, Műegyetemi Kiadó, 2000 

8.6. Kérdések 

1. Milyen kísérleti módszereket ismer a gázadszorpciós izotermák meghatározására? Mik a mért 

mennyiségek?  

2. Az adszorpciós többlet definíciója 

3. Az adszorpciós többlet és az adszorbeált mennyiség kapcsolata 

4. Mikor hanyagolható el a többlet és a ténylegesen adszorbeált mennyiség közötti különbség? 

5. Mit nevezünk relatív nyomásnak? 

6. Ismertesse a IUPAC osztályozása szerinti izotermatípusokat  

7. Csoportosítsa a pórusokat méretük szerint. 

8. Melyek a Langmuir-modell peremfeltételei 

9. Milyen relatív nyomás tartományban teljesülnek tipikusan ezek a feltételek? 

10. Melyek a BET-modell peremfeltételei? 

11. Milyen relatív nyomás tartományban teljesülnek tipikusan ezek a feltételek? 

12. Ismertesse a BET-egyenlet paramétereinek fizikai jelentését. 

13. Mely izotermaalakok esetén vezethet célra a Langmuir-modell alkalmazása? 

14. Mely izotermák esetén vezethet célra a BET-modell alkalmazása? 

15. Milyen feltételezéssel konvertálható a monomolekulás (egymolekulás) szorpciós kapacitás 

fajlagos felületté? 

16. Mekkora a fajlagosan adszorbeált normál állapotú gáztérfogat, ha a 0,5000 g mintát tartalmazó 

térbe 0,44 mmol inert (nem adszorbeálódó) gázt engedve 77 K-en 104 Pa nyomást mér, majd az 

inert gáz leszívatása után ugyanannyi nitrogént engedve az adszorpciós térbe a mérés 

hőmérsékletén (77 K) 103 Pa egyensúlyi nyomás alakul ki? 

17. Ismertesse a statikus volumetrikus gázadszorpciós mérés elvét? 

http://www.typotex.hu/index.php?page=kiadorol&review_id=52
http://www.typotex.hu/index.php?page=kiadorol&review_id=52
http://www.typotex.hu/index.php?page=kiadorol&review_id=52
http://www.typotex.hu/index.php?page=kiadorol&review_id=52
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18. Egy katalizátorhordozó fajlagos felületét határozzuk meg N2-gáz adszorpció volumetrikus 

mérésével, a BET-modell alapján. A N2 molekula helyigénye 0,162 nm2. 

 

  p/p0    adszorbeált térfogat, cm3/g STP 

  0,0538    209,052 

  0,1585    232,144 

  0,3022    254,787 

 

A fenti mérési pontok alapján határozza meg, hány százalék különbséget okoz a fajlagos felület 

meghatározásakor, ha az ún. STP (Standard Temperature and Pressure) fogalmát az angolszász 

területen elterjedt 0 °C, 1 atm helyett 0 °C, 1 bar-ként értelmezi. 

19. Mutassa meg, hogy az adszorpció exoterm folyamat 

20. Milyen mechanizmussal történik az adszorpció S/L határfelületeken? 

21. Mi a Langmuir-egyenlet paramétereinek jelentése? 

22. Miért kell hűteni az ipari szorpciós kolonnákat? 

23. Mutassa meg, hogy az adszorpció exoterm folyamat 

24. Egy víztisztításhoz használt aktív szén felülete 900 m2/g. Mekkora lehet a maximális fenol-

felvétel, ha a fenol-molekula helyigénye 0,42 nm2?  

25. Hány %-ban borítja az anilin annak az aktív szénnek a felületét, melynek fajlagos felülete  

1443 m2/g és 1,8 mmol/g anilint köt meg? Az anilin helyigénye 0,52 nm2.  

26. Milyen módon köti meg a szennyezőket az aktív szén? 

27. Mi okozza az aktív szenek kiemelkedően jó szorpciós tulajdonságait?  

28. Mi a jódszám definíciója 

29. A jódszám szerepe az aktív szenek minősítésében 

30. Milyen tényezők befolyásolják a szűrlet jódkoncentrációját? 

 

 



Adszorpció M1 

Név: Neptun-kód: Csoport: 

Mérésvezető neve:  Dátum: 
 

Javítások száma: Dátum: Mérésvezető aláírása: 

 

 

A kiválasztott szénminta azonosítója: 

 

A szénminta tömege:  g  

  (kb. 0,7 g szén)  

 

c(HCl)  M 

V(HCl)  cm
3
 

 

c(I2)  M 

f(I2)  - 

V(I2)  cm
3
 

 

V(szűrlet) cm
3
 

c(Na2S2O3)  M 

f(Na2S2O3)  - 

Vfogyás (Na2S2O3)  cm
3 

Keményítőoldat m/m% 

 

cI2,v  M  

(0,004–0,020 M között kell 

lennie) 
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9.  SEMLEGES, LINEÁRIS MAKROMOLEKULÁK 

MOLEKULATÖMEGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

9.1. A gyakorlat célja 

Semleges, lineáris makromolekulák molekulatömegének meghatározása kapilláris viszkoziméterrel. 

9.2. Bevezetés 

A makromolekulák (polimerek, fehérjék) híg oldatainak reológiai (folyástani) viselkedését az oldat 

koncentrációján kívül számos tényező befolyásolja: a molekula kémiai minősége, relatív 

molekulatömege, a makromolekula és az oldószer kölcsönhatása (az oldószer termodinamikai jósága) 

stb. 

Ebből következően a makromolekuláris anyagok híg oldatainak reológiai vizsgálata felvilágosítást 

ad az egyedi molekulák méretéről és térbeli szerkezetéről, mert az oldatban levő makromolekulák 

láncainak – különböző okokból történő – ―kinyúlása‖ vagy ―felgombolyodása‖ oldatuk 

viszkozitásának megváltozásához vezet. A molekulák nagyobb hidrodinamikai térfogata15 – mely a 

nyújtott állapot velejárója – az oldat megnövekedett viszkozitásában mutatkozik meg. Ezzel szemben 

a felgombolyodott molekulák, melyek hidrodinamikai térfogata kisebb, az áramlással szemben 

csekélyebb ellenállást képesek kifejteni. 

A makromolekulákat tartalmazó oldatok reológiai jellemzésére a következő mennyiségeket 

használják: 

relatív viszkozitás ( rel ), mely az oldat ( ) és a tiszta oldószer  (
0

 ) viszkozitásának a hányadosa 

(9.1. egyenlet). A viszkozitás mértékegysége: Pas, gyakori egysége: cPoise = mPas 

 

0

rel





  (9.1) 

fajlagos (specifikus) viszkozitás (
sp ), mely a makromolekula oldásakor bekövetkező relatív 

viszkozitás növekedést adja meg (9.2. egyenlet) 

 1
sp rel

    (9.2) 

jellemző viszkozitás (  ), melyet határviszkozitás-számnak is neveznek, és amelyet a redukált 

viszkozitás (
sp

c ) zérus koncentrációra való extrapolálásával nyernek (9.3. egyenlet):  

   sp

c 0
c



 
   

 
 (9.3) 

ahol c a makromolekula koncentrációja. 

 

Mint látható, a jellemző viszkozitás dimenziója reciprok koncentráció (gyakran dm3/g vagy cm3/g). 

Az 
sp

c c   függvény semleges makromolekulák esetében, a koncentráció alacsony értékeinél, jó 

közelítéssel lineáris, így az extrapoláció viszonylag könnyen végrehajtható. A függvény alakja függ az 

oldószer kémiai minőségétől. 

A jellemző viszkozitás meghatározása a reológiai minősítés fontos feladata, mert értéke 

kapcsolatban van a molekulák méretével, melyet a polimerizációfokon túl az oldatban létrejövő 

intermolekuláris kölcsönhatások is befolyásolnak. Ismeretében semleges, lineáris makromolekulák 

esetében számítani tudjuk a polimer relatív molekulatömegét (M) a Kuhn–Mark–Houwink-egyenlet 

alapján:   aKM  , ahol K és ―a‖ adott polimer homológ soron belül jó közelítéssel állandóak, 

értékük csak a polimer és az oldószer kémiai minőségétől függ. Az ―a‖ értéke általában 0,5 és 1,0 

                                                      
15 A hidrodinamikai térfogat annak a gömbnek a térfogata, amelynek hidrodinamikai tulajdonsága azonos a 

szóban forgó makromolekuláéval. 
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között változik. Ha az oldószer gyakorlatilag nem hatol át az oldott makromolekulán (rossz oldószer, 

théta-állapot16, kis hidrodinamikai térfogat), akkor ―a‖ értéke 0,5, míg ha az oldószer maximálisan 

átjárhatja a makromolekulát (jó oldószer, nagy hidrodinamikai térfogat), akkor értéke eléri az 1,0-et. 

Az említett állandókat nagyon sok makromolekula-oldószer párra meghatározták már független relatív 

molekulatömeg mérési módszerekkel, így értékeikhez irodalmi táblázatokból hozzájuthatunk. 

A fenti eljárás polidiszperz makromolekuláris anyagok esetében viszkozimetriás átlag- molekulatömeget 

szolgáltat, melynek értéke a molekulatömeg szám- és tömegátlaga közé esik. 

Disszociábilis csoporttal rendelkező makromolekulák (polielektrolitok) relatív molekulatömegét 

meghatározni a fenti módszerrel nem lehet, mert az 
sp

c c   függvény nem monoton, hanem 

minimum görbe szerint változik. Alacsony koncentrációknál ugyanis az ionos csoportokat 

eredményező disszociáció maximálisan végbemehet, ami az azonos töltésű molekulaláncok17 taszítása 

miatt a molekula hidrodinamikai térfogatának növekedéséhez vezet. Ez pedig az sp/c értéknek 

csökkenő polielektrolit koncentrációval való nagymérvű növekedésében mutatkozik meg. Növekvő 

koncentrációnál azonban a polielektrolit disszociációja visszaszorul, aminek következtében az sp/c - c 

függvény menete hasonlatos lesz a semleges makromolekulák esetében nyert görbék lefutásához. 

Polielektrolit-oldatok jellemző viszkozitásának meghatározására két különböző módszer terjedt el. 

Vagy nagy mennyiségű elektrolit jelenlétében határozzák meg az 
sp

c c   függvényt (több mólos 

elektrolitoldatban), mikor is a polielektrolitnak – hígulása következtében megvalósuló – 

disszociációváltozása nem számottevő, vagy az ún. ―izotóniás hígítás‖ módszerével mérnek, melynek 

lényege az, hogy a polielektrolit törzsoldatát az annak megfelelő ionerősségű elektrolitoldattal 

hígítják, melynek koncentrációja általában mmol-os nagyságrendű. Fehérjék híg, vizes oldatai 

viszkozimetriás mérésének fontos célja lehet az adott fehérje izoelektromos pontjának meghatározása 

is. Mint ismeretes, a fehérjemolekula nettó elektromos töltése pH-függő, azaz megfelelően savas 

közegben – a szabad aminocsoportok protonálása miatt – a molekula pozitív töltést mutat, míg 

megfelelően lúgos (vagy kevésbé savas) közegben töltése negatív a szabad karboxilcsoportok 

protonleadása következtében. Bizonyos – köztes – pH-értéknél ikerionos állapot valósulhat meg, 

aminek eredményeképpen a molekula egyenáramú elektromos erőtérben egyik pólus felé sem mozdul 

el (ez az izoelektromos pontnak megfelelő pH-érték). Az ún. izostabil fehérjék ilyenkor is oldatban 

maradnak, míg az izolabilis fehérjék kicsapódnak. Az izoelektromos pontban levő fehérjék oldatainak 

viszkozitása minimális, mert a fehérjemolekula láncain egyező számban jelen levő különnemű töltések 

elektromos vonzása folytán a molekula hidrodinamikai térfogata is minimális. 

A közeg további savanyítása vagy lúgosítása az egynemű – pozitív, ill. negatív – töltések feleslegét 

eredményezi, amely a molekulaláncok taszítása miatt a molekula hidrodinamikai térfogatának, vagyis 

az oldat viszkozitásának növekedéséhez vezet. Ebből következően a fehérjék híg, vizes oldatának 

relatív viszkozitása a pH függvényében az izoelektromos pont környezetében minimumgörbe szerint 

változik. Megjegyzendő, hogy nagy ionerősségnél – erősen savas, ill. erősen lúgos tartományban – a 

relatív viszkozitás vs. pH-függvénynek maximuma van, melynek oka az, hogy növekvő ionerősségnél 

a molekulán levő csoportok disszociációja visszaszorul. 

9.3. A viszkozitás mérése 

Makromolekulák híg oldatainak reológiai vizsgálatára kapilláris viszkozimétereket használnak. Az 

alábbiakban röviden ismertetjük a mérések elvét, és bemutatjuk a feladatok során is alkalmazott, 

üvegből készült viszkoziméterek két típusát. 

Híg oldatok esetében, melynek sűrűsége azonosnak vehető a tiszta oldószerével, ha a lamináris 

áramlás feltételei biztosítottak, akkor az adott kapillárisból való kifolyás sebessége azonos 

körülmények között csak a vizsgált oldatok viszkozitásától függ (Hagen–Poiseuille-egyenlet). 

                                                      
16 A térfogatnövelő és térfogatcsökkentő hatás kompenzációja esetén beszélünk théta állapotról. Ez a makro-

molekula ideális, kvázi kölcsönhatásmentes állapota. Ilyen esetben a molekula mérete megegyezik az elvi 

számítással kapott ún. ―statisztikus gombolyag‖ méretével. 
17 Az azonos töltéselőjelű molekulaláncok kialakulása a különböző disszociábilis csoportokat tartalmazó fehérjék 

(poliamfolitok) esetében is lehetséges a különféle csoportok eltérő száma és különböző disszociációs állandói 

miatt. 


