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ELŐSZÓ
A kémia nanotechnológiai jelentőségét két aspektusból lehet megragadni: egyrészt a nanotechnológiai
eszközök működését biztosító szerkezet kémiai úton történő kialakításának, másrészt a nanotechnológiai eszközökben végbemenő kémiai folyamatoknak a szemszögéből. A kolloidikának (és a szűkebben vett kolloidkémiának, mely épít az összes alapozó kémiai tárgy ismeretére) az elsőben van
meghatározó szerepe amellett, hogy közvetve a nanoszerkezetű anyagokban végbemenő folyamatok
irányát és mértékét is befolyásolja a kolloidális szerkezet (pl. nanorészecskés katalizátorok).
A kolloidokat a múlt század elején még úgy emlegették, mint az elhanyagolt dimenziók világát
(Wolfgang Ostwald [1]). Míg az atomi és molekuláris világról, valamint a makroszkopikus (homogén
és heterogén) rendszerekről egyre több ismeret került a napvilágra, addig a kolloid rendszerekről –
besorolásukat illetően – még intenzív viták folytak: vajon a homogén vagy a heterogén rendszerek
közé tartoznak-e. Abban az időben nem álltak rendelkezésre olyan műszerek, amelyek a kolloid rendszerekben levő kolloid részecskék (mikrofázisok, makromolekulák és micellák) mibenlétéről megbízható adatokkal szolgálhattak volna. A részecskék mérete ugyanis 1 és 500 nm közé esik. Ma a klasszikus iparágak (pl. élelmiszer, gyógyszer, növényvédő szer és kozmetikai) fejlesztése el sem képzelhető
korszerű kolloidikai ismeretek nélkül. A kolloidika, ami a nanoléptékben strukturált rendszerek
kémiájával és fizikájával foglalkozó tudomány, fontos és – interdiszciplináris jellege következtében –
speciális helyet foglal el a nanotechnológiát megalapozó természettudományok (fizika, kémia és biológia) sorában.
A nanotechnológia kifejezést Norio Taniguchi használta először 1974-ben azon folyamatok
elnevezésére, amelyek során az anyagot nanométeres skálán manipuláljuk. Ma a fogalom (a nanobiotechnológiával együtt) magába foglalja mindazokat az eljárásokat, amelyek során előállítjuk,
jellemezzük és működtetjük a nanoléptékben strukturált halmazokat. Az ily módon előállított nanoanyagok, ill. eszközök már ma is széles körben alkalmazhatók: pl. az elektronikában és optikában
(nanokristályos napelemek), analitikai eljárásokban (nanoszenzorok), a gyógyszer- és kozmetikai iparban (hatóanyag-tároló és -leadó részecskék), a környezetvédelemben (fotokatalitikus eszközök és
öntisztító felületek), valamint a szerkezeti anyagok előállításában (nanokompozitok).
Az egyetemi jegyzet célja kettős: egyrészt alapvető kolloidikai ismereteket kíván nyújtani a hallgatóság számára, másrészt a kolloid rendszerek és eljárások hagyományos és újkori (nano)technológiai
jelentőségének bemutatására törekszik. Ennek során a gyakorlatban használható kolloidkémiai szemléletet kialakítására helyezi a hangsúlyt. A jegyzet megírása azért is időszerű, mert a diákok nem
találnak megfelelő felkészülési anyagot magyar nyelven. A bőségesen rendelkezésre álló kolloid irodalom ugyanis a szóban forgó tárgy célkitűzéseit illetően meglehetősen elavult, mert megírásukra a
nanotechnológia kialakulását megelőzően vagy éppen születésének pillanataiban került sor [2-7].
Természetesen ezek a művek alapvető értékeket hordoznak, és tanulmányozásuk tudásuk elmélyítése
céljából több mint kívánatos.
Mintegy 15 éve tanítom a kolloidikát a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán vegyész- és
biomérnök-hallgatóknak is. Annak ellenére, hogy a tárgy leíró, jelenségcentrikus oktatására törekszem, nehéz legyőzni a diákok idegenkedését. A kémia bűvkörében élő fiatal számára minden, a kémiával kapcsolatos jelenség, atomi-molekuláris szinten történt eddig, és még nem ismeri az anyag
kolloidális szerveződési szintjét. Ebből következően nem könnyű elfogadtatni pl., hogy a szemre
valódi oldatnak látszó folyadék adalékanyag hatására bekövetkező megzavarosodása nem kémiai változás (csapadékképződés), hanem egy, a kolloidok világában köznapi jelenség: koaguláció. Ez természetesen megtisztelő kihívás is a tárgy oktatójának, és ha kitartásával, lelkesedésével átviszi diákjait a
kezdeti nehézségeken, akkor biztos lehet benne, hogy képes lesz jelentékeny részüknek a tárgy iránti
érdeklődését felkelteni és jóindulatukat elnyerni. Ehhez a közös munkához kívánok tisztelt hallgatóimnak is kellő erőt és kitartást. Remélem, ha szerény eszközeimmel is, de hozzájárulhatok ahhoz,
hogy megismerjenek egy szeletet a kolloidok kimeríthetetlenül gazdag világából.
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BEVEZETÉS – A KOLLOIDIKA ÚJKORI TÖRTÉNETE

Ma viszonylag problémamentesen tudjuk definiálni a kolloid rendszereket, és az anyagi rendszerek
közé történő besorolásuk is egyértelműen látszik. Egyszerűen megnevezzük két fő komponensüket
(diszperziós közeg és diszperz rész), és máris kijelentjük, hogy a diszperziós közeg a rendszer összefüggő, molekulárisan folytonos része, míg a diszperz részt a folytonos közegben eloszlatott ún. kolloid
részecskék alkotják, amelyek mérete 1-500 nm. Azt is jól tudjuk, hogy az anyag hierarchikus (léptékben eltérő) szerveződésében a kolloid rendszerek a homogén (atomi-molekuláris) és a heterogén
rendszerek között helyezhetők el. Ez a fajta biztonságunk a hosszú évtizedek (évszázadok) során
felhalmozott kutatói tapasztalatok, gondolkozás és korszerű technikai eszközök (ultramikroszkóp,
elektronmikroszkóp) kifejlesztése révén alakulhatott ki. A kolloidika újkori történelmének kezdetén (a
19. sz. közepe táján) korántsem volt azonban egyszerű eldönteni, hogy milyen anyagi rendszerről lehet
szó. A következőkben nagyon vázlatos történeti áttekintést adok a kolloidika kialakulásáról.
Általában Michael Faraday (1791–1867, 1.1. ábra), angol fizikus és kémikus nevével kezdik a
kolloidok újkori történetének bemutatását, akit jórészt tevékenysége folytán illetnek meg a fenti
titulusok, hiszen rendszeres képzésben való részvételét családi körülményei nem tették lehetővé.

1.1. ábra: Michael Faraday 1861 körül [8]. A megadott linken [9] megtekinthető Faraday arany szolt
demonstráló lemezkéje, amelyet az 1858-ban tartott előadásán mutatott be

1.2. ábra: Rubinvörös és kék aranyszol (BME, Kolloidkémia Csoport, 2010)
Az anyag elektromágneses tulajdonságainak tanulmányozásában világhírt szerzett tudós olyan
rendszerek előállításáról számolt be 1847-ben [10], amelyek folyadék fázisban eloszlatott apró fémarany részecskékből álltak (arany szoloknak nevezte azokat). Rámutatott arra, hogy a finoman eloszla© Hórvölgyi Zoltán, BME
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tott arany optikai viselkedése jelentősen eltér annak tömbfázisbeli viselkedésétől, és beszámolt az
arany részecskék szoljának színváltozásáról, amit bizonyos szervetlen sók adagolásával ért el. Az
eredetileg rubinvörös színű szolok színe a részecskék méretének növekedése következtében kékre
változott (1.2. ábra).
Faraday arany szoljai ma is láthatók a British Museum-ban, és ebbéli tevékenysége kapcsán
többen, mint a nanotechnológia előfutárára tekintenek rá. Ő figyelt fel először a látható fény hullámhosszánál legalább egy nagyságrenddel kisebb kolloid részecskék fényszórására, amelyet később
Tyndall-jelenségnek hívtak (John Tyndall /1820–1893/ ír fizikus).
A kolloidok elnevezése – az enyv görög neve (κολλα) után – Graham nevéhez fűződik (1860), aki
az anyagokat két nagy csoportra osztotta: 1. krisztalloidok, amelyek jól kristályosíthatók és diffúziójuk
gyors. 2. kolloidok, amelyek nem kristályosíthatók és diffúziójuk lassú. Graham szerint tehát a
kolloidok speciális – enyvszerű – anyagok. A századfordulóra két eldöntendő kérdés merült fel a
kolloidokkal kapcsolatban: Homogén vagy heterogén rendszerek? Az ún. oldatelmélet képviselői
homogén rendszereknek, míg a szuszpenzióelméletet képviselők heterogén rendszereknek tekintették
azokat. A másik eldöntendő kérdés pedig az volt, hogy vajon tényleg speciális anyagfajta-e a kolloid.
A kérdések megválaszolását döntően két tudós (Zsigmondy és Weimarn) munkássága tette lehetővé.

1.3. ábra: Richard Zsigmondy (1865–1929), magyar származású osztrák kolloidkémikus, az
ultramikroszkóp feltalálója. 1925-ben elnyerte a kémiai Nobel-díjat [11].
A magyar származású, osztrák kémikus, Richard Zsigmondy (1865–1929, 1.3. ábra) a Zeiss gyár
fizikusával (H. Siedentopffal) megépítette az első ultramikroszkópot (1903), és kimutatta, hogy arany
szolok apró részecskéket tartalmaznak, azaz nem oldatok, hanem heterogén rendszerek. Az ultramikroszkóp egy olyan fénymikroszkóp, amely az oldalirányból érkező fény (részecskékről való) szóródását érzékeli („látja”), azaz működése a Tyndall-jelenségen alapul. A mikroszkóp látómezejében a
Brown-mozgást végző, piciny, szilárd halmazállapotú szemcsék fénylő korongokként jelennek meg.
Zsigmondy a kolloidok heterogén természetének igazolásáért, valamint az ultramikroszkóp feltalálásáért 1925-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat. A sors fintora, hogy Zsigmondy – felfedezését megelőzően – éppen az oldatelmélet képviselője volt. Az ultramikroszkóp vázlatos rajza a 1.4. ábrán látható.
Peter Petrovich von Weimarn (1879–1935) szentpétervári születésű (balti) német kolloidkémikus
intenzíven tanulmányozta a kolloidális csapadékképződés feltételeit. Számos analitikai csapadékról
(pl. BaSO4) kimutatta, hogy kolloidális formában előállíthatók, azaz a kiindulási anyagok bizonyos
töménysége esetén (l. később) igen piciny, kolloid részecskék formájában válik le az oldhatatlan
anyag. Az analitikai kémikusok ennek a jelenségnek nem örülnek ugyan, mert a részecskék átmennek
a szűrő pórusain, de Weimarn munkássága nyomán világossá vált, hogy a kolloid nem speciális anyagfajtát, hanem az anyag állapotát jelző fogalom. Azaz, megfelelő körülmények között bármely anyag
(még a kristályosak is) kolloid állapotba hozható.
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1.4. ábra: Az ultramikroszkóp vázlatos rajza. A bejövő fény irányára merőlegesen szórt fényt
tanulmányozzuk. A látótér egyébként sötét, csak az egyedi részecskék által szórt fény érzékelhető.
Megfelelő körülmények között a részecskék egységnyi térfogatban levő száma is meghatározható.
(A sötétlátóterű megvilágítással analóg elrendezés)
A következő jelentős lépés a diszperzrendszer-elmélet megalkotása a 20. század elején. Wolfgang
Ostwald (1883–1943, a kémiai Nobel-díjas Wilhelm Ostwald fia) a két v. több komponens összekeverésével létesített anyagi halmazokat diszperz rendszereknek nevezi. A diszperz rendszer tehát
olyan anyagi halmaz, amelyben az egyik komponens a másikban diszpergált (eloszlatott) formában
van jelen. A kismolekulás v. atomi szintű keveredéssel létesült anyagi halmazok homogének és
amikroszkóposak (mikroszkópos technikákkal nem leképezhetőek). Ilyenek a valódi oldatok, pl.
szőlőcukor vizes oldata, melyben szőlőcukor molekulák vannak eloszlatva vízben. Ha az eloszlatott
komponens egyszerű fénymikroszkóppal, vagy akár szabad szemmel is látható, akkor durva (mikroheterogén) rendszerről beszélünk, mely már a heterogén rendszerekhez sorolható. Ilyen pl. a néhány
tized milliméteres homokszemcsék vízfázisban való eloszlatásával létesített durva diszperzió. Ostwald
szerint a kolloid rendszerek a két szélső helyzet között találhatók, mert az eloszlatott komponensek
mérete 1-500 nm, fénymikroszkóppal már nem láthatók, azaz a kolloidok szubmikroszkóposak. Két fő
összetevőjük a molekulárisan folytonos diszperziós közeg és a kolloidális léptékben szabdalt diszperz
rész. Utóbbit alkotják a kolloid részecskék, amelyek mérete 1-500 nm. Ostwald diszperz rendszer
elméletének összefoglalása az 1.1. táblázatban látható.
1.1. táblázat: A diszperz rendszerek besorolása és fontosabb jellemzői Wolfgang Ostwald szerint
Amikroszkópos

Szubmikroszkópos

Durva

valódi oldat

kolloid rendszerek

mikroheterogén rendszer

kb. 1 nm-es kb. 500 nm-es (kolloid) részecskék
HOMOGÉN

KOLLOID

HETEROGÉN

Wolfgang Ostwald kétségkívül legnagyobb hatású műve a „Die Welt der vernachlässigten
Dimensionen” (Az elhanyagolt dimenziók világa, „The world of neglected dimensions”, 1914 [1]),
amelyben megerősíti, hogy létezik egy olyan anyagi szerveződési forma, amely az atomi-molekuláris
szint fölött áll, de még szubmikroszkopikus, azaz éppen a nanovilágban van.
Az oldatelmélet hívei sem szenvedtek azonban végső vereséget, mert a fenti besorolás szerint a
makromolekulás oldatok (pl. fehérjemolekulák vizes oldatai), valamint a kisebb molekulák asszociációjával keletkező micellás oldatok (pl. tömény szappan oldat) is a kolloid rendszerek közé sorolandók, és ezeket szokás kolloid oldatoknak is nevezni (l. később).
Az eddigiek összefoglalásaképpen elmondható tehát, hogy a kolloid rendszerek a homogén és a
heterogén rendszerek közé helyezhetők el, és a kolloid az anyagok állapotára utaló elnevezés. Korsze-
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rű megfogalmazásban: a kolloid rendszerekre a szubmikroszkópos diszkontinuitások (1-500 nm)
jellemzők. Mind a kolloid részecskék (koherens rendszerekben a pórusok, hézagok) mérete legalább
az egyik térbeli irányban, mind a rendszereikben ható működő erők hatótávolsága ebbe a távolságtartományba esik. A határfelületek vizsgálata is a kolloidika témakörébe tartozik, mivel azok
megjelenése kolloidális méretű diszkontinuitásokat okoz. A kolloidika a kolloid rendszerek kémiájával
és fizikájával foglalkozik. Az élő világ működése is kolloid szerkezetek és kölcsönhatások keretében
zajlik, elég, ha csak a sejtek kettős falú membránjára gondolunk és a változatos megjelenésű fehérjemolekulákra. A kolloidika interdiszciplináris tudomány.
A bevezetés végén Buzágh Aladár, az Európa-hírű magyar kolloidikus egyik írásából idézek:
„Autonóm a kolloidok birodalma, mert nincs földi élet kolloid nélkül, életjelenségek csak
kolloidokon nyilvánulnak meg. Ez az a mérettartomány, ahol az alaktan, morfológia nem csupán a
halmozódás kauzális mechanizmusának konzekvenciája, hanem épp olyan alapfogalom, akár a
szubsztancia vagy energia. Íme, ismét ARISTOTELES-nél vagyunk. Alak mindenütt van, de látjuk,
mi mindent jelent az élők világában. Az élet elemi folyamatai lehetnek kémiai és fizikai folyamatok,
de mindig jellegzetes alakot öltött anyagrendszereken történnek, és morfológiát teremtenek. A tátongó
űr félreismerhetetlen. Az áthidalás kétségtelenül a kémiától várható. De csak olyan kémiától, mely az
alakszerű együttműködéseket figyelembe veszi. Ezeknek figyelembevétele szükségszerűen elvezet
olyan rendszerek megismeréséhez, melyek bonyolultságuknál fogva alkalmasak az életre annyira
jellemző ingadozásokra, és éppen ezek a kolloidok. Hogy hol, mekkora méretnél kezdődik a földi élet,
nem tudjuk. Bizonyos azonban az, hogy a szubmikroszkópos dimenziókban.” [12]
Buzágh Aladár szakmai művei nehéz olvasmányok. Igyekszik átfogni az egész kolloidális anyagi
világot, mely igen összetett fogalomrendszer használatát kívánja meg. Annál inkább meglepett ennek a
kis írásnak a költőisége, szépsége és mélyenszántó filozófiája. Érdemes elolvasni a teljes esszét.
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KOLLOID RENDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA

2.1. Csoportosítás a kolloid részecskék minősége és szerkezete szerint
A kolloid rendszerek a diszperz részt alkotó kolloid részecskék típusa (minősége és szerkezete) szerint
a következőképpen csoportosíthatók:
Fáziskolloidok (vagy diszperziók), amelyben a kolloid részecskék mikrofázisok;
Makromolekulás kolloid oldatok, amelyben a kolloid részecskék makromolekulák;
Micella (vagy asszociációs kolloid) oldatok, a kolloid részecskék micellák.
A kolloid részecskék (ma gyakran csak nanorészecskének hívják őket) sok-sok atomból és/vagy
molekulából álló szupermolekuláris képződmények, szerkezetük különböző, de lineáris méretük a
kolloidális tartományba (1-500 nm) esik. Mind a kolloid részecskék (koherens rendszerekben a
pórusok, hézagok) mérete legalább az egyik térbeli irányban, mind a rendszereikben működő erők
hatótávolsága ebbe a távolságtartományba esik. A mikrofázisokat tartalmazó rendszereket diszperzióknak, míg a makromolekulákat vagy micellákat tartalmazókat kolloid oldatoknak is szokás nevezni.
Ne feledjük azonban: mindhárom a kolloid diszperz rendszerek közé sorolandó. A kolloid részecskék
általános jellemzője a molekuláris hőmozgásból eredő Brown-mozgás. A megfelelően piciny részecskék zegzugos mozgását Robert Brown skót botanikus (2.1.1. ábra) fedezte fel. Virágporszemcsék
vizes közegű (durva) diszperziójának fénymikroszkópos tanulmányozása révén.

2.1.1. ábra: Robert Brown (1773–1858) skót botanikus, a Brown-mozgás felfedezője [13]
A kolloid részecskék és rendszereik másik általános és fontos tulajdonsága a látható fény
szórásában mutatkozik meg (amennyiben a közeg transzparens). Ennek feltétele a kolloid rendszernek
a látható fény hullámhosszával összemérhető léptékű optikai inhomogenitása (törésmutató-különbség
van a kolloidok és a közeg között). A legkisebb részecskék fényszórását Rayleigh- (l. korábban a
Tyndall-jelenséget), a több száz nm-esekét Mie-, míg a makromolekulás oldatokét Debye-szórásnak
hívjuk. A 2.1.2. ábrán látható fényképek néhány kolloid rendszer fényszórását mutatják be (l. az 2.1.1.
és 2.1.2. animációt is).

2.1.1. animáció: Tyndall1
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2.1.2. ábra: Kolloid rendszerek fényszórása (balról jobbra haladva: vas-hidroxid szol, króm-hidroxid
szol, arany szol, BME, Kolloidkémia Csoport, 2010)
A kolloid rendszerek fényszórására később még visszatérünk, mivel fontos, a részecskék
méretének meghatározására alkalmas vizsgálati módszer alapját képezi.
A kolloid diszperz rendszerek önként akkor képződnek, ha a folyamatot kísérő szabadentalpiaváltozás negatív. Mivel a kolloid részecskéknek a közegben való eloszlatása növeli az entrópiát, ezért
a keletkezés során kialakuló, ill. megszűnő molekuláris kölcsönhatások, azaz az entalpiaváltozás
mértéke dönti el a spontán keletkezés lehetőségét. Megjegyzendő, hogy még pozitív entalpiaváltozás
esetén (azaz a folyamat endoterm) is keletkezhet kolloid diszperz rendszer, amennyiben az entrópia
növekedése jelentős.
A következőkben tekintsük át a különböző kolloid részecskék legfontosabb tulajdonságait.
2.1.1. Mikrofázisok
A mikrofázisok tetszőleges, de a tényleges határfelület eléréséhez szükségesnél nagyobb számú
atomból, ionból vagy molekulából álló, kémiai és/vagy fizikai kötések által összetartott anyaghalmazok, melyek mérete 1-500 nm közé esik. A legkisebb, határfelülettel rendelkező mikrofázisban már
megkülönböztethetők belső és külső molekulák (atomok). Ezek minimális száma: 1 + 6 + 3 + 3 = 13.
Azaz egy középponti, gömb alakú atom körül a síkban, legszorosabb illeszkedés esetén hat ugyanolyan atom helyezkedik el. Térben folytatva az építkezést, a középponti atom alulról és felülről is 3-3
db atommal borítható be a legtömörebb elrendezésben (l. a 2.1.1.1. ábrát és a 2.1.1.1. animációt).

2.1.1.1. ábra: A legkisebb mikrofázis. Összesen 13 db atomból vagy molekulából épül fel, melyek a
legszorosabban illeszkednek egymáshoz. Megkülönböztethetünk belső és külső molekulákat, azaz a
piciny objektumnak van határfelülete
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2.1.1.1. animáció: Hexagonális
A mikrofázisokat (ugyanúgy, mint a folytonos diszperziós közeget) összetartó erők – az anyagi
rendszer típusától függően – lehetnek elsőrendűek (kémiai kötésekből származók) és lehetnek
másodrendűek, azaz intermolekulás kölcsönhatásokból eredő vonzóerők is. A fémes aranyat
tartalmazó kolloid diszperzióban fémes kötés, a cink-oxid diszperzióban pedig ionkötés alakul ki a
piciny méretű krisztallitokat felépítő ionok között. A vizes közegű kén diszperzióban a mikrofázist
kénmolekulák építik fel, közöttük másodrendű (van der Waals) kötések létesülnek.
A fizikai kémia tanulmányokból ismeretes, hogy a határfelülethez szabadentalpia (többlet)
rendelhető, azaz új felület létrehozásához munkát kell befektetni (ennek mértékét jellemzi a felületi feszültség (8.1. fejezet). Ennek következménye, hogy a fáziskolloidok nincsenek termodinamikai egyensúlyban, számukra kedvező folyamat lenne, ha a piciny részecskék egyesülése révén csökkenthetnék
összes felületük nagyságát. Ha a temérdek mikrofázis felületének nagyságát összegezzük, akkor
meglepő számadatokhoz jutunk. Egy gondolatkísérletben kiindulási helyzetben tekintsünk egy 1 cm
élhosszúságú kockát, amelyet több lépésben egyre kisebb (azonos méretű) kockává aprítunk (2.1.1.2.
ábra és a 2.1.1.2. animáció).

2.1.1.2. ábra: Makroszkopikus fázisok aprításával egyre nagyobb felületek keletkeznek. A felületi
szabadentalpia-többlet miatt a diszperziók nincsenek termodinamikai egyensúlyban

2.1.1.2. animáció: Aprítás
Az 1 m élhosszúságú kockák összes felülete 6 m2, az 1 nm-eseké pedig már 6000 m2 (nagyjából
egy futballpálya területe). Fáziskolloidok esetében csak kinetikai (időbeli) stabilitásról beszélhetünk,
ami igen hosszú ideig is fennállhat (l. Faraday-nek a British Museumban őrzött arany szoljait). A
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diszperziókban kiemelt szerepe van ugyanezért a felületi jelenségeknek, pl. adszorpciónak. A diszperz
rész diszperziós közegben való eloszlatásának mértékét a részecskék mérete, diszperzitásfoka
(reciprok részecskeméret) vagy az ún. fajlagos felülete (egységnyi térfogatú vagy tömegű részecske
felülete) jellemzi. A valódi kolloid diszperziók mellett durva diszperziókról is beszélnek, amelyekben
a részecskék mérete jóval nagyobb a kolloidális méreteknél (elérheti a néhányszor tíz mikrométert is),
de ezek viselkedése is értelmezhető a kolloid törvényszerűségek alapján. Az ilyen részecskék között
működő erők hatótávolsága is kolloid mérettartományba esik.
A fáziskolloidok csoportosítása a diszperz rész és a diszperziós közeg halmazállapota szerint
(2.1.1.1. táblázat):
2.1.1.1. táblázat: A diszperziók halmazállapot szerinti csoportosítása. Jelmagyarázat: diszperz
rész/diszperziós közeg; S: szilárd, L: folyadék, G: gáz halmazállapot
Aeroszolok

Lioszolok

Xeroszolok

L/G (köd)
S/G (füst)
-

G/L (gázdiszperzió, hab)
L1/L2 (emulzió, mikroemulzió)
S/L szuszpenzió (szol)

G/S (porózus test, szilárd hab)
L/S (folyadékkal töltött pórusok)
S1/S2 (nanokompozitok)

Néhány gyakorlati példa: tej, majonéz és a kozmetikai krémek jelentős része (emulzió), aktív szén
(porózus test), arany nanorészecskékkel adalékolt ablaküvegek (nanokompozit). Vízcsapból egyes
esetekben tejfehér víz folyik (gázdiszperzió). A vízben fizikailag oldott gázok felszabadulnak az
atmoszférikus nyomáson, és kinetikai stabilitás híján apró buborékok formájában egy percen belül a
vízfelszín tetejére emelkednek (kipezsegnek). A folyadék közegű hab különleges kolloid rendszer.
Nem a diszperz rész (buborékok) mérete kolloidális, hanem a buborékokat elválasztó folyadékfilm
vastagsága. A folytonos, diszperziós közegre jellemző tehát a kolloid mérettartomány. Buzágh Aladár
szóhasználatával élve a habok torzult (difform) rendszerek.
A diszperziók kinetikai stabilitásának elérése, ill. fenntartása nem egyszerű feladat, de elérése
nélkülözhetetlen, hiszen pl. egy kozmetikai termék eladhatósága, használhatósága múlik rajta. Számos
esetben a stabilitás megszüntetése kívánatos. A szennyvizek lebegő, kolloidális szennyezése csak
akkor ülepíthető, ha előbb destabilizálják a kolloid állapotban levő szennyet (derítés). A kolloid
rendszerek stabilitásának kérdéseivel – fontossága miatt – külön fejezetben foglalkozunk.
2.1.2. Makromolekulák
A makromolekulák (v. polimerek) kisebb molekulák (monomerek) egyesülésével keletkező óriásmolekulák. A monomerek között kovalens kötések létesülnek polimerizáció, polikondenzáció vagy poliaddíció révén. A műegyetemi oktatásban – hagyományosan – külön hangsúlyt fektetnek a makromolekulás rendszerek oktatására, így ez a terület csak a legszorosabb kolloidikai vonatkozásai kapcsán kerül
említésre.
Makromolekulás oldatok
A lineáris szerkezetű makromolekulák (relatív molekulatömegük általában 104–107 Dalton) –
polaritásuktól függően – megfelelő folyadékban oldhatók, miáltal a kolloid rendszerek másik fontos
csoportjához, a makromolekulás (kolloid) oldatokhoz jutunk. A makromolekulák építőkövei a monomerek ugyan, de a molekuláris mozgás szempontjából elemi egységnek a szegmenst tekintjük, amely a
makromolekula egy kisebb, önálló mozgásra képes része. Míg az egész molekula helyváltoztató
mozgását makro-Brown-mozgásnak, addig a szegmensekét mikro-Brown-mozgásnak nevezik.
A molekulaméret növekedésével egyre nehezebbé (lassúbbá) válik az oldódás. Ennek során az
első lépés a makromolekulás anyag duzzadása, azaz az oldószer-molekulák behatolnak a makromolekulák láncai, szegmensei közé. Nagyméretű molekulák esetében ez igen lassú folyamat. Az egyes
makromolekulák kiszakítása (a molekuláris diszpergálódás) csak megfelelő duzzadási fokot elérve
következhet be. A makromolekula és oldószer (diszperziós közeg) polaritásviszonyaitól függően be© Hórvölgyi Zoltán, BME
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szélünk jó és rossz oldószerről. Itt is érvényesül „a hasonló a hasonlóban oldódik” elv. A makromolekulák oldódását az oldószer – oldószer-molekulák, a szegmens – oldószer-molekulák és a szegmens
– szegmens közötti kölcsönhatások szabják meg. Az oldódási folyamat lehet exoterm, atermikus
(zérus entalpiaváltozás) és endoterm is. A makromolekulák oldódása termodinamikailag stabil rendszer kialakulását eredményezi, de sok esetben az egyensúly csak igen hosszú idő után alakul ki.
A makromolekulák – a sokféle konformáció lehetősége miatt – hajlékonyak, és oldataikban
folytonosan változó, rendezetlen gombolyag alakot vesznek fel. A makromolekula kémiai szerkezete
közvetlenül és a szolvatáció miatt közvetve is befolyásolja a molekulaláncok hajlékonyságát. A lineáris makromolekulák kiterjedése (lineáris mérete) az átlagos láncvégtávolsággal ( ), ami az összes
fonalmolekula végei közti távolság négyzetes átlagának négyzetgyöke) jellemezhető (2.1.2.1. ábra).

2.1.2.1. ábra: Az oldott lineáris makromolekula sematikus rajza. A makromolekula méretét az átlagos
láncvégtávolság ( ) jellemzi
A polimer szegmensei az általuk elfoglalt térfogatból kizárják a többi szegmenst, ezt a térfogatot
hívjuk kizárt térfogatnak. Ha az oldószer–szegmens közti kölcsönhatás nagyobb mértékű, mint a
szegmens–szegmens közti, akkor az oldószer molekulái a polimert jól átjárják, és mivel az egyik
szegmens által elfoglalt térfogatba nem juthat be a többi szegmens, az ott elhelyezkedő oldószermolekulákat sem szoríthatja ki a szegmensek mikro-Brown mozgása. Mindez az ideális helyzethez
viszonyítva a gombolyag megnyúlását, az átlagos láncvégtávolság megnövekedését eredményezi. Az
oldószer jóságát (pl. oldószercserével) rontva a makromolekula zsugorodik (a szegmens–szegmens
vonzó kölcsönhatás nő), majd az ún. théta-állapot elérését követően kiválik (kicsapódik) oldatából. A
théta-oldószer a makromolekula legrosszabb oldószere, amelyben az még oldódni képes. Ilyenkor a
makromolekulás oldat kvázi ideális (kölcsönhatásmentes) állapotban van, mert a szegmens–szegmens
vonzó kölcsönhatás éppen kompenzálja az ún. kizárt térfogati hatást. Ekkor a gombolyag mérete
megegyezik a statisztikus gombolyag méretével. A statisztikus gombolyag a polimer molekula egyik
legegyszerűbb modellje, a láncot N darab egymáshoz kapcsolódó lineáris egység építi fel. Az egymáshoz kapcsolódó egységek térfogattal nem rendelkeznek, és egymáshoz képest a térben tetszőlegesen
rendeződnek, a különböző konformációs helyzetek energetikailag egyenértékűek. Azaz a rendszer kölcsönhatásmentes állapotban van.
A makromolekulák kicsapódása két különböző töménységű fázis kialakulását eredményezi.
Amennyiben a rendszer polidiszperz (az egyes molekulák relatív molekulatömege különböző), a töményebb oldatba a kisebb oldhatóságú, azaz a nagyobb molekulatömegű frakciók kerülnek. Ezért a
kicsapás a molekulatömeg szerinti frakcionálásra is felhasználható.
A makromolekulák fontos viszkozitás-szabályozó adalékanyagok. Oldataik viszkozitása a
molekula lineáris méretének (az oldószer jóságának) növekedésével növekszik. A vízben oldódó polivinil-pirrolidon, mely semleges, lineáris polimer (monomerének képlete a 2.1.2.2. ábrán látható) fontos kozmetikai és élelmiszer-ipari sűrítő.
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2.1.2.2. ábra: A vízoldható poli-vinil-pirrolidon (PVP) monomerének szerkezeti képlete
Disszociábilis csoportokat tartalmazó polimerek (polielektrolitok, pl. poliakrilsav Na-sója, fehérjék
stb.) oldatainak viszkozitása jelentős pH-függést mutathat (amennyiben disszociációjuk pH-függő), így a
viszkozitás egyszerűen a megfelelő pH-érték beállításával szabályozható. Ennek fontos szerepe van pl.
vizes közegű festékdiszperziók formálásában.
Makromolekulák mint szilárd fázisú tömbi anyagok
A makromolekulák kolloidális méretű szegmensei meghatározó jelentőséggel bírnak a szilárd
polimerek mechanikai tulajdonságainak alakulásában. Megfelelő polaritású, részlegesen térhálósított
molekulák bizonyos hőmérsékleti tartományban kaucsukrugalmas viselkedésűek. Az ún. üvegesedési
hőmérséklet alatt az amorf polimer üvegszerű, adott nyírófeszültség hatására nem mutat jelentős deformációt, sem mikro- sem makro-Brown-mozgás nincs. Az üvegesedési hőmérséklet fölött számottevő
és reverzibilis deformáció lép fel a szegmensek mikro-Brown-mozgása miatt. A folyási hőmérsékletet
elérve a makro-Brown-mozgás is lehetővé válik, a folyást az egyedi makromolekulák helyváltoztatása
biztosítja (termomechanikai görbe: adott terhelésnél a hőmérséklet függvényében mutatja a deformációt). A kaucsukrugalmasság alapvetően entrópia rugalmasság, a megnyúló szegmensek konfigurációs
entrópiája csökken, ezért a terhelést megszüntetve a szegmensek megrövidülnek, amit a konfigurációs
entrópia növekedése kísér.
2.1.3. Micellák
A micellákat tartalmazó rendszereket asszociációs kolloid oldatoknak is nevezik éppen azért, mert a
kolloid részecske kisebb molekulák asszociációjával keletkezik. A micellát felépítő kisebb molekulák
speciális szerkezetűek, térben jól elkülönülve egy poláris és egy apoláris részből állnak, azaz amfipatikusak v. amfifilek. Sematikus megjelenítésük: „”, ahol „” az apoláris, míg „O” a poláris
molekularészt reprezentálja.

2.1.3.1. ábra: Vizes közegű micella keletkezésének sematikus rajza
(a gömbmicella keresztmetszeti képe)
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A micellát felépítő molekulák számát asszociációs foknak nevezzük. A micellaképződés általában
vizes közegben jellemző, bár nemvizes közegben is keletkezhetnek micellák, ezek asszociációs foka
azonban kicsi. Vízben a legkisebb – gömb alakú – micellák 50-100 db amfipatikus molekulából állnak
(2.1.3.1. ábra).
Jellegzetes az amfipatikus molekulák orientációja: a poláris csoport a poláris (vizes) fázis felé, míg
az apoláris láncok egymás felé orientálódnak. Nemvizes (apoláris) közegben fordított orientációjú
(fordított v. reverz) micellák keletkeznek. A micellák keletkezéséért másodrendű molekuláris kölcsönhatások felelősek, a folyamat önként megy végbe, és dinamikus egyensúlyra vezet, azaz a micellában
levő kismolekulákat időről időre lecserélik az oldatban levő egyedi amfipatikus molekulák. Az
asszociációs kolloid oldatok tehát termodinamikai értelemben stabilak.
A micellás rendszerekkel egy későbbi fejezetben részletesebben is foglalkozunk.
2.2. Kolloid rendszerek csoportosítása a diszperz részek vázalkotása szempontjából
A kolloid részecskék Brown-mozgásuknak köszönhetően ún. transzlációs (helyváltoztatással kapcsolatos) kinetikus energiával rendelkeznek. Ez eloszlást mutat, de átlagos értéke 3/2 kT, ahol k a
Boltzmann-állandó és T az abszolút hőmérséklet. Ebből az is következik, hogy a hőmérséklet növelésével a részecskék Brown-mozgásának intenzitása számottevően nő. A kolloid részecskék között
taszító és vonzó kölcsönhatások vannak (kolloid kölcsönhatások). A részecskéket felépítő atomok,
molekulák (London-féle) diszperziós vonzó kölcsönhatásának összegződése miatt a különböző kolloid
részecskék között jelentős vonzó kölcsönhatás van. Amennyiben a kolloid taszítás elhanyagolható, és
a vonzás energiája jelentősen nagyobb a részecskék kinetikus energiájánál, akkor elveszítik önállóságukat és összetapadnak, megfelelő töménységük esetén (gélpont) a teljes rendszer térfogatára kiterjedő
vázat építenek (l. 2.2.1. ábrát).

2.2.1. ábra: Szolból gél képződik (sematikus rajz)
A vázalkotás szempontjából tehát döntő a diszperz részek eredő kolloid (vonzó) kölcsönhatási
energiájának /Wkoll/ és a haladó Brown-mozgás energiájának /WBrown/ viszonya: Ha │Wkoll│> WBrown,
akkor a szolból gél (v. kolloid halmaz) képződik. A gélek alaktartó, nem túl nagy mechanikai
behatásra rugalmasan viselkedő kolloid rendszerek.
A gélek típusai:
Az ún. liogélekre (amelyek lioszolból, ill. kolloid oldatokból keletkeznek) jellemző a magas
folyadéktartalom. Nem ritka a 99%-nál nagyobb mennyiségű folyadékot tartalmazó gél sem (pl. a
szemlencse). A xerogélek a liogélek kiszáradásával keletkeznek. Az hagyományos aerogélek szilárd
részecskék gázfázisbeli összekapcsolódása révén jönnek létre.
A szilika aerogélek (pl. Cab-O-Sil M5) rendkívül kis sűrűségű, könnyen szálló fehér porok, az 510 nm-es szilícium-oxid szemcsék H-kötések kialakulása folytán füzérszerűen összekapcsolódnak.
Fontos sűrítőszerek. Újabban aerogéleknek hívják a szuperkritikus vagy oldószercserés eljárással
kiszárított liogéleket is [14]. A folyamat lényege, hogy a liogél folyadéktartalmától anélkül szabadulnak meg, hogy a száradás közben fellépő kapilláris erők, amelyek a gél tömörödését, zsugorodását
idéznék elő, érvényre juthassanak. Az eredmény a kiindulási liogél térfogatát megőrző, extrém kis
sűrűségű, 1-100 nm-es pórusokat tartalmazó és alaktartó tömbi anyag vagy bevonat. Először 1999-ben
a NASA használt fel szilícium-oxid alapú aerogéleket az űrtechnikában csillagközi porok gyűjtésére.
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Makromolekulás (fehérje) gél pl. a kocsonya, micella gél pl. a szappandarabka. Mikrofázis gél
(kolloid halmaz): bármely analitikai csapadék gélje, pl. króm-hidroxid gél.
Amennyiben a gélből újra szol (ill. kolloid oldat) létesíthető a hőmérséklet emelésével (a Brownmozgás energiája nő) v. mechanikai (pl. nyíró) behatásra (tixotrópia), akkor reverzibilis gélekről beszélünk. Ezekben az esetekben csak másodrendű (fizikai) kötések tartják össze a részecskéket, éppen
ezért fizikai géleknek is nevezik azokat. A kocsonya és a szappan-gél ide sorolhatók.
A tojásfehérje sütésével azonban irreverzibilis (kémiai) gél keletkezik, ugyanis a fehérjemolekulák
között elsőrendű kémiai kötések (pl. kénhidak) létesülnek. Az irreverzibilis koherens rendszerek közé
sorolhatók a (nagy belső felülettel bíró) porózus adszorbensek. Ilyenkor mindkét fázis folytonos vázat
alkot (a kolloid részecskék elveszítették egyediségüket), és mindkettő nagymértékben deformált, ezért
a difform rendszerek közé soroljuk azokat.
2.3. A kolloid rendszerek hagyományos jelentősége
A kolloidika nemcsak a nanotechnológiában, hanem szinte minden fontos, hagyományos iparágban és
technológiában nagy jelentőséggel bír. Az alábbiakban csak rövid – és korántsem teljes – felsorolásban láthatunk erre példát:
Kolloid iparok: festék-, papír-, műanyag-, bőr-, fotó-, mosószer-, kozmetikai-, kerámia- és
építőipar. Technológiák: adszorpció, ülepítés és szűrés, flotálás, őrlés és emulgeálás, gyógyszer- és
növényvédőszer-formálás, olajbányászat, víz- és levegőtisztítás, útépítés.

2.3.1. demonstráció (2.3.1. videó: Bevezetés):
Különböző kolloid rendszereket mutatunk be a 2.3.1. demonstrációs kísérletben.
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DISZPERZIÓK STABILITÁSA

A következőkben – néhány alapfogalom tisztázása után – kolloidstabilitási kérdésekkel foglalkozunk.
Ennek során megismerkedünk a kolloid kölcsönhatásokkal és a stabilitást megszabó legfontosabb
paraméterekkel. Habár vizsgálódásainkban általában folyadékban (és leginkább vízben) diszpergált
szilárd mikrofázisokra szorítkozunk, ennek eredményei kellő körültekintéssel más fáziskolloidra is
átvihetők.
3.1. A kinetikai stabilitás értelmezése
Időben stabil diszperziók eloszlási és aggregatív állandóságot mutatnak. Amennyiben a részecskék
megőrzik egyediségüket (azaz a kolloid vonzó kölcsönhatási energia abszolút értéke kisebb, mint a
Brown-mozgásból származó transzlációs kinetikus energia) a diszperzió aggregatív állandósággal
rendelkezik, azaz a részecskék nem tapadnak össze, nem aggregálódnak. Ha a diszpergált részecske
sűrűsége eltér a diszperziós közegétől, és a részecskék mérete elég nagy (azaz Brown-mozgásuk nem
számottevő), akkor még aggregáció hiányában is ülepedést vagy fölöződést tapasztalunk, azaz
eloszlási állandóság nincs. (Az ülepedés v. fölöződés sebessége ideális esetben gömb alakú részecskék
sugarának négyzetével egyenesen arányos). Az eloszlási állandóság akkor áll fenn tehát, ha a
részecskék Brown-mozgásuk következtében kitöltik a rendelkezésükre álló teret (akár a gázmolekulák
egy adott térfogatú zárt edényben). A durva diszperziók nem rendelkeznek eloszlási állandósággal, a
kiülepedett részecskehalmazt üledéknek nevezik. Az aggregatív állandóság elvesztése általában az
eloszlási állandóság megszűnését is eredményezi, mivel a részecskék összetapadásával nagyobb
egységek (aggregátumok) keletkeznek.
A részecskék részleges vagy egész térre kiterjedő aggregációjával nanoszerkezetű halmazok
(aggregátumok, üledékek, gélek) jönnek létre. A részecskék között megnyilvánuló kolloid
kölcsönhatások az aggregációt kiváltó, ill. megszüntető szerepük mellett a kialakuló anyagok
szerkezetét is befolyásolják. A következőkben az aggregációs jelenségekkel kapcsolatos kolloid
kölcsönhatásokról lesz szó.
3.2. Mikrofázisok felületi elektromos tulajdonságai
A hidroszolok részecskéi között fellépő taszítást általában – és sok esetben döntően – a részecskék
felületének elektromos töltése idézi elő (elektromosan stabilizált szolok). Ezért először a felületi
elektromos töltés kialakulásának okait taglaljuk.
3.2.1. A felületi elektromos töltés kialakulása
A mikrofázisok felülete különféle mechanizmusok révén tehet szert elektromos töltésre.
1. Szelektív (ekvivalens) ionadszorpció:
A jelenlevő elektrolit valamelyik ionja adszorbeálódik a felületen. A felület szabja meg, hogy a
pozitív vagy negatív töltésű iont preferálja. Azaz az adszorpció szelektív. Az elektroneutralitás
fenntartása miatt azonban a preferált iont valamely távolságból ellenkező töltésű párja is követi, tehát
az adszorpció ekvivalens. Ha több, különböző elektrolit is jelen van, akkor az alábbi sorrendben
adszorbeálódnak:
Saját ion: ionrácsos mikrofázisok esetén. Ezekben az esetekben az ion közvetlenül a felületen
adszorbeálódik, továbbépítve pl. a kristályrácsot. Specifikus adszorpciónak is nevezik, mert nem
„egyszerű” Coulomb-vonzás áll a hátterében, hanem kémiai kötések alakulnak ki.
Rokon ion: a periódusos rendszer ugyanazon oszlopában levő elemek ionjai. BaSO4-szolok esetén
rokon ionnak számít pl. a Ca- és Sr-ion.
Oxónium- v. hidroxid-ion
Nagy töltésszámú ion
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Azonos töltésszámú ionok esetén a liotrop sorok szabályának megfelelő sorrendben megy végbe
az adszorpció. A szabály a különböző méretű, de azonos töltésszámú ionok felületi töltéssűrűségének
méretfüggésén alapul. Minél nagyobb az ion, annál kisebb a felületi töltéssűrűsége, azaz annak értéke
egyre csökken a periódusos rendszer megfelelő oszlopában lefelé haladva, pl. a Li-tól a Cs-ig. A
csökkenő felületi töltéssűrűség azonban csökkenő hidratálhatóságban mutatkozik meg. Mivel egy ion
adszorpciós képességét hidratációs képességének romlása növeli, az adszorpciós képesség a Li+-tól a
Cs+-ig haladva nő. Összefoglaló ábrán bemutatva:
Li+

 Cs+
 felületi töltéssűrűség csökken
 hidratációs képesség csökken
 adszorpciós képesség nő

2. Felületi disszociáció: amennyiben a felület disszociábilis csoportot tartalmaz, az elektrolitos
disszociáció biztosítja a felületi elektromos töltések kialakulását. Kvarc felületén pl. számos hidroxil
(szilanol)-csoport található. A proton leadása negatív töltésű felület kialakulását eredményezi:

O3SiOH + H2O  O3SiO- + H3O+
Fontos megjegyezni, hogy a protikus (savas) hidroxil-csoportot tartalmazó felületek töltése pHfüggő. A felület töltését meghatározó ionokat (ebben az esetben oxónium- és hidroxid-ionok) potenciálmeghatározó ionoknak nevezzük. Ebben az értelemben a saját ionok is potenciál-meghatározó ionok.
Vannak amfoter felületek is, melyek a pH-viszonyoktól függően egyaránt lehetnek pozitív és
negatív töltésűek. Ilyenek például a természetben is széles körben elterjedt (Al-, Fe-, Mn- stb.)
fémoxid-hidroxid tartalmú anyagok, melyek felületi hidroxilcsoportjai a pH-tól függően protonálódhatnak és deprotonálódhatnak. Pl. az aluminium-oxid-hidroxid részecskék felülete protonfelvétellel
savas közegben pozitív töltésű lesz:
=AlOH+H+→=AlOH2+
Protonleadással viszont negatív töltések alakulnak ki, mely folyamatnak a lúgos közeg kedvez:
=AlOH → =AlO- + H+
Tehát a pH növekedésével az ilyen felületek töltése fokozatosan pozitívról negatívvá alakul, ezért
változó töltésű felületeknek nevezzük. Azt a pH-t, amelyiken a pozitív és negatív töltések mennyisége
megegyezik, nulla töltéspontnak („point of zero charge” = PZC) nevezzük.
3. Ionok eltérő oldhatósága: egyes ionrácsos anyagok ionjai eltérő oldhatóságot mutatnak. A
BaSO4 anionjának vízben való oldhatósága jobb, ezért a felület pozitív elektromos töltésekre tesz
szert.
4. Izomorf helyettesítés: ha a hasonló méretű, azonos töltéselőjelű, de különböző töltésszámú
ionok helyettesítik egymást a kristályrácsban (pl.az Al3+ -iont a Mg2+-ion, vagy a Si4+ -iont Al3+ -ion
helyettesíti a háromrétegű agyagásványokban), aminek következtében az ásvány felülete negatív
töltésű lesz. A fix negatív töltéseket semlegesítő kationok kicserélhetők (ioncsere-adszorpció vagy
nemekvivalens ionadszorpció).
5. Aszimmetrikus elektron felhalmozódás az érintkező fázisok két oldalán a fázisok eltérő
elektromos permittivitása következtében: még a levegőbuborékoknak is van elektromos töltése
benzolban. A Coehn-szabály szerint vízben általában minden mikrofázis negatív elektromos töltésű.
Ennek hátterében a víz viszonylag nagy elektromos permittivitása (dielektromos tényezője) áll. Az
elektronok ugyanis a kisebb permittivitású fázis oldalán halmozódnak fel. Nemvizes közegben
általában ez ad lehetőséget felületi töltések kialakulására.
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Végezetül néhány újabb, az elektromos felületi töltések kialakulásával kapcsolatos fogalom:
ellenionok: a felület töltésével ellenkező töltéselőjelű ionok
koionok: a felület töltésével megegyező töltéselőjelű ionok
inert elektrolit: a mikrofázist felépítő ionok egyikét sem tartalmazó elektrolit
3.2.2. Az elektromos kettősréteg kialakulása és leírása
Az elektromos kettősréteg kialakulásának oka az, hogy a felületek elektromos töltésre tettek szert. Ezt
a felületi töltéstöbbletet, mivel a makroszkópikus rendszer elektromosan semleges, a vízben lévő
ionok ellenkező előjelű töltéstöbblete leárnyékolja, semlegesíti. Ezáltal áll helyre az elektroneutralitás,
mégpedig kolloidális mérethatáron belül. A töltésszeparáció miatt elektromos potenciálkülönbség
alakul ki a felület és a diszperziós közeg belseje között. A kialakuló elektromos kettősréteg szerkezete
döntően megszabja az elektromos potenciál lefutását. A következőkben a legfontosabb elektromos
kettősréteg modellek kettősréteg szerkezetre és elektromos potenciál függvényre vonatkozó
eredményeivel ismerkedünk meg.
Helmholtz-féle elektromos kettősréteg modell
A modellben az ionok pontszerűek, a hőmozgása nem megengedett. Mind a belső fegyverzet (a
felületi töltést okozó ionok), mind a külső fegyverzet (ellen)ionjai rendezetten, tömör illeszkedésben
helyezkednek el (3.2.2.1. ábra). Az elektromos potenciál lineárisan csökken a felülettől vett távolság
függvényében (3.2.2.1. ábra), ezért is nevezik síkkondenzátor modellnek ezt.

3.2.2.1. ábra: Az elektromos kettősréteg sematikus szerkezete és az elektromos potenciál alakulása a
felülettől vett távolság függvényében a Helmholtz-féle modell szerint
Az elektromos potenciál () a diszperziós közeg belseje (a felülettől végtelen nagy távolságban)
és a felülettől valamely x távolságban levő pont elektromos potenciáljának a különbsége. A felületre
vonatkozó értékét (x = 0) felületi elektromos potenciálnak nevezik. A felületi töltéssel megegyező
töltésű ionnak a felületre való beviteléhez munkát kell befektetni. Az elektromos potenciált az így
végzett munka és az illető ion töltésének (Z = ze, ahol z az ion töltésszáma, e az elemi töltés)
hányadosa szolgáltatja:
x

 (x) = 1/Z *  F(x’) dx’

(1)


ahol F az ion beviteléhez szükséges erő.
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Gouy-Chapman-féle elektromos kettősréteg modell
A modellfeltevések: sík felszín, melynek kiterjedése végtelen, a töltések pontszerűek, az ellenionok töménysége a felülettől Boltzmann-eloszlást mutat, csak Coulomb-féle kölcsönhatások megengedettek, és a közeg elektromos permittivitása mindenütt azonos.
Ennek eredményeképpen az ellenionok – hőmozgásuk következtében – rendezetlenül (diffúzan)
helyezkednek el a külső fegyverzetben (3.2.2.2. ábra bal oldala). Az elektromos potenciál exponenciális lefutású (Debye-Hückel-közelítés, 3.2.2.2. ábra jobb oldala):

(x) = o e-x,

(2)

ahol  a reciprok Debye-Hückel paraméter és o a felületi potenciál. Az összefüggés 1:1 (szimmetrikus) elektrolitok és kis felületi potenciál (< 25 mV) esetén érvényes végtelen nagy kiterjedésű sík
felületekre. A reciprok Debye-Hückel-paraméter az ellenionok töménységétől és töltésszámától, valamint a hőmérséklettől függ:

  (c z2/T)1/2,

(3)

ahol c az ellenionok koncentrációja a tömbfázisban, z az ellenionok töltésszáma és T az abszolút
hőmérséklet. 1/ -t szokás a kettősréteg vastagságának tekinteni (x = 1/ esetén a felületi potenciál ead részére csökken:  = o /e , ha 1/ = x).

3.2.2.2. ábra: Az elektromos kettősréteg sematikus szerkezete és az elektromos potenciál alakulása a
felülettől vett távolság függvényében a Gouy-Chapman-féle modell szerint
Gömbfelszín esetében az elektromos potenciál lecsengése meredekebb (a felülettől távolodva
egységnyi felületére jutó töltéseinek leárnyékolására – geometriai okból kifolyólag – relatíve egyre
több ellenion kerülhet, mint síkfelszínek esetében).
A felületi töltéssűrűség () és a felületi potenciál kapcsolata a fenti feltételek mellett:

 =   o,

(4)

ahol  a diszperziós közeg abszolút elektromos permittivitása. Tájékoztatásul bemutatjuk, hogy az
elektromos kettősréteg külső fegyverzetében hogyan változik a különböző töltésű ionok relatív
mennyisége a felülettől vett távolság függvényében (3.2.2.3. ábra).
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3.2.2.3. ábra: A különböző töltésű ionok relatív (a teljes ionmennyiségre vonatkoztatott)
mennyiségének változása a felülettől vett távolság függvényében
Stern-féle elektromos kettősréteg-modell
A modell szerint az ionok véges kiterjedésűek, az ionok és a felület között specifikus (azaz nem
Coulomb-típusú) kölcsönhatások is megengedettek. Az elektromos kettősréteg külső fegyverzete két
részből áll:
a) A felülethez közelebb levő részében az ionok rendezetten, tömör illeszkedésben helyezkednek
el (a felületi töltések vonzó erői dominálnak). Ennek külső határát nevezik Stern-síknak.
b) A felülettől távolodva – a Stern-síkon kívül – a külső fegyverzet rendezetlen felépítésű (az
ionok hőmozgása domináns).
A szerkezet hatása látványosan tükröződik az elektromos potenciálfüggvény alakjában (3.2.2.4.
ábra). Az elektromos potenciál lecsengése a Stern-síkig (ahol a Stern-potenciált értelmezzük) lineáris,
azon kívül pedig exponenciális.

3.2.2.4. ábra: Az elektromos potenciál a felülettől vett távolság függvényében a Stern-féle elektromos
kettősréteg-modell szerint. Az ellenionok töménységétől (a reciprok Debye-Hückel paramétertől)
függően a Stern-modell a Helmholtz- vagy a Gouy-Chapman-modellnek felel meg
A (3)-as összefüggés szerint a reciprok Debye-Hückel paraméter az ellenion töménység négyzetgyökével egyenesen arányos. Nagy iontöménységnél tehát a kettősréteg vékonyodik, és a Stern-modell
megfelel a Helmholtz-modellnek, míg kis iontöménységnél a Gouy-Chapman-modellel analóg (a po© Hórvölgyi Zoltán, BME
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