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tenciál függvény exponenciális szakaszának kiterjedése mellett a lineáris szakasz kiterjedése elhanyagolható)
Az elektromos kettősréteg vastagsága általában 10-100 nm, azaz  107 - 108 m-1. A 3.2.2.1.
táblázatban 1/ értékeit tüntettük fel 1:1 elektrolit esetén.
3.2.2.1. táblázat: Az elektromos kettősréteg vastagsága 1:1 elektrolit különböző töménységű
oldataiban az ellenionok töltésszámának (z) eltérő értékeinél ([15] alapján)
celektrolit
z=1
z=2
____________________________________________________________
Az elektromos kettősréteg vastagsága
(1/)
10-3 M

10 nm

5 nm

10-5 M

100 nm

50 nm

Az ellenionok töménységének, ill. töltésszámának növelésével az elektromos kettősréteg vékonyabbá, kompaktabbá válik. Elektrolitok adagolásával tehát az elektromos kettősréteg szerkezetét, ill.
az elektromos potenciál lefutását szabályozhatjuk. Specifikus (saját) ionokkal a felületi töltéssűrűséget, ill. a felületi potenciált is megváltoztathatjuk (mert ezek az elektromos kettősréteg belső fegyverzetébe, közvetlenül a felületre képesek bekerülni), míg inert elektrolitokkal – első közelítésben – a felületi potenciált nem, csak az elektromos potenciál változásának menetét befolyásolhatjuk (3.2.2.5.
ábra).

3.2.2.5. ábra: Az elektromos potenciál lefutása inert elektrolit növekvő töménységénél. A felületi
potenciál értéke gyakorlatilag nem változik
3.2.3. Elektrokinetikus jelenségek, zéta-potenciál
A mikrofázisok diszperziós közegben való mozgásának eredményeképpen a felületükön kialakult
elektromos kettősréteg elhasad, és éles potenciálkülönbség lép fel a hasadási sík, valamint a
diszperziós közeg között. Ez a zéta- () vagy elektrokinetikus potenciál (l. a 3.2.3.1. ábrát).
Egyenáramú erőtérben a kettősréteg először polarizálódik, a részecske megindul a megfelelő pólus
irányába (ezt normális esetben felületi töltése szabja meg), és ennek hatására külső fegyverzetének
lazábban kötött része lemosódik (a kettősréteg meghasad). A részecskék elektromos viselkedését (pl.
haladásuk sebességét egyenáramú erőtérben) közvetlenül ez a potenciál szabja meg. Azért is nagyon
fontos paraméter, mert – mint látni fogjuk – értéke kísérletileg közvetlenül meghatározható, ami sem a
felületi, sem a Stern-potenciálról nem mondható el.
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3.2.3.1. ábra: Az elektromos potenciál változása a felülettől vett távolság függvényében (a zétapotenciál relatív nagyságának érzékeltetésére). A hasadási sík a Stern-síktól kissé távolabb
helyezkedik el
Elektrokinetikus jelenségek:
A zéta-potenciál kísérleti meghatározása a következő, ún. elektrokinetikus jelenségeken alapul:
a, Elektromos potenciálkülönbség kelt mozgást, ill. áramlást
Egyenáramú erőtérben vagy a részecskét (elektroforézis) vagy a diszperziós közeget (pl. porózus
testen át; elektroozmózis) kényszerítjük mozgásra, ill. áramlásra. A mozgás (áramlás) sebességéből a
zéta-potenciál számítható.
b, Mozgás, ill. áramlás hoz létre elektromos potenciálkülönbséget
Az elektromosan töltött részecskék egyirányú mozgása elektromos potenciálkülönbséget hoz létre:
a/ ülepedés során az ülepedési potenciált; b/ vagy ha hidrosztatikai nyomáskülönbség hatására a
diszperziós közeg áramlik pl. porózus anyagon vagy akár egyetlen kapillárison keresztül, az áramlási
potenciált. A mért potenciálkülönbségek értékeiből a zéta-potenciál számítható.
Az elektroforézis alapján történő meghatározást vizsgáljuk meg kicsit részletesebben is (l. a
3.2.3.2. ábrát is). Ennek során meghatározzuk a részecske elektroforetikus mozgékonyságát (uel),
amely a részecske egységnyi elektromos térerőre bekövetkező mozgási sebességét mutatja (v/E).
Ebből a zéta-potenciál:

 = q uel (/),

(5)

ahol q az elektromos kettősréteg vastagságától és a részecske méretétől függő paraméter, értéke 1 és
1,5 között változhat (gömb alakú részecske esetén q = 1,5 ha a << 1, ahol „a” a részecske sugara; q =
1, ha a >> 1);  pedig a közeg dinamikai viszkozitása (Smoluchowski, Hückel és Henry munkássága
alapján).
Mikroelektroforézis esetén a kolloidális méretnél nagyobb (durva diszperz) részecskék haladási
sebességét optikai mikroszkóppal határozzuk meg. Valódi kolloid részecskék elektroforézise esetén a
nanorészecskék mozgási sebességét a lézer-Doppler-effektus alapján határozzuk meg (3.2.3.3. ábra).
Szolok esetében a szórt fény intenzitása valamilyen frekvenciával fluktuál, ami függ a részecske
sebességétől. Mérik a frekvenciát és számítják a sebességet. A részecskéket tartalmazó csőben (a cső
belső falának elektromos töltése következtében) elektroozmózis is fellép, ami folyadékáramlást idéz
elő a cső falával párhuzamosan (ennek iránya ellenkező a cső falához közel és tőle távolabb, a cső
hosszanti tengelyéhez közelebb eső részen).
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3.2.3.2. ábra: A hasadási síkkal határolt kolloid mikrofázis egyenáramú erőtérben. A részecske nettó
elektromos töltése negatív, ezért a pozitív pólus felé halad v sebességgel. A részecskére ható erő F,
ami arányos a részecske nettó töltésével (ze) és az erőtér nagyságával (E).
uel: elektroforetikus mozgékonyság

3.2.3.3. ábra: Nanorészecskék elektroforetikus vizsgálatára alkalmas mérőkészülék sematikus rajza.
Az egymást keresztező lézersugarak által kiváltott szórt fény intenzitásának fluktuációja függ a
szórócentrum (részecske) haladási sebességétől, amiből sebessége meghatározható.
Az áramlási cső ún. stacionárius szakaszán mérnek (l. a jobb oldali képet)
Valós eredményeket ezért csak az ún. stacionárius szakaszban kaphatunk, amelyben a folyadékáramlás zérus sebességű. A mozgó határfelületek módszerével (Tiselius- v. Buzágh-féle készülékben)
mikrofázisok vagy makromolekulák frontjának kollektív mozgását tanulmányozzuk, és a sebességet
számítjuk.
A zéta-potenciál függése a diszperziós közeg elektrolit tartalmától:
Érdekes módon a hasadási sík helyzete nem függ számottevően a diszperziós közeg elektrolittartalmától. Így elvileg is tanulmányozni tudjuk saját és inert elektrolitoknak a zéta-potenciálra gyakorolt hatását, és össze tudjuk vetni azokat a kísérletileg nyert eredményekkel.
Ezáltal ellenőrizni (idegen szóval: falszifikálni) tudjuk az elektromos kettősréteg szerkezetére
vonatkozó elméletek állításait.
a) Inert elektrolitok adagolásával a felületi potenciál (a tanultaknak megfelelően) állandó marad,
csak a kettősréteg vékonyodik, azaz az elektromos potenciál egyre „meredekebben” csökken (3.2.3.4.
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ábra). Tekintve, hogy a hasadási sík helyzete nem változik, a zéta-potenciálnak növekvő elektrolittöménység hatására csökkennie kell.

3.2.3.4. ábra: Az elektromos potenciál változása inert elektrolit töménységének növelésekor. A
hasadási síkot a függőleges, szaggatott vonal jelzi
b) Specifikus adszorpcióra képes (saját-, ill. potenciál-meghatározó) ionok még a velük (átlagosan
azonos) azonos töltéselőjelű felületre is képesek adszorbeálódni, feltéve, ha a felületen van még
számukra hely (pl. a kristályrács „üres” pontjaiban). Ez nem meglepő, hiszen egy krisztallit felülete
diszkrét ionokból épül fel. A vizes közegű AgI szol igen sok kolloidstabilitási vizsgálat modellanyaga.
Az AgNO3 és KI reakciójával képződő AgI nanorészecskék felületének elektromos töltése viszonylag
egyszerűen tervezhető: amennyiben a lecsapáskor AgNO3 feleslegét alkalmazzuk, akkor az Ag-ionok
feleslegének adszorpciója miatt a felület pozitív elektromos töltésű lesz, KI feleslegével leválasztva
pedig negatív. Elvi kísérletünkben induljunk ki egy olyan AgI szolból, amelynek részecskéi mérsékelt
pozitív töltésfelesleget hordoznak felületükön, ami már azonban kellő stabilitást biztosít a diszperziónak. Így a pozitív töltéselőjelű felület még tovább tölthető Ag-ionokkal, miáltal a felületi töltéssűrűség, ill. a felületi potenciál még nagyobb lesz (3.2.3.5. ábra piros színnel rajzolt görbéi). Növelve
az AgNO3 töménységét, a felületi töltéssűrűség, ill. potenciál eléri maximális értékét, azaz a határfelület ezüst-ionokra nézve telítetté válik. Tovább növelve az ezüst-nitrát koncentrációját, az ellenionok (jelen esetben nitrát-ionok) hatása érvényesül (hasonlóan az inert elektrolitok hatásához; 3.2.3.5.
ábra, fekete színű görbék).

3.2.3.5. ábra: Az elektromos potenciál változása a felülettől vett távolság függvényében az ezüst-nitrát
koncentrációjának növekedésével (az ezüst-jodid szemcsék töltése, mint látható, kezdetben gyengén
pozitív volt). A hasadási síkot a függőleges, szaggatott vonal jelzi
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A zéta-potenciál sematikus változása ezüst-nitrát töménységének függvényében a 3.2.3.6. ábrán
látható (v.ö. a 3.2.3.5. ábrával).

3.2.3.6. ábra: A zéta-potenciál változása ezüst-nitrát koncentrációjának függvényében. Kezdetben az
AgI szol részecskéi mérsékelt pozitív töltésfelesleget mutattak
Mint látható a zéta-potenciál maximum görbe szerint változik.
A zéta-potenciál bizonyos esetekben még előjelet is válthat. A három vagy ennél nagyobb töltésszámú ellenionok megfelelő töménységüknél elektromos áttöltést idéznek elő (3.2.3.7. és 3.2.3.8.
ábra). A sajátionok (amennyiben ellenionok) töltésszámuktól függetlenül okoznak áttöltést. Elektromos áttöltést polielektrolitok is előidéznek. A karboximetil-cellulóz (CMC) Na-sója pl. rendkívül sok
negatív töltést hordoz a láncain (3.2.3.9. ábra). A pozitív elektromos töltésű felület vonzóhatása révén
a felülethez kötődik, amelynek következtében a felülettől távolabbi térrészben negatív elektromos
töltésfelesleg alakul ki (l. a 3.2.3.8. ábrát is). A Na-CMC-vel áttöltött mikrofázis elektroforéziskor a
pozitív pólus felé vándorol. A zéta- és felületi potenciál előjele különböző. Amennyiben a zétapotenciál értéke nulla, a felület izoelektromos állapotban van (izoelektromos pont).

3.2.3.7. ábra: A zéta-potenciál változása különböző töltésszámú ellenionokat tartalmazó inert
elektrolitok töménységének (c) növekedésekor. 1:3 elektrolit esetén figyelhető meg elektromos áttöltés
(pl. 1:1: NaCl; 1:2: Na2SO4, 1:3: Na3PO4)
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3.2.3.8. ábra: Sematikus ábra az áttöltés jelenségének értelmezéséhez. Látható, hogy ebben az esetben
a zéta- és a felületi potenciálok ellenkező előjelűek

3.2.3.9. ábra: Polielektrolitok is képesek elektromosan áttölteni a felületet. Az ábrán látható
makroanion (Na-karboximetil-cellulóz) pl. a felülethez tapadva negatív elektromos töltésfelesleget idéz
elő a felülettől nem túl nagy távolságban
A zéta-potenciál kísérleti meghatározására nyert eredmények egyértelműen jelzik az elektromos
kettősréteg felépítésére, szerkezetének befolyásolására vonatkozó, elméleti elképzelések helyességét.
3.3. Mikrofázisok közötti taszító és vonzó kölcsönhatások, a szolstabilitás DLVO-elmélete
Vizes közegű diszperziók (hidroszolok) aggregatív állandóságát a DLVO- (Derjaguin, Landau,
Verway és Overbeck nevéből) elmélet szerint az elektromos kettősréteg taszítás és a diszperziós
vonzás szabja meg.
3.3.1. Elektromos kettősréteg taszítás
Kolloid részecskék között akkor lép fel elektrosztatikus taszítás, ha ütközéseik következtében elektromos kettősrétegeik átlapolódnak (3.3.1.1. ábra és 3.3.1.1. animáció), aminek eredménye az ionok
átrendeződése, a töltéseloszlás megváltozása és a taszítás kialakulása a kolloid részecskék között.
Két részecske elektromos kettősréteg kölcsönhatásának (párkölcsönhatás) számítására vonatkozó
differenciálegyenletek igen bonyolultak (hiszen nem egyszerű Coulomb-kölcsönhatásról van szó),
megoldásuk analitikusan csak egyszerűsítő feltételek mellett lehetséges.
Fontosabb szempontok: 1. 0 = állandó (két részecske közeledésekor a kettősrétegek átlapolódása
során a felületi töltéssűrűség állandó és a felületi potenciál változik) vagy 0 = állandó (és 0
változik). Ez a valóságban attól függ, hogy a felület milyen módon tett szert elektromos töltésre. 2. 0
nagysága (kisebb v. nagyobb mint kT/e, amelynek értéke 25,6 mV 25 Co -on; k a Boltzmann állandó,
e az elemi töltés, T az abszolút hőmérséklet). 3. a kölcsönható fázisok geometriája (sík v. gömb). 4. az
elektromos kettősrétegek vastagsága a részecskék méretéhez képest; a gyakorlatban a a >> 1 v. a << 1
feltételt vizsgálják, ahol a a gömb alakú részecskék sugara.
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3.3.1.1. ábra: Az elektromos kettősréteg taszítás a kettősrétegek átlapolódásakor lép fel, és annak
mértékével erősödik. H: két kiszemelt részecske felületének távolsága,
a: a gömb alakú részecske sugara

3.3.1.1. animáció: DLVO
A kettősrétegek kismértékű átlapolódása esetén a viszonylag egyszerű (6)-os összefüggés írja le a
taszító kölcsönhatási energiát (VR, párpotenciált) a részecske-részecske (r-r) felületek távolságának (H)
függvényében:
VR = 2πa(St)2 exp[-H],

(6)

ahol St a Stern-potenciál. Az elektromos kettősréteg taszítási potenciál tehát exponenciálisan nő a
részecskék távolságának csökkenésével. Figyelmet érdemel, hogy nagysága, ill. lefutása elektrolitok
adalékolásával befolyásolható, mivel azok csökkentik a kettősréteg vastagságát. Inert elektrolitok adagolása adott r-r távolság esetén csökkenti a taszítás nagyságát. Megjegyzendő, hogy a számításokban a
Stern-potenciál értékét általában a zéta-potenciál kísérletileg nyert értékeivel helyettesítik.
3.3.2. Diszperziós (van der Waals) vonzás
A mikrofázisokat alkotó atomok, ill. molekulák között megnyilvánuló másodrendű vonzó kölcsönhatásokból származik, azaz egyik mikrofázisban levő atomok, ill. molekulák vonzzák a másik mikrofázisban levő atomokat, molekulákat. A kölcsönhatásokat páronként összegzik, aminek legfontosabb
következménye, hogy drámai módon megváltozik a kölcsönhatás récsecske-részecske távolság
függése. Amíg két London-féle diszperziós vonzásban (mely általában a vonzás legnagyobb járuléka)
levő molekula kölcsönhatási energiája 1/r6 -nal arányos (ahol r a molekulák távolsága), addig a két
kolloid részecske közötti vonzó kölcsönhatási energia (VA) jóval nagyobb hatótávolságú:
VA = - (AHa/12H),
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ahol AH az összetett (komplex) Hamaker-állandó, mely a kölcsönható mikrofázisok kémiai felépítésén
kívül függ a beágyazó (azaz diszperziós) közeg minőségétől is. Értékét nagymértékben megszabják az
atomsűrűségek és a polarizálhatóság. Fenti egyszerű összefüggés csak a részecskék méretéhez képest
jóval kisebb részecske-részecske távolságok esetén (H << a) alkalmazható, nagyobb távolságok
esetén az összefüggés jóval bonyolultabb).
A (7)-es összefüggés nem veszi figyelembe az. ún. retardációs hatást, mely az elektromágneses
sugárzás részecskék közötti terjedéséhez szükséges idő miatt gyengíti a vonzást. Fenti összefüggés
nagyon kicsiny H értékek alatt (kisebb, mint 0,3 nm /Overbeek/) elveszti fizikai realitását, mert H-t
nullához közelítve végtelen nagy vonzó kölcsönhatási energiát eredményez. A Hamaker-állandó értéke
általában 10-20 - 10-19 J. Megjegyzendő, hogy vákuumban (ill. levegőben) legnagyobb a részecskék
közötti vonzás, bármilyen kondenzált fázis a részecskék között csökkenti ennek értékét. A csökkenés
mértéke akkor jelentősebb, ha a diszperziós közeg polaritása megegyezik a részecskék (felületének)
polaritásával (l. a 3.3.2.1. demonstrációs kísérletet). Látható, hogy a vonzó kölcsönhatás távolság függése hiperbolikus. Ez a kölcsönhatás univerzális, a körülményektől függetlenül mindig hatást gyakorol
a részecskékre. Befolyásolni – a fentiek fényében – legfeljebb a diszperziós közeg cseréjével tudjuk.

3.3.2.1. demonstráció (3.3.2.1. videó: Kvarc_szuszpenzió):
Durva méretű (poláris tulajdonságú) kvarcszemcsék ülepedése és üledékképzése vízben
és apoláris n-hexánban.
3.3.3. A DLVO-elmélet következtetései
A II. világháborút megelőzően egy orosz (Derjaguin és Landau) és egy holland (Verwey és Overbeek)
kutatócsoport is dolgozott a szolstabilitás kinetikai elméletén, ami az elektrosztatikus kölcsönhatással
stabilizált rendszerekre érvényes. A kapcsolattartási nehézségek miatt gyakorlatilag egymástól függetlenül jutottak arra az eredményre, amelynek legfontosabb elemeit ebben a fejezetben ismertetjük. A
DLVO-elmélet szerint két mikrofázis közötti eredő kölcsönhatási energia (VT) megegyezik az
elektromos kettősréteg taszító és diszperziós vonzó kölcsönhatási energiák összegével:
VT = VR + VA

(8)

A párkölcsönhatásokból következtethetünk azután az egész rendszer stabilitására. Az egyes
kölcsönhatási energiák távolságfüggése különböző, ezért összegzésükkel a részecske-részecske
távolság függvényen extrémumok (maximum és minimum) léphetnek fel (3.3.3.1. ábra). Amennyiben
a (taszító) maximum értéke (Vmax) számottevően meghaladja a kolloid részecskék transzlációs
kinetikus energiájának átlagos értékét (3/2 kT), Vmax > 10-15 kT, akkor a szol kinetikailag stabil, ha
ennél kisebb, akkor lassú vagy (Vmax ≤ 0 esetén) gyors (gátolatlan) koaguláció megy végbe, azaz a
nagy van der Waals vonzás miatt az egyedi kolloid részecskék összetapadnak. Ha részecskék közti
távolság nagyon kicsi, vagyis H≈0, mivel a részecskék elektronfelhői nem hatolhatnak egymásba, az
uralkodó kölcsönhatás a gyakorlatilag a +∞-hez tartó Born-taszítás lesz. Az eredő görbén – a Borntaszítás miatt – fellép egy ún. primér energia minimum, továbbá nagyobb részecske távolságnál
megjelenhet egy sokkal sekélyebb szekundér energia minimum is. Azaz a diszperziós vonzás kis és
nagy részecske távolságoknál válik – relatíve – jelentőssé. A részecskék primér energia minimumba
kerülésekor a diszperziós közeg molekulái teljesen kiszorulnak közülük (sok esetben ekkor beszélünk
koagulációról), míg ha szekundér minimumba jutnak (flokkuláció), akkor a szolvátburok egy része
megmarad, és vékony folyadékfilm választja el őket az aggregátumban-gélben. A koaguláció és flokkuláció közös elnevezése: aggregáció. Amennyiben a szol koagulált vagy flokkulált, akkor azt mond-
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juk, hogy megszűnt a kolloid rendszer aggregatív állandósága, ahogy erről már a 3.1 fejezetben
szóltunk. A nagyobb (azaz ülepedő) részecskék esetén (durva diszperziók) nincs eloszlási állandóság,
de az aggregatív állandóság megmaradhat (fölöződéssel keletkező tömény emulziók, krémek). Az
eddig elmondottakat a 3.3.3.1. ábrán foglaljuk össze, ahol feltüntettük a kölcsönhatási potenciálokat,
ill. az eredő potenciál függvényen megjelenő nevezetes extrémumokat.

3.3.3.1. ábra: Két részecske közötti eredő kölcsönhatási energia, VT (és összetevőinek, VR, VA és VBorn
függése két részecske felületének távolságától (H)
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a taszítási maximum értéke inert elektrolitok adagolásával csökkenthető. Növekvő ellenion töménység csökkenti a kettősréteg vastagságát, miáltal a részecskék olyan
közel kerülhetnek egymáshoz kettősrétegeik átlapolása nélkül, amelynél a diszperziós vonzás már
jelentőssé válik, azaz a rendszer koagulál. Az ellenionoknak azt a legkisebb töménységét, amelynél a
lassú koaguláció gyors koagulációba vált át, azaz a taszító maximum zérussá válik, a koaguláltató ion
(elektrolit) kritikus koaguláltató koncentrációjának nevezzük. Ekkor minden r-r ütközés a részecskék
összetapadásához vezet. Jelölése: c.c.c. vagy ccoag, cfloc. A tapasztalatok szerint a c.c.c. a következő
módon függ az ellenionok töltésszámától (z):
c.c.c. ~ 1/z6

(9)

Ez a Schulze-Hardy szabály. Más tapasztalatok szerint a c.c.c. függése mérsékeltebb, csak a z
reciprokának negyedik hatványa szerint változik. Az egyes, kettes és hármas töltésszámú ellenionok
c.c.c.-értékeinek aránya a (9)-es összefüggés szerint: 1000:16:1,3 (l. 3.3.3.1. táblázatot is). VR + VA = 0
és (dVT/dH) = 0 feltételeket figyelembe véve a c.c.c. meghatározható a DLVO- elmélet alapján is. Az
így meghatározott értékek sok esetben (szervetlen-oxidok hidroszoljaira) jó egyezésben voltak a
kísérletileg meghatározott eredményekkel, mely „fényesen” igazolta a DLVO-elméletet.
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3.3.3.1. táblázat: A c.c.c. kísérleti értékei negatív felületi töltésű AgI-szol esetén. Ellenőrizhető az
ellenionok töltésszámának és a sajátionoknak a hatása, valamint a liotrop sorok szabálya
([5] alapján)
Negatív felületi töltésű AgI-szol:
____________________________________________________
Elektrolit
c.c.c. [mmol/dm3]
____________________________________________________
LiNO3
165
Ca(NO3)2
2,4
Al(NO3)3
0,067
____________________________________________________
NaNO3
140
KNO3
136
RbNO3
126
____________________________________________________
AgNO3
0,01!
____________________________________________________
Látható, hogy leghatékonyabb koaguláltató ágens a potenciálmeghatározó ion (jelen esetben Agion). A c.c.c. meghatározható a koaguláció sebességének mérésével a koaguláció kezdeti szakaszában.
A koaguláltató ion különböző koncentrációinál (3.3.3.2. ábra) felvett sebességgörbe telítésbe hajlik a
gyors koaguláció elérését követően (ennél gyorsabb aggregáció az adott rendszerre nem létezik). Vagy
a telítési szakasz kezdőpontjának vagy a függvény inflexiós pontjának megfelelő koncentrációt
tekintik a kritikus értéknek. Az aggregáció sebessége mérhető ultramikroszkóp segítségével és
spektrofotometriásan a fényabszorbancia mérésével is. Ebben az esetben a turbiditással arányos
látszólagos abszorbanciát mérik. Látszólagos, mert a rendszeren áthaladó fény intenzitása a fény
szóródása miatt gyengül. A koaguláció beindulása növeli a fényszórás intenzitását (zavarosabbá válik
a kolloid diszperzió). A turbiditás időbeli növekedése a primer részecskék fogyásával hozható
kapcsolatba, így az áteresztett fény intenzitásának időbeli csökkenéséből az aggregáció sebessége
meghatározható (l. a 3.3.3.3. ábrát is).

3.3.3.2. ábra: A koaguláció sebessége a koaguláltató ion koncentrációjának függvényében.
A kritikus koaguláltató koncentráció meghatározása

© Hórvölgyi Zoltán, BME

www.tankonyvtar.hu

