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3.3.3.3. ábra: Az aggregáció sebességének spektrofotometriás meghatározása. I0 és I a besugárzó, ill. 

áteresztett fény intenzitása, d a fény úthossza a vizsgált rendszerben. A turbiditás () arányos a 

szórócentrumok egységnyi térfogatban levő számával (n) és a szórócentrumok térfogatának (V) 

négyzetével (A konstans). Az aggregációs sebességet (v) így az áteresztett fény intenzitásának időbeli 

(t) deriváltja szolgáltatja 

   

3.3.3.1 demonstráció:  

3.3.3.1.1. videó: Destabilizálás; 3.3.3.1.2. videó: Destabilizálás; 3.3.3.1.3. videó:  

Destabilizálás: Vas-hidroxid szol destabilizálása különböző töltésszámú ellenionokkal. 

3.3.4. A koaguláció mechanizmusa és kinetikája (alapfogalmak) 

Az aggregáció mechanizmusa: 

 

A különálló szol-részecskéknek mozogniuk kell, hogy kellő távolságra megközelíthessék egymást, 

és összetapadjanak, azaz aggregálódjanak. Külső behatás nélkül ezt a Brown-mozgás biztosítja, a 

részecskék zegzugos pályákon diffundálnak, és találnak egymásra. Ezenkívül fontos szerepe lehet 

külső hatásoknak is: keverés vagy gravitáció. Ezen utóbbi csak durva diszperzióknál idézhet elő 

ülepedést, ill. fölöződést. A részecskék mozgásával kapcsolatos legfontosabb összefüggések: 

1. Átlagos transzlációs kinetikai energia, amelyet ha egyenlővé teszünk egy m tömegű részecske 

kinetikus energiáját megadó ismert kifejezéssel (10), akkor könnyen világossá válik, hogy növekvő 

részecsketömeggel (mérettel) a Brown-mozgás jelentéktelenné válik. 

 3/2 kT = 1/2 m v2, (10) 

ahol v a részeecske haladásának sebessége. 

 

2. Az Einstein-egyenlet szerint, amit mind az elmélet, mind a gyakorlati tapasztalatok igazoltak, a 

Brown-mozgó részecskeelmozdulás négyzetének átlaga egyenesen arányos a részecske diffúziós 

együtthatójával (D) és az idővel (11): 

 __ 

 xB
2 = 2Dt,  (11) 

ahol xB a részecske elmozdulása. A fizikusok minden olyan mozgást, amelyre érvényes a (11)-es 

összefüggés Brown-mozgásnak neveznek. Megfigyelések szerint a nagy tengeri madár, az albatrosz is 

ilyen pályát ír le repülései során. 

3. A kolloid részecskék diffúziós együtthatójának és a részecske gömb ekvivalens sugarának 

kapcsolatát a Stokes-Einstein-egyenlet mutatja (12): 
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 D = kT/6a, (12) 

ahol  a közeg dinamikai viszkozitása. Az aggregációs mechanizmusokat a részecskék pályája 

(mozgásuk kiváltó oka), ütközésük hatékonysága, ill. az aggregálódó egységek típusa alapján 

csoportosíthatjuk: 

1. A részecskék pályája szerint perikinetikus (zegzugos pálya a Brown-mozgásnak köszönhetően) 

és ortokinetikus (egyenes vonalú pálya) aggregációról beszélünk. 

2. Ha minden ütközés hatásos, akkor gyors vagy diffúziólimitált (DLA: „diffusion limited 

aggregation”) az aggregáció, ha nem, akkor lassú vagy reakciólimitált (RLA: „reaction limited 

aggregation”) a folyamat. 

3. Az aggregálódó egységek típusa szerint ismerünk részecske-aggregátum (klaszter), valamint 

klaszter-klaszter aggregációt. Az aggregáció mechanizmusa közvetlen módon befolyásolja a keletkező 

aggregátumok szerkezetét. 

 

Az aggregáció kinetikája: 

 

Az aggregáció sebessége a r-r ütközések számától függ, és attól, hogy az ütköző részecskék 

kinetikus energiája milyen mértékben haladja meg az aggregációt gátló taszítási (párkölcsönhatási) 

energiát. Tapasztalatok szerint az aggregáció másodrendű a folyamat kezdeti szakaszában, azaz annak 

sebessége egyenesen arányos az aggregálódó részecskék töménységének négyzetével: 

 -(dn/dt) = ka n
2, (13) 

ahol n az egységnyi térfogatban levő részecskék száma, adott időpillanatban (t), és ka az aggregációs 

sebességi együttható. A t = 0 és n = n0 (egységnyi térfogatban levő részecskék száma az aggregáció 

előtt) kezdeti feltételek mellett a (13) differenciálegyenlet megoldása: 

 1/n - 1/n0 = ka t (14) 

Közepesen híg diszperziókban 1/n vs. t ábrázolásával a sebességi együttható (ka) meghatározható 

az aggregáció kezdeti szakaszában. A mérést ultramikroszkóppal (közvetlen részecskeszámlálással), 

spektrofotometriával (látszólagos abszorbancia méréssel) vagy turbidiméterrel (a fényszórásnak a 

teljes térszögben való meghatározásával) végezzük. 

 

Szolok állapotának jellemzésére vezették be a stabilitási tényezőt (W), ami kísérletileg a gyors 

(ka
o) és (a vizsgált állapotú szolt jellemző) lassú aggregációs sebességi együtthatók (ka) mérésével 

határozható meg: 

 ka
o/ka = W      (vagy: vgyors/vlassú = W), (15) 

ahol vgyors és vlassú a gyors és lassú aggregációs folyamatok sebességei. Értéke a részecskék ütközésé-

nek hatékonyságát mutatja: az ütközések W-ad része vezet összetapadáshoz. Konvenció szerint, ha 

nagyobb, mint 105, akkor a szol kinetikailag stabil. Nagysága kapcsolatba hozható a részecske-

részecske eredő kölcsönhatási energia maximumával is. Reerink és Overbeek szerint: 

 W  (1/a) exp (Vmax/kT) (16) 

Kinetikai vizsgálatokból tehát az r-r kölcsönhatási energiára vonatkozó ismeretek is nyerhetők. 

3.4. Stabilizálás - destabilizálás makromolekulákkal és tenzidekkel 

3.4.1. Makromolekulák (polimerek) 

1. Stabilizálás: védőkolloid hatás („protective colloid action”) 

 

A stabilizálás feltétele, hogy a makromolekula adszorbeálódjon a részecske felületén és az 

adszorpciós réteg telített, valamint elegendően vastag legyen (3.4.1.1. ábra). 
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3.4.1.1. ábra: Védőkolloid hatást előidéző makromolekulás bevonat (piros színnel) mikrofázisok 

felületén (zöld színnel) 

Ebben az esetben az ütköző mikrofázisok között ún. sztérikus taszítás lép fel a makromolekulás 

védőburkok átfedését, a láncok/hurkok egymás közé történő beékelődését követően (3.4.1.2. ábra). A 

hatást semleges makromolekulák és polielektrolitok is kifejtik, utóbbi esetben a sztérikus taszítás 

mellett még elektrosztatikus taszítás is felléphet. Az egyik legismertebb védőkolloid a zselatin. Az 

elnevezés igen találó: kolloid részecske (makromolekula) védi meg a mikrofázisokat (diszperziókat) a 

koagulációtól. 

 

Semleges makromolekulák esetén a sztérikus taszítás két összetevőjéről is beszélnek: az egyiket 

ozmotikus, míg a másikat entropikus taszításnak nevezik. Mindkettő a védő makromolekulák 

láncainak átfedése miatt bekövetkező szegmenssűrűség-növekedésből származik (3.4.1.2. ábra). Az 

egymás felé haladó mikrofázisok közötti térrészben a makromolekulák lokális töménysége jóval na-

gyobb, mint másutt az oldat belsejében, ezért az oldószer beáramlik a részecskék közé (ozmózis). Az 

egymásba hatoló makromolekula-láncok és -szegmensek lecsökkentik egymás lehetséges konfor-

mációs állapotainak számát, emiatt csökken a konfigurációs entrópia. A két hatás eredményeképpen az 

ütköző részecskék visszapattannak, a szol megtartja stabilitását. 

 

3.4.1.2. ábra: A sztérikus gátlás érzékeltetése: a makromolekulák szegmenseinek (piros színnel) 

egymásba hatolása ozmózist és entrópiacsökkenést eredményez 

2. Destabilizálás 

 

a) Hídképző flokkuláció: 

A makromolekula adszorbeálódik ugyan a mikrofázisok felületén, de az adszorpciós réteg 

telítettsége csak kb. 50%-os. Ennek eredménye: hídképző flokkuláció („bridging flocculation”). Ennek 

lényege, hogy a makromolekula különböző láncvégeivel különböző mikrofázisok felületén adszorbeá-

lódik, és hídként összeköti azokat. Megjegyzendő, hogy a hídképző flokkuláció, még ha nem is a 

primer energiaminimumba aggregálódnak a részecskék, mechanikailag igen erős szerkezetű aggregá-

tumok kialakulását eredményezi. Amennyiben makromolekulák jelenlétében koaguláltató elektrolitok 

adagolásával idézik elő az aggregációt, akkor a makromolekula hatását érzékenyítésnek is hívják, 
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mivel felerősíti a koaguláltató elektrolitok hatását. Ezzel kapcsolatban érdemes tanulmányozni a 

3.4.1.3. ábrát. A koaguláltató elektrolit c.c.c. értékét ábrázoljuk a makromolekula oldatbeli töménysé-

gének függvényében. 

 

3.4.1.3. ábra: Makromolekulák érzékenyítő és védő hatásának demonstrálása. Eltérő töménységű 

makromolekulás közegekben meghatározzák adott koaguláltató elektrolit c.c.c értékét 

A makromolekula töménységének növekedésével előbb csökken a c.c.c. (azaz egyre kevesebb 

elektrolit kell a gyors flokkuláció eléréséhez: érzékenyítő hatás), majd a polimer elegendően nagy 

töménységének tartományában növekszik a c.c.c. értéke (védőkolloid-hatás tartománya). Vegyük 

észre, hogy ugyanaz a makromolekula – töménységétől függően – stabilizál vagy destabilizál. 

Még erősebb szerkezetű aggregátumok keletkeznek két különböző moltömegű polimer egymást 

követő adalékolásával. A kisebb méretű polimert elsőként adagolva a diszperzióhoz, annak ad-

szorpciója révén drasztikusan csökken az adszorpciós helyek száma (blokkolja az aktív helyeket). 

Ezzel kényszerítve rá a következő lépésben adagolt nagyobb méretű makromolekulákat a hídképzésre 

(3.4.1.4. ábra). Rendkívül intenzív aggregáció megy végbe, és az aggregátumok mechanikailag erősek. 

A papíriparban először a cellulózrostokból felépülő hálót készítik el, és sokszor ezzel a helyblokkoló 

(„site-blocking”) eljárással aggregáltatják a szálakat. Általában polielektrolitokat alkalmaznak erre a 

célra. 

 

3.4.1.4. ábra: Hídképző flokkuláció két különböző méretű polimerrel. A kisebb molekulák blokkolják 

az adszorpciós centrumokat, rákényszerítve a nagyobbakat a hídképzésre 

b) Kiszorulásos flokkuláció („depletion flocculation”) 

Ilyen esetekben a makromolekula jól szolvatálódik a diszperziós közegben (tehát nem adszor-

beálódik). Eredménye kiszorulásos flokkuláció lehet. A folyamatot ozmotikus okokkal magyarázzák. 

A mikrofázisok Brown-mozgásuk következtében olyan közel kerülhetnek egymáshoz, hogy oldott 

makromolekulák nincsenek közöttük, azaz a részecskék közötti térrészben a polimer oldat töménysége 

zérus. Ozmózis következtében a folyadék kiáramlik a részecskék közül, elősegítve ezzel összetapadá-

sukat (3.4.1.5. ábra). Az aggregátumok szerkezete mechanikailag gyenge. 
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3.4.1.5. ábra: Diszperziók kiszorulásos flokkulációja nem adszorbeálódó makromolekulák jelenlétében 

Mivel a makromolekulák adszorpcióképessége, térbeli kiterjedése az oldószer jóságától és számos 

polielektrolit esetében még a pH-tól is függ, a kolloid diszperziók stabilizálásában vagy éppen 

destabilizálásában rendkívül változatos módszerek állnak rendelkezésünkre. Ezzel kapcsolatban érde-

mes megemlíteni egy természetes folyamatot, a tej savanyodását. A tej kazeinnel (fehérje, polielektro-

lit) stabilizált emulzió (durva diszperzió). A pH csökkenése következtében megváltozik a kazein 

térszerkezete, és stabilizáló hatása megszűnik, a tej „tönkremegy”. 

3.4.2. Tenzidek  

A tenzidek mesterségesen előállított, amfipatikus molekulájú anyagok. Tenzidekkel is stabilizálhatunk 

és destabilizálhatunk. A hatás függ a közegtől (vizes – nemvizes), a mikrofázis felületének állapotától 

(ionos – nemionos) és a tenzid jellegétől (ionos – nemionos). 

Amennyiben a tenzidmolekula poláris fejcsoportjával pl. a mikrofázis felé (orientáltan) adszor-

beálódik, akkor vízben destabilizál, nemvizes, apoláris közegben azonban stabilizálja a diszperziót. Az 

apoláris közegben való stabilizálás analóg a védőkolloid hatással, azaz sztérikus taszításra vezethető 

vissza. Az adszorbeálódott tenzid molekulák apoláris láncai, mint két fésű fogazata lapolódnak át a 

mikrofázisok közeledésekor. Vizes fázisban ionos tenzidek (mint ellenionok) alkalmazása elektromos 

áttöltést eredményezhet. A tenzid, koncentrációjának függvényében, destabilizál, majd magasabb kon-

centrációnál stabilizál. Ennek oka egyszeres, majd kétszeres adszorpciós réteg kialakulása a szilárd 

mikrofázisok felületén (l. a 3.4.2.1. ábrát). 

Az egyrétegű adszorpciós réteg kialakulásával lesemlegesítjük a mikrofázisok felületi elektromos 

töltéseit és egyben hidrofobizáljuk a felületet. Intenzív aggregáció indul be. A tenzid töménységét 

tovább növelve kialakul a 3.4.2.1. ábrán is látható második adszorpciós réteg, és kvázi felületi 

micellák keletkeznek (v.ö. a gömbmicellákkal). Ez hidrofil felületet és elektromos áttöltést eredmé-

nyez, a diszperzió pedig újra stabilizálódik. Csak viszonylag nagy felületi elektromos töltéssűrűség 

esetén megy végbe (l. a 3.4.2.1. demonstrációt). Megjegyzendő, hogy a hidrofobizált részecskék 

apoláris közegbe átrázhatók, és stabilizálhatók (3.4.2.2. demonstráció). Ennek a jelenségnek prepa-

rációs eljárások során lehet jelentősége. 

 

3.4.2.1. ábra: Tenzidek vizes közegben – töménységüktől függően – stabilizálnak és destabilizálnak. 

Elektromos áttöltés következik be 


