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3.5.1. ábra: Felületek közötti erő mérésére szolgáló beállítás az erőmérő készülékben (SFA).
Az egymást közelítő hengeres felszínek hosszanti tengelyei 90o-os szöget zárnak be egymással.
(„crossed cylinder configuration”)
Vákuumban, gáz- és folyadékközegben is működik. A csillámfelületek polaritása kémiai felületkezeléssel vagy adalékanyagokkal (polimer- és tenzid molekulákkal) adszorpció révén szabályozható,
így a kölcsönható felületek széles tartományban modellezhetők.
Nagyon sok kölcsönható modellfelületet tanulmányoztak különféle elektrolitok vizes oldataiban és
nemvizes közegekben is, és számos esetben úgy találták, hogy nagyobb taszítóerők lépnek fel, mint
amilyenek a DLVO-elméletből következnének. Egymást közelítő hidrofób felületek pedig vizes fázisban egy bizonyos távolságnál hirtelen összetapadtak, mert a közöttük levő vékony vízfilm elszakadt.
Egyes esetekben (nemvizes közegekben) pedig a taszító erők nagysága oszcilláló módon változott a
felületek között levő távolság függvényében, és a maximumok távolsága jó egyezésben volt a folyadék
molekuláinak méretével. Ezt úgy magyarázták, hogy a szolvátburok molekularétegenként szorul ki az
egymást közelítő felületek közül. Ezek a fejlemények újra ráirányították a figyelmet a kolloidstabilitás
kutatásában a diszperziós közeg molekuláinak szolvatáló-hidratáló képességére. A felület és a közeg
molekuláinak kölcsönhatásával kapcsolatos kolloid kölcsönhatásokat strukturális (kolloid) kölcsönhatásoknak nevezik. Az elnevezés azzal a feltételezéssel kapcsolatos, hogy ezek a vonzó (hidrofób
vonzás) vagy taszító (szolvatációs taszítás) erők azért lépnek fel, mert a mikrofázisok felületén (a szolvátburokban) a diszperziós közeg szerkezete jelentősen eltér a tömbfázisra jellemző szerkezettől. A
vízmolekulák pl. másképpen orientálódnak a felületen, mint a homogén fázisban. Ez a szolstabilitás
közegadszorpciós magyarázata (Rohrsetzer) az Ostwald-Buzágh féle kontinuitási elvnek megfelelően.
A strukturális kölcsönhatás két típusát az alábbiakban részletesebben is bemutatjuk.
Hidrofób vonzás
A hidrofób vonzás csak vizes közegben lép fel hidrofób (víztaszító) felületű mikrofázisok (ill.
felületek) között. Modellkísérletekben hidrofobizált (molekulárisan sima) csillámfelületek kölcsönhatását tanulmányozták vizes fázisokban, és számottevő vonzást mutattak ki a felületek 60 nm-es távolságában is, azaz a hidrofób vonzás hatótávolsága a DLVO-kölcsönhatásokhoz képest is jelentős. A
hidrofób kölcsönhatást nemegyensúlyi kölcsönhatásként tartják számon, mivel a hidrofób felületek
egy bizonyos távolságán belül a vékony vízfilm instabillá válik, és hirtelen elszakad, a felületek pedig
közvetlen érintkezésbe kerülnek (aggregáció a primer minimumba). Éppen ezért a kölcsönhatás
energiája is igen jelentős. Egyes kutatók a hidrofób vonzás kialakulását entropikus okokkal magyarázzák. Eszerint a kölcsönható részecskék és a vízfázis entrópiája akkor maximális, ha a kényszerhídratációból felszabaduló vízmolekulák egymással léphetnek kölcsönhatásba. A kölcsönhatási energiát a
következő – empirikus – összefüggéssel közelítik:

Vhf r   V hf 0e H
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ahol H a felületek távolsága, Vhf0 -értékét a felületek nedvesíthetősége szabja meg, értéke -20 és -100
mJ/m2 között van általában. A kölcsönhatás hatótávolságát jellemző paraméter reciprokának (λ-1)
értéke 1-2 nm.
Szolvatációs (hidratációs) taszítás
Fejlett lioszférával rendelkező részecskék diszperziójának stabilitása nem írható le a DLVOelmélet alapján. A részecskék felületéhez erősen tapadó, szolvátburokban levő molekulák nem szorulnak ki a részecskék ütközéseinél, szinte védőkolloidként hatnak. Beszélhetünk szolvatációs, ill. vizes
közegben hidratációs taszításról. A hidratációs taszítás vízzel jól (szinte filmszerűen) nedvesíthető
felületek esetén válik jelentőssé. Hidrofil szilikafelületek közötti erőmérések során azt találták, hogy a
részecskék között meghatározó szerepet játszik egy rövid hatótávú (néhány nm-es) taszító kölcsönhatás is. Eredetét a részecskék felületéhez H-kötések révén tapadó vízmolekulák akár többszörös
rétegeinek kialakulásával hozták kapcsolatba. A kölcsönhatás távolsággal való lecsengésére exponenciális függvényt javasolnak. A pre-exponenciális faktort a felületi tulajdonságok szabják meg, értéke
általában 3-30 mJ/m2-es tartományban van. A kölcsönhatás karakterisztikus hossza pedig 0,6-1,1 nm.
A kolloid mikrofázisok közötti kölcsönhatási függvény eredője (VT) tehát korrekcióra szorul:
VT = VA + VR + VS,

(18)

ahol VS a strukturális (párkölcsönhatási) kölcsönhatási energia.
3.6. Az aggregált állapot megszüntetése: peptizálás
Diszperziók aggregált állapotának megszüntetését, amely szol állapot kialakulását eredményezi,
peptizálásnak nevezzük. Általános esetben valamilyen adalékanyagot (peptizátort) adnak az aggregált
rendszerhez (gélhez vagy üledékhez). A peptizátor lehet elektrolit, tenzid vagy makromolekula. Peptizálás során dezaggregációs, rediszpergálási folyamat megy végbe. A peptizátorok az aggregált részecskék felületén idéznek elő változást (pl. megváltoztatják a felületi töltéssűrűséget), aminek következtében a gélből szol keletkezik.
A gélek (üledékek) peptizálhatósága jelentős mértékben függhet életkoruktól, a kolloidöregedés
mértékétől. Egyes esetekben (különösen, ha a részecskék a primer energiaminimumba aggregálódtak)
kristályosodási folyamat mehet végbe, ami az újbóli (re)diszpergálást meggátolja.
Elektromosan stabilizált szolokat az eddig tanultak alapján szervetlen elektrolitokkal lehet aggregáltatni. Az elektrolitok hatását illetően kétféle elektrolitot használhatunk: saját (potenciál- meghatározó) ionokat tartalmazó vagy inert elektrolitot. Elektrolitok hatására az elektromos kettősréteg elvékonyodik, ami a kettősréteg-taszítás csökkenését eredményezi. Kellő egyszerűsítéssel: míg a sajátionok
(ha ellenionok) gyakorlatilag lesemlegesítik a mikrofázisok felületét, addig az inert (ellen)ionok –
gyakorlatilag a felületi töltéssűrűség befolyásolása nélkül – egyszerűen csak vékonyító hatást fejtenek
ki (3.2.3.4. és 3.2.3.5. ábrák). A destabilizálás módjával azért érdemes tisztában lenni, mert az megszabja a peptizálás lehetőségeit.
Peptizálás elektrolitokkal: adszorpciós módszer
Ha az aggregációt a felületi töltés csökkentésével idéztük elő, akkor potenciál-meghatározó ionokat tartalmazó elektrolitok (peptizátorok) adagolásával érhetünk célhoz. Ennek során a potenciál- meghatározó ionok adszorbeálódnak, és „újra feltöltik” a szol-részecskék felületét, a részecskék közötti
taszítás ismét hat, és egyszerű kevergetéssel a rendszer peptizált (szol) állapotba kerül.
A (közel) semleges részecskék összekapcsolódásával nyert vas (III)-hidroxid-gélt Fe3+-ionok (FeCl3)
vagy HCl adagolásával szokás diszpergálni. A sósav hatását úgy is értelmezhetjük, hogy először a
mikrofázisok oldásával előállítjuk a peptizátor hatást kifejtő Fe3+-ionokat (disszolúciós módszer).
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A peptizálás hatékonyságát adott hőmérsékleten a feldiszpergált anyag mennyiségével vagy
koncentrációjával jellemezhetjük. Az ún. peptizálási görbék ennek mértékét ábrázolják a peptizátor
töménységének vagy a peptizátor adott mennyisége mellett egy stabil diszperzióhoz adott üledék
(aggregátum halmaz) mennyiségének függvényében. Ezen utóbbira látunk példát a 3.6.1. a) ábrán.
Amíg van fölös mennyiségű peptizátor, addig a hozzáadott üledék feldiszpergálható, és ezáltal
növekszik a szol töménysége. A peptizátor elfogyásával azonban a hozzáadott üledék részecskéinek
„sajátion-hiányos” felületei a peptizátor ionjainak szol-részecskékről való deszorpcióját idézik elő.
Azok adszorbeálódnak az újonnan bevitt felületeken, de a felületi töltéssűrűség nem lesz elegendő a
feldiszpergáláshoz. A szol részecskéken pedig a deszorpció olyan mérvű töltéssűrűség-csökkenést idéz
elő, amely már nem képes stabilitásukat biztosítani, tehát egy részük aggregálódik, és az üledékbe
kerül. A diszperzió töménysége tehát csökken, a peptizálási görbén maximum alakul ki. A jelenség –
Ostwald-Buzágh-féle üledékszabály – a peptizátor ionok adszorpciójának megfordíthatóságán alapul.
Ez nem meglepő, hiszen ismeretes, hogy az analitikai csapadékok is dinamikus egyensúlyban vannak
telített oldatukkal. A kolloid diszperziókkal szemben, valódi oldatok töménysége lineárisan nő a
hozzáadott anyag mennyiségével egészen a telítési koncentráció eléréséig (3.6.1. b) ábra). További
adagolásával már csak az üledék (fel nem oldott anyag) mennyisége változik, az oldat töménysége
állandó marad (Gay-Lussac-féle oldhatósági szabály). A két kísérleti függvény összevetése is a kolloid
diszperziók sajátos viselkedésére hívja fel figyelmünket.

3.6.1. ábra: a) Kolloid diszperzió töménységének változása a hozzáadott üledék mennyiségének
függvényében. b) Oldott anyag töménysége a hozzáadott anyag mennyiségének függvényében valódi
oldatok esetén
Peptizálás dialízissel
A dialízist alapvetően a kolloid rendszerek kismolekulás szennyezésének eltávolítására használják.
A kolloid oldatot vagy diszperziót ún. dializáló hüvelybe töltik, amelynek fala féligáteresztő (szemipermeábilis) hártyából készül. Ez természetes (pl. cellulóz) vagy szintetikus (pl. poliamid) alapú
membrán. Átjárható pórusainak átmérője 1-3 nm, tehát kismolekulák (oldószer-molekulák, ionok) juthatnak rajta keresztül, de a kolloid részecskék gyakorlatilag nem. A kolloid rendszert tartalmazó hüvelyt azután a tiszta diszperziós közeggel (pl. desztillált vízzel) feltöltött nagyobb edénybe merítik
(3.6.2. ábra).
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3.6.2. ábra: Dializáló berendezés sematikus rajza
Nyilvánvalóan kémiai potenciálkülönbség van a tiszta diszperziós közeg és a kolloid rendszer
közege között, amelynek következtében a kismolekulás anyagok kidiffundálnak a hártyán át a tiszta
folyadékfázisba, míg a tiszta folyadékfázis molekulái bediffundálnak a kolloid rendszerbe. Dialízissel,
inert elektrolittal aggregáltatott rendszert is megszabadíthatjuk a koaguláltató ionoktól, azaz újra stabil
szolt kaphatunk. A folyamat lassú, eredményes dialízis több napot is igénybe vehet. A dialízist a
hőmérséklet emelésével és a külső közeg kevertetésével gyorsíthatjuk. A közeget pedig időközönként
érdemes tiszta folyadékra cserélni.
Vesekárosodás esetén szintén dialízissel távolítják el a mérgező anyagokat a betegek szervezetéből. Az eljárás neve: hemodialízis.
3.7. Szuszpenziók üledékképzése, szerkezetes szuszpenziók
A S/L típusú durva diszperziókat gyakran szuszpenziónak nevezik. A szuszpenziók fontos gyakorlati
jelentőséggel bírnak a gyógyszer és növényvédő szer formálásban, a festékiparban. Bizonyos helyzetekben (vízdús körülmények között) a bonyolult összetételű talaj is szuszpenziónak tekinthető.
Mint tudjuk, durva diszperziók eloszlási állandóságot nem mutatnak. A szuszpendált részecskék –
mivel általában nagyobb sűrűségűek a diszperziós közegnél – ülepednek, és üledéket képeznek. Ennek
kapcsán, már csak praktikus szempontok miatt is, két kérdéssel kell foglalkoznunk: a) Meggátolható-e
vagy legalább lassítható-e a kiülepedés? b) Ha már üledék keletkezett, akkor hogyan homogenizálható
a rendszer viszonylag gyorsan és egyszerű módon? Először foglalkozzunk a kialakuló üledékek
szerkezetével.
Tapasztalatok szerint, ha az ülepedő részecskék közötti vonzó kölcsönhatás (adhézió) nagy, akkor
laza, vonzás hiányában pedig tömör szerkezetű üledékek keletkeznek (3.7.1. ábra).
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3.7.1. ábra: Kvarc szuszpenzió üledéke vízben és hexánban. A diszperziós vonzásról tanultak szerint a
poláris felületű szemcsék között az apoláris hexánban nagyobb az adhézió
(3.3.2.1. demonstrációs kísérlet)
Ebből következően az üledékek térfogata a részecskék közötti adhézió növekedésével növekszik.
A fajlagos üledéktérfogat – egységnyi tömegű üledék térfogata (cm3/g) – meghatározása ezért fontos
eljárás durva diszperziók adhéziós viszonyainak jellemzésére (3.7.2. ábra). Az üledéktérfogat adhéziófüggése látszólag ellentmond a józan észnek. Az értelmezés csak az ülepedés és üledékképződés folyamatának ismeretében lehetséges. Adhézió hiányában a részecskék egyedileg ülepednek, és érik el az
edény alját (v. a már ott levő üledék felszínét). Mivel nincs számottevő vonzás, amely rögzítené a
részecskéket a legelső érintkezési pontban, a gravitáció hatására a mélybe gördülnek, és betöltenek
minden üreget. Tömör üledék keletkezik. Vonzás esetén már ülepedés közben ágas-bogas, laza szerkezetű aggregátumok keletkeznek (a rendszernek aggregatív állandósága sincs). Ezek szerkezete konzerválódik azután, mert a gravitációs erők nem képesek elmozdítani az erős kötésben levő részecskéket.

3.7.2. ábra: Üledékek térfogatának meghatározása osztott kémcsövekben. Az ülepedés során
bekövetkező üledéktérfogat-változás, majd az egyensúlyi térfogat is meghatározható. A kémcsövekben
SiC szuszpenziók egyensúlyi üledéke látható
A tömör üledékek nehezen keverhetők fel (l. a 3.3.2.1. demonstrációs kísérletet). Ezért ülepedő
gyógyszer és növényvédőszer szuszpenziók esetén gyengén aggregáltatott rendszert kell létrehozni,
amelynek üledékei könnyen felrázhatók. Megfelelően tömény szuszpenziók esetén ún. szerkezetes
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szuszpenziók előállítására törekednek. Ilyenkor a gyengén aggregáltatott rendszer mechanikailag
gyenge szerkezetű gélt képez, a szuszpenzió „megdermed”, a részecskék nem ülepednek. A szerkezetes szuszpenzió nem túl intenzív keverés révén újra szol (folyadék) állapotba hozható (l. később a
reológia témakört). Ez pl. festékek és kerámia szuszpenziók esetén fontos tulajdonság. A festékek
általában durva diszperz rendszerek. A pigment- és töltőanyagszemcsék egy részének mérete néhány
mikrométer is lehet.
A talaj szemcséi közötti hézagok normális esetben összefüggő pórusrendszert alkotnak. Az elszikesedett talaj vízháztartása nem megfelelő, víztartalmának függőleges irányú mozgása korlátozott,
mert pórusai eltömődtek. A szikes talaj Na-ion tartalma magas. A talaj szemcséinek felülete általában
negatív elektromos töltésű (l. a Coehn-szabályt), és a kialakuló elektromos kettősréteget a kis töltésszámú Na-ionok nem képesek kellően elvékonyítani, így a szikes talaj vizes környezetben peptizált
állapotban levő tömör üledék. Nem engedi keresztül az esőzések következtében lehullott vizet. Caionokkal (meszezés) azonban gyengén aggregált állapotba hozható, pórusrendszere újra kialakítható.
Az alfejezet elején feltett kérdéseinkre tehát ugyanaz a válasz adható: gyengén aggregáltatott
rendszer kialakításával nyerhetünk könnyen felkeverhető üledéket, és elég nagy szuszpenzió töménység esetén így gátolhatjuk meg a részecskék kiülepedését is.
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DISZPERZIÓK ELŐÁLLÍTÁSA

Diszperziók előállításának alapvetően két lényegesen különböző módszere ismeretes. Az egyik
makroszkopikus méretű anyagi halmazok dezintegrálásán v. diszpergálásán alapul, azaz mechanikai
behatással (aprítás, őrlés) egyre kisebb méretű halmazokat hozunk létre („top down” technika). A
másik atomi-molekuláris szintről építkezve eredményezi mikrofázisok kialakítását: kondenzációs
(nukleációs) folyamatok révén („bottom up” technika).
4.1. Makroszkopikus anyagi halmazok dezintegrálása
Az ásványelőkészítésben, a szilikátiparban aprítani, őrölni kell a makroszkopikusan szemcsés anyagokat a későbbi feldolgozás céljából (4.1.1. ábra).

4.1.1. ábra: Tömbi anyagok dezintegrálása. Az aprítás során egyre nagyobb felületű halmaz jön létre
(l. a 2.1.1.2. animációt)
Új felület létrehozásához munkát kell befektetni. Aprítás esetén azonban a befektetett munka
jelentősebb része súrlódási munkaként disszipálódik (azaz az aprított rendszer felmelegszik). Szilárd
anyagok diszpergálása általában 1-10 m-es részecskék előállítását teszi lehetővé, de már léteznek
olyan berendezések is, amelyben elérhető a kolloid mérettartomány. Az aprítás eszközei: golyósmalom, hengerszék, kolloidmalom, fúvókás malom. Ezen utóbbival finom szemcseméretű őrlemény
nyerhető. Tapasztalatok szerint létezik egy optimális őrlési idő (így optimális befektetett energia is).
Egy bizonyos idő után ugyanis olyan nagy lesz az őrlemény fajlagos felülete, hogy a felületi
(adhéziós) erők újra összetapasztják a részecskéket (4.1.2. ábra). Ezért nem porlódnak a nagyon kis
szemcseméretű porhalmazok.

4.1.2. ábra: Őrlemény részecskéinek mérete az őrlési idő, ill. a befektetett energia függvényében.
A szaggatott vonallal kijelölt tartományban a részecskék a folyamatos őrlés ellenére is összetapadnak
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A diszpergálás hatékonyságát különböző adalékanyagokkal szokás növelni. Az őrlést pl. folyadék
közegben végzik (nedves őrlés), miáltal csökkenthető az aprítási munka, ill. növelhető annak hatékonysága. Egyrészt a szilárd-folyadék határfelületi szabadentalpia kisebb, mint a szilárd-gáz határfelületé, de még fontosabb, hogy a folyadék szolvatálja a keletkező részecskék felületét, és megvédi
azokat az összetapadástól. Még eredményesebb lehet tenzid-oldatokban aprítani. Az amfipatikus molekulák adszorbeálódnak a szilárd folyadékfelületen, és mintegy védőkolloid hatást fejtenek ki, valamint
behatolnak a szilárd szemcsék kis repedéseibe is, mintegy szétfeszítik azokat (Rehbinder-hatás).
Tapasztalatok szerint bizonyos szilárd anyagok adagolása is javítja az aprítás hatékonyságát.
4.2. Diszperziók előállítása kondenzálással
A kondenzációs folyamatokat csoportosíthatjuk a közeg halmazállapota (gőz- és folyadékfázisú), a
komponensek száma (egy- és több komponensű), valamint határfelülettel rendelkező idegen anyag
jelenléte szerint (homogén és heterogén). Vízgőz lecsapása pl. homogén, gőzfázisú nukleációval megy
végbe akkor, ha határfelülettel rendelkező idegen anyag nincs jelen (eltekintve az edény falától), és
gőzfázisból indulunk ki. Az oldatok legalább kétkomponensű rendszerek, az oldott anyag kicsapódása
homogén, folyadékfázisú nukleációval megy végbe, feltéve, ha nincs jelen határfelülettel rendelkező
idegen anyag. Heterogén nukleációra példa a túltelített oldatokból beoltással előidézett csapadékleválasztás (folyadékfázisú) vagy a repülőgépek nyomán kialakuló kondenzcsík (gőzfázisú). Ezen
utóbbi esetben a motor működéséből származó koromszemcsék felületére válik le vízgőz, mégpedig
jég állapotban, tekintve a nagy magasságokban uralkodó hőmérsékletet, amely a –50 oC-ot is elérheti.
Bizonyos értelemben heterogén nukleációs folyamat megy végbe a Wilson-féle ködkamrában is,
amelyet radioaktív sugárzások kimutatására építettek. Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959)
skót fizikus 1927-ben kapott Nobel-díjat a ködkamra megépítéséért. A túltelített gőzterű kamrában
belépő α és β sugarak ionizálják az útjukba kerülő molekulákat, és a keletkező ionokon mint aktív
centrumokon végbemegy a kondenzáció. A telített gőzterű kamrában keletkező ionokon mint aktív
centrumokon megy végbe a kondenzáció. Ezáltal az ionizációs sugárzás útja kondenzcsík formájában
jeleníthető meg. Eredetileg vízgőzt, majd különböző alkoholok gőzeit használták a kísérletekben. [16]
A gőzfázisú kondenzációs folyamatok a nyomás növelésével és/vagy a hőmérséklet csökkentésével indíthatók el. Oldatokban hűtéssel vagy oldószercserével tudunk megfelelő telítettséget biztosítani,
ami a kondenzáció beindulásának feltétele. Ha a kondenzáció (csapadékképző) kémiai reakciót
követően megy végbe, akkor a kiindulási vegyületek töménységének növelése vezet a termékre nézve
telített oldat kialakulásához. Tapasztalatok szerint – különösen homogén fázisú folyamatokban –
túltelítést (S) kell alkalmazni a kiválás megindításához. A túltelítés a kicsapni kívánt anyag aktuális és
telítési koncentrációjának hányadosa (S = c/c0). Gőzfázisú folyamatban ez a megfelelő nyomásértékek
hányadosaként is megadható (S = p/p0, ahol p0 az adott hőmérsékletre vonatkozó telítési gőznyomás).
A kondenzációs folyamat két elemi lépésre bontható: góckeletkezés és gócnövekedés. A gócok
spontán növekedésre képes mikrofázisok (értelmezését l. később). A kondenzációs folyamatok mechanizmusát ma is intenzíven kutatják. Különösen többkomponensű rendszerekben, oldatokban, ami a
kolloid diszperziók előállítása szempontjából különösen fontos, mivel hiányos az elméleti leírás.
4.2.1. Nukleáció oldatokban: (lioszolok előállítása)
Tapasztalatok szerint a góckeletkezés sebessége (vgk) a relatív túltelítettséggel arányos:
vgk = kgk [(c-co)/co ],

(19)

ahol c a kicsapni kívánt anyag aktuális, míg co a telítési koncentrációja, kgk konstans. Ezzel szemben a
gócnövekedés sebessége (vgn) az abszolút túltelítettséggel arányos:
vgn = kgn (c-co),

(20)

ahol kgn konstans. A keletkező diszperzió részecskemérete a két sebesség relatív nagyságától függ.
Amennyiben a góckeletkezés sebessége kisebb, mint a gócnövekedési sebesség, akkor nagyobb mé-
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retű, kevés számú részecske keletkezik, míg fordított esetben kisméretű részecskék keletkeznek sokkal
nagyobb számban. Ezen túlmenően a kiváló részecskék méretét, ill. a diszperzió diszperzitásfokát (D
= reciprok részecskeméret) az oldhatóság mértéke is befolyásolja. A diszperzitásfok a fentiek szerint:
és

D  vgk/vgn

(21)

vgk/vgn  1/co

(22)

Minél kisebb tehát a kiváló anyag oldhatósága, annál nagyobb a keletkező kolloid rendszer
diszperzitásfoka. A nagyon rosszul oldódó anyagok eszerint kolloidálisan válnak le, és szűréssel való
elkülönítésük a folyadékfázistól nehézkes. A részecskék átmennek ugyanis a szűrő pórusain.
Figyelemre méltó, hogy éppen a csapadék nagyon rossz oldhatósága nem kedvez a szűrhetőségnek.
Oldatokban végbemenő kondenzációs folyamatok mechanizmusa igen bonyolult. Fenti összefüggések
csak támpontot adnak a leváló részecskék méretére vonatkozóan. Vizes fázisban leváló részecskék
méretét a túltelítettség függvényében mutató kísérletileg nyert jelleggörbe (Weimarn-szabály) a
részecskék méretén túlmenően a növekedés mechanizmusáról is információt ad (4.2.1.1. ábra). A
Weimarn-szabály szerint a leváló részecskék mérete a túltelítés függvényében maximum görbe szerint
változik.

4.2.1.1. ábra: Folyadékfázisú nukleációval kicsapott részecskék mérete a relatív túltelítettség
függvényében (Weimarn-szabály). A telítési koncentráció fölötti tartományban nincs kiválás,
metastabilis állapotban van a rendszer. Efölött szol, ill. gél állapotban is leválhat a kolloidális
csapadék, és a részecskék mérete maximum görbe szerint változik
A növekedés mechanizmusa pedig a töménységtől függően kétféle lehet: molekuláris és
aggregációs. Az előbbi azt jelenti, hogy atomonként (iononként) történik a leválás egy központi
magra, miáltal primer részecskék keletkeznek. Az aggregációs kondenzálás során pedig több primer
részecske egyesülésével keletkeznek nagyobb aggregátumok, ill. a gélpont fölött a teljes térre kiterjedő
gél. Ebben a túltelítési tartományban azonban már olyan nagy a góckeletkezési sebesség, hogy nagyon
kicsiny részecskék válnak le. Amennyiben sok kisméretű részecskét szeretnénk előállítani, akkor nagy
túltelítésnél érdemes dolgoznunk. A keletkező gélt peptizálással szol állapotba hozhatjuk. Az
aggregációt, ill. gélképződést az oldat nagy elektrolittartalma idézi elő (jelentős túltelítéshez sok
csapadékképző ágenst kell feloldanunk). A növekedés mechanizmusáról kaphatunk támpontokat a
részecskék morfológiai vizsgálatai révén. Az aggregációs mechanizmussal keletkező kolloid
részecskék felszíne érdes, gyakran a málna felszínére emlékeztető. Látszik, hogy piciny, kolloidális
méretű építőkockákból keletkezett a nagyobb méretű mikrofázis (4.2.1.2. ábra).
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4.2.1.2. ábra: Kb. 110 nm-es ZnO részecskék transzmissziós elektronmikroszkópos felvétele. A
részecskék felülete rendkívül tagolt, mely aggregációs növekedési mechanizmusról árulkodik
(Naszályi-Ayral-Hórvölgyi, 2008)
A túltelítettséget nemcsak a töménység (c) növelésével, hanem az oldhatóság (co) csökkentésével
(tehát oldószercserével) is előidézhetjük (l. a 4.2.1.1. demonstrációt).

4.2.1.1. demonstráció: 4.2.1.1. videó: Kénszol
Kénszol előállítása oldószercserével. Telített kén-oldatot készítünk forró etanolban. Néhány cseppjét
hideg vízhez töltve nagy diszperzitásfokú kénszol válik le. (A kén vízben való oldhatósága jóval kisebb,
mint etanolban.)
Az oldatokban leváló részecskék amorfak vagy kristályosak. A nanokrisztallitokat határoló
kristálylapok felületi feszültsége eltérő lehet (Wulff-szabály), ezért a növekedés anizotróp, azaz a kisebb felületi feszültségű lapok gyorsabban nőnek. Ez megfelelő körülmények között tű alakú részecskék keletkezéséhez vezet (pl. ZnO).
Szolok előállítása (gyakorlati példák)
A következőkben hidrolízisen és redukción alapuló diszperzió-előállítási eljárásokat mutatunk be.
Fe-hidroxid hidroszol (Graham-szol):
A már többször is említett vas (III)-hidroxid hidroszolt Graham-módszerével állítják elő (l. a szol
fényszórását az 2.1.1. animációs és a 2.3.1. demonstrációs kísérletben). Az első lépésben FeCl3-ot
szakaszosan hidrolizáltatnak NH4HCO3-tal. A teljes hidrolízist desztillált vízzel szembeni dialízissel
(pH = 4) érik el. Az eredmény kb. 5 nm-es mikrofázisok 50 g/l-es hidroszolja.
Szilika alkoszol (Stöber-szilika):
A módszer szilícium-alkoxidok ún. kontrollált hidrolízisén alapul. A kiindulási vegyület (pl.
Si(EtO)4) alkoholos (pl. etanolos) oldatához ammóniás vizes oldatot adnak. Lúgos közegű hidrolízis
során először szilanol-csoportok (Si – OH) keletkeznek, majd polikondenzációs folyamatban sziloxánhidak (Si – O – Si) alakulnak ki (4.2.1.3. ábra).
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4.2.1.3. ábra: Tetraetil-ortoszilikát kontrollált hidrolízise (nemvizes közegben), majd azt követő
polikondenzációja. Ammónia jelenlétében a polikondenzáció térháló kialakulásához vezet, ezért
mikrofázisok válnak le a nukleáció során
Egyre nagyobb molekulák jönnek létre, amelyek oldhatósága a méret növekedésével rohamosan
csökken, míg végül beindul a nukleációs folyamat, és szilika alkoszol keletkezik. A bázis nemcsak a
hidrolízist, de a polikondenzációs reakciót is katalizálja, ezért térhálós növekedés valósul meg, ami
kedvez a tömör mikrofázisok kialakulásának. Amorf szilika keletkezik. Savas közeg nem kedvez a
polikondenzációs lépésnek, így csak láncszerűen megy végbe a molekulák növekedése, és könnyen
gélesedő oldatok keletkeznek. A Stöber-eljárás szűk méreteloszlású (közel azonos méretű), izometrikus részecskék diszperzióját szolgáltatja. A részecskék mérete 10 nm-től gyakorlatilag a kolloid
mérettartomány felső határáig megbízhatóan tervezhető. Minél nagyobbak, annál inkább szabályos
gömb alakúak (4.2.1.4. ábra).

4.2.1.4. ábra: Különböző méretű Stöber-szilika nanorészecskék transzmissziós elektronmikroszkópos
(TEM), valamint pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételei. A lombikokban a TEM-felvételeken
látható részecskék alkoszoljait mutatjuk be. Minél nagyobb a részecskék mérete, annál inkább gömb
alakúak. A részecskeméret átlagértéke körüli szórás általában 5-15%.
(BME, Kolloidkémia Csoport, 2005-2008)
Arany hidroszol (Turkevich-módszer):
Fém szolokat a fémionok redukciójával állítanak elő megfelelő stabilizátor jelenlétében. A vízben
oldható arany-kloridot pl. citromsavval (ill. annak nátrium sójával) redukálják (4.2.1.5. ábra). Ez esetben a redukálószer stabilizátora is a keletkező, rubintvörös színű arany szolnak (l. az 4.2.1.2. ábrát is).

© Hórvölgyi Zoltán, BME

www.tankonyvtar.hu

4. Diszperziók előállítása

53

4.2.1.5. ábra: Arany-klorid redukciója citromsavval vizes közegben: „citrátos” módszernek is nevezik.
A keletkező arany kolloidálisan válik le
A viszonylag szűk méreteloszlású, izometrikus részecskék mérete 10-20 nm, a redukálószer
mennyiségével befolyásolható. A 4.2.1.6. ábrán egyetlen arany részecske nagy felbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal (High Resolution Transmission ElectronMicroscopy: HRTEM) készült felvételét látjuk. A felvétel nagyítása lehetővé teszi a fémes kristályrács megfigyelését is.

4.2.1.6. ábra: Egyetlen Au részecske nagyfelbontású elektronmikroszkóppal készült felvétele.
Az arany fémes rácsa is kivehető [17]
Az oldatbéli nukleációs folyamatok kísérleti vizsgálatainak kiemelkedő képviselője az utóbbi
negyven évben a horvát származású amerikai tudós, Egon Matijevic. Kutatócsoportjában számos
szervetlen anyagú, szabályos alakú részecskéből felépülő kolloid diszperzió előállítási módját
dolgozták ki.
4.2.2. Homogén gőzfázisú kondenzáció
Nukleációs folyamatok elméleti leírása homogén gőzfázisban egyszerűbb, mint többkomponensű
oldatokban. Az ún. cseppmodell egyetlen gömb alakú folyadékcsepp keletkezése során vizsgálja a
folyamatot kísérő szabadentalpia-változást (G), és ebből fontos következtetések vonhatók le a leválás
feltételeire vonatkozóan. A cseppmodell szerint a szabadentalpia-változás két összetevője a felületi
((Gfel) és a térfogati ((Gtérf) tag:

G = Gfel + Gtérf

(23)

A felületi tag előjele pozitív, és az új felület létrehozásához szükséges munkát fejezi ki:

Gfel = 4 a2,
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ahol „a” a gömb alakú csepp sugara,  a folyadék felületi feszültsége. A térfogati tag előjele negatív,
azaz energetikailag az alkalmazott túltelítésnél már „érdemesebb” a rendszernek folyadékállapotba
kerülni; ez a tag a cseppfolyósodással kapcsolatos szabadentalpia-változást adja meg [18]:

Gtérf = – (4 a3 /3) (RT/Vm) ln (P/Po),

(25)

ahol R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, Vm a folyadék moltérfogata, P és Po pedig
az aktuális, ill. a síkfelszínű folyadékfázis telítési gőznyomás (hányadosuk a túltelítés). A szabadentalpiaváltozás csepp sugarától való függését az 4.2.2.1. ábrán láthatjuk a túltelítés egy bizonyos értékénél.

4.2.2.1. ábra: Egyetlen gömb alakú folyadékcsepp leválását kísérő szabadentalpia-változás a csepp
sugarának függvényében. A piros számmal jelzett szakaszokban a felületi tag (1),
ill. a térfogati tag (2) dominál

4.2.2.2. ábra: Egyetlen gömb alakú folyadékcsepp leválását kísérő szabadentalpia-változás a csepp
méretének (sugarának, a) függvényében (a). A túltelítés (S) hatása nyilvánvaló. S növekedésével egyre
kisebb az aktiválási energia (a), és egyre kisebb a kritikus gócméret (b)
Külön ábrázoltuk a felületi és térfogati tag változását, valamint a két hatás eredőjét is. Látható,
hogy az eredő görbe maximum szerint változik, azaz egy bizonyos gócméret eléréséig csak külső
munkavégzés árán mehet végbe a cseppek keletkezése. Ezt a méretet meghaladva (kritikus gócméret) a
cseppek növekedése spontán valósul meg, ebben a szakaszban a szabadentalpia csökken. A nukleációs
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folyamatnak tehát aktiválási energiája van. A kritikus gócméret (akrit) az eredő függvény deriválásával
meghatározható: d(G)/da = 0 esetén a = akrit. Az ábrán jelzett első szakaszban a (23)-as összefüggés
felületi tagja, míg a második szakaszban a térfogati tag dominál. A 4.2.2.2. a) ábrán a túltelítés (S)
szabadentalpia-változásra való hatását szemléltetjük. Látható, hogy a túltelítés növelésével egyre
kisebb lesz az aktiválási energia és a kritikus gócméret is. A kritikus gócméret és a túltelítés kapcsolatát a 4.2.2.2. b) ábrán tüntetjük fel.
Azt a túltelítést, amelynél a nukleáció már érzékelhető sebességgel megy végbe (1 db góc/cm3.s),
kritikus túltelítésnek (Skrit) nevezik. Vízgőz esetén 275,2 K-on Skrit = 4,2. A kritikus gócméret: 0,89 nm,
gömb alakú mikrofázis esetén ez kb. 80 db vízmolekula összetapadását jelenti. Ezek a tapasztalatok
segíthetik az oldatokban végbemenő nukleációs folyamatok értelmezését is. A heterogén nukleáció
azért megy végbe alacsonyabb túltelítésnél, mert az idegen anyag felületének jelenléte miatt Gfel
csökken (kisebb az új felület létrehozásához szükséges munka).
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a kondenzációs folyamatok beindítása aktiválási
energiát igényel. Ennek mértéke a túltelítés növelésével csökkenthető. A csepp modell legfontosabb
eredménye, hogy rávilágít ennek okára: a gócok felületének létrehozása igényli ezt a munkát.
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KOLLOID RÉSZECSKÉK ALAKJÁNAK ÉS
MÉRETÉNEK JELLEMZÉSE

A kolloid részecskék legfontosabb tulajdonságai közé tartozik méretük és alakjuk. Leginkább az
aggregátumok, üledékek és gélek kialakulását befolyásoló körülményekre (pl. gélpont) van hatásuk, de
ismeretesek olyan speciális (pl. optikai, mágneses stb.) részecsketulajdonságok is, amelyek rendkívüli
módon függenek a részecskék méretétől és alakjától, különösen a félvezető és nemesfém
nanorészecskék között (l. később a méretkvantált tulajdonságokkal foglalkozó 12.1 fejezetet).
5.1. A részecskék alakja
A részecskék alakjuk szerint lehetnek izometrikusak és anizometrikusak. Izometrikus részecskékről
akkor beszélünk, ha kiterjedésük a tér mindhárom irányába (közel) azonos. Az 5.1.1. ábrán szabályos
alakú, izometrikus térbeli idomokat tüntettünk fel (gömb, henger, oktaéder). A valódi kolloid
diszperziókban nem túl gyakoriak a szabályos alakú részecskék, de mivel kitűnő modellanyagok (l. a
4.2.1.4. ábrán a Stöber-szilikát), gyakran találkozunk előállításukkal és felhasználásukkal foglalkozó
közleményekkel. Ha a részecske mérete a tér legalább egyik irányában jelentősen eltér a többitől,
akkor anizometrikus részecskéről beszélünk.

5.1.1. ábra: Szabályos alakú, izometrikus idomok: gömb, henger és oktaéder
Idealizált formáik a forgási ellipszoidok: oblát és prolát (l. az 5.1.2. ábrát). Ezek megfelelően torzult származékai a lemellák és fibrillák (5.1.2. ábra).

5.1.2. ábra: Anizometrikus részecskék idealizált formái (oblát és prolát), valamint a belőlük
származtatható idomok: lamella és fibrilla
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Előbbiek az agyagásványok körében gyakoriak, utóbbiak közül pedig említést érdemelnek az
azbeszt-, bazalt- és szénszálak (durva diszperzek, 5.1.3. ábra), valamint nanocsövek.

5.1.3. ábra: Vizes fázisba merülő 13 μm vastag szénszál. Műgyanták mechanikai tulajdonságainak
javítása céljából mint töltőanyagot hasznosítják (fénymikroszkóppal készült felvétel, BME,
Kolloidkémia Csoport). Megfelelő kémiai felületkezelés után a szálak társíthatók a műgyantával.
Modellfolyadékokkal szembeni nedvesíthetőségük vizsgálata a felületkezelés eredményéről ad
információt. Ez a felvétel is ilyen célból készült (l. a nedvesedéssel foglalkozó későbbi alfejezetet)
A 90-es évek elejétől nanoszálakat állítanak elő szerves polimerekből (pl. polivinil-pirrolidonból)
az ún. „electrospinning” módszerrel. Megfelelően nagy elektromos feszültséget kapcsolva folyadékcseppre, a folyadék elektromos töltésre tesz szert. A fellépő taszító erők legyőzik a felületi feszültséggel kapcsolatos összehúzó erőt, miáltal a cseppből folyadéksugár lövell ki megfelelő körülmények
között. Ennek megszilárdulásával nyerik a nanoszálakat. Általában polimer oldatokból vagy olvadékokból indulnak ki. Intenzív kísérletek folynak elválasztástechnikai, orvosbiológiai és elektronikai
alkalmazásaik kidolgozására.
5.2. A részecskék mérete
A kolloid diszperz rendszereket általában különböző méretű részecskék alkotják, azaz polidiszperzek.
A monodiszperz rendszerekben azonos méretű részecskék találhatók. A gyakorlatban inkább a széles
és szűk méreteloszlású elnevezés használatos.
A részecskék méretét képalkotó eljárásokkal készült felvételekről vagy egyéb műszeres
vizsgálatok eredményeképpen határozzák meg. A részecske kiterjedésére utaló lineáris méret mellett –
makromolekulák esetén – megadható a relatív molekulatömeg is. Polidiszperz rendszerek jellemzésére
különféle átlagértékeket használnak. Legismertebb a szám- (26) és a tömeg szerinti (27) átlag:
Mn = (∑ ni Mi)/(∑ni)

(26)

Mm = (∑ni Mi2)/∑(ni Mi),

(27)

ahol Mn és Mm a szám és tömeg szerinti átlag, ni az i-edik részecske száma, Mi az i-edik részecske
relatív molekulatömege vagy lineáris mérete. A tömeg szerinti átlag képzésénél, amint a (27)-es
összefüggésből kiderül, a nagyobb tömegű részecskéket nagyobb súllyal vesszük figyelembe. Az
ozmózisnyomás, amelynek méréséből részecskeméretet lehet meghatározni, számátlagot szolgáltat.
Idegen kifejezéssel az ozmózisnyomás kolligatív (a részecskék számától függő) tulajdonság. A kolloid
részecskék diffúziójának vagy fényszórásának vizsgálatán alapuló módszerek pedig inkább tömeg
szerinti átlagot szolgáltatnak. Utóbbinál még pontosabb a fényintenzitás-átlag elnevezés, amely,
© Hórvölgyi Zoltán, BME

www.tankonyvtar.hu

58

A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai

különösen Rayleigh-szórás során, hatványozottan függ a részecskék térfogatától (l. később). Érdemes
mindkettőt meghatározni, ha mód van rá, mert hányadosuk (Mm/Mn) a polidiszperzitást jellemző
egyenetlenségi tényezőt szolgáltatja. Ennek minimális értéke (monodiszperz rendszerekre): Mm/Mn = 1, a
polidiszperzitás mértékének növekedésével pedig egyre nagyobb lesz.
Polidiszperz rendszerek mérete pontosabban jellemezhető az ún. méreteloszlási függvényekkel.
Ezek két típusát – a differenciális és az integrális méreteloszlási függvényt – használják (5.2.1. ábra).
Az előbbit gyakorisági, míg utóbbit összeggörbének is hívják.

5.2.1. ábra: Méreteloszlási függvények: gyakorisági és összeggörbe
A gyakorisági görbe az azonos méretű részecskék abszolút v. relatív számát mutatja meg a
vizsgált részecskehalmazban a méret függvényében. Gyakorlatilag egy-egy meghatározott méretintervallumban számolják meg a részecskéket, így kapják meg az 5.2.1. ábrán látható oszlopdiagramot. Az
összeggörbe egy bizonyos méretű és annál nagyobb (5.2.1. ábra), vagy annál kisebb részecskék relatív
mennyiségét mutatja a részecskék méretének függvényében. Előző függvény 1-nél v. 100%-nál kezdődik, míg utóbbi a legnagyobb méreteknél éri el maximális (1 v. 100%) értékét. Az ún. bi- ill. tridiszperz rendszerekben két, ill. három jellemző részecskeméret fordul elő, azaz a különböző méretű részecskékből álló frakciók szűk méreteloszlásúak.
Mikrofázisok méretét – függetlenül alakjuktól – gyakran az ún. gömbekvivalens sugárral
jellemzik, melyet a részecskehalmaz valamely tulajdonságát jellemző vizsgálati eljárás (pl. ülepedés)
alapján számítanak. Ez a paraméter (req) azt fejezi ki, hogy a szóban forgó részecske a vizsgált
tulajdonság szempontjából éppen úgy viselkedik (pl. ugyanolyan sebességgel ülepszik), mint egy req
sugarú gömb. Ez azért olyan elterjedt, mert a modellszámításokban általában gömb alakú részecskék
szerepelnek.
Amennyiben anizometrikus részecskék jellemző méretét képalkotó eljárással készült felvételekről
határozzuk meg, akkor újabb nehézségbe ütközünk, hiszen egyetlen lineáris méretet nem tudunk
megadni. Ilyenkor megfelelő algoritmus szerint valamilyen (pl. geometriai) középértéket kell
meghatároznunk egy-egy részecske méretének jellemzésére.
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A KOLLOID RÉSZECSKE MÉRET- (ALAK-)
VIZSGÁLATI MÓDSZEREI

A részecskeméret és alak vizsgálatára számos módszer létezik. Ezek közül vannak olyanok, amelyek
képet alkotnak, és a megfigyelés alá vont, nem túl nagyszámú, egyedi részecskéről adnak közvetlen
információt. Míg mások – valamilyen fizikai (pl. ülepedési, ozmotikus, fényszórási stb.) tulajdonság
meghatározása révén – csak a részecskék vizsgált sokaságának átlagos méretével szolgálnak.
6.1. Az egyedi részecskék leképezésén alapuló, képalkotó eljárások
A képalkotó eljárások a legfontosabb módszerek közé tartoznak részecskék méretének és – különösen
– alakjának jellemzésében. A módszerek részletes ismertetése nem tárgya az előadásnak, és csak a
legismertebbek rövid felsorolására vállalkozunk.
Durva diszperziók leképezésére a fénymikroszkóp is alkalmas. Kolloid részecskéket csak nagyobb
felbontású műszerekkel tanulmányozhatunk: transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM), a nagy
felbontású TEM (HRTEM), pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) és ennek nagy felbontású változata a
téremissziós SEM (FESEM), valamint a tűszondás módszerek, mint a pásztázó alagútmikroszkóp
(STM) és az atomi erők mikroszkópja (AFM). Szilika részecskékről készült AFM-felvételt mutatunk
be az 6.1.1. ábrán). Az AFM hasznosnak bizonyult kolloidális erők modellvizsgálatára is.

6.1.1. ábra: Kb. 250 nm-es szilika részecskékről készült AFM-felvétel két megjelenítési móddal.
Látható néhány jóval kisebb szemcse a nagyobbak hézagaiban
Míg a TEM maximális felbontása jobb esetben is csak néhány nm, addig a HRTEM-mel atomi
felbontást is elérhetünk (l. a 4.2.1.6. ábrát). A klasszikus SEM 50 nm alatt már nem ad jó minőségű
képet, míg a FESEM néhány nanométerig megfelelő felbontással szolgál. A jó minőségű STM atomi
szintre lát, míg az átlagos AFM csak néhány nanométerig. Újabb változatai azonban ennél jobb
(molekuláris) felbontásra is képesek. Az STM hátránya, hogy a részecskék csak elektromosan vezető
hordozón vizsgálhatók. A pásztázó elektronmikroszkópokkal ún. keresztmetszeti felvételeket is lehet
készíteni, ilyen képet mutatunk be az 6.1.2. ábrán.
Nehézséget okoz a minták megfelelő előkészítése. Azok a minták a leginkább megfelelőek,
amelyekben a részecskék monorétegben és lehetőleg hézagosan helyezkednek el valamely hordozó
felszínén.
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6.1.2. ábra: 120 nm átmérőjű szilika részecskék speciális kolloidkémiai eljárással kialakított
monorétege szilárd hordozón. A szilícium felületén mintegy 200 nm vastag amorf szilikabevonat
található, amelyen a „nanobogyók” ülnek. FESEM-mel készült keresztmetszeti felvétel
(MFA-BME, Szol-Gél Folyamatok Laboratóriuma, 2010)
6.2. Kolloid részecskék átlagméretét szolgáltató eljárások
Számos eljárás létezik, az előadás keretében részletesebben csak az ülepedés, az ozmózisnyomás,
valamint fényszórás mérésén alapuló módszerekkel foglalkozunk. Utóbbi a szórási technikák
családjába tartozik, amelyek közül említést érdemel még a kisszögű röntgenszórás (SAXS) és a
neutronszórás. Általánosan elmondható, hogy minél kisebb a bevilágító sugarak hullámhossza, annál
kisebb méretű részecskék analizálhatók a módszerrel. A SAXS pl., ami rövid hullámhosszú gamma
sugarakat használ, 10 nm alatt ad információt a nanostrukturáltságról és a részecskék méretéről. Itt
említjük meg, hogy közvetlenül a kolloid részecskék diffúziójának méréséből is számíthatunk lineáris
méretet, ill. relatív molekulatömeget. A részecskék diffúziós transzportjának mérésén alapul a
határfelület elmosódásának módszere, valamint a diafragma módszer [7]. Mindkét esetben a részecskék diffúziós együtthatóját határozzuk meg, amelyből a gömbekvivalens részecskesugár a (12)-es
összefüggéssel számítható.
6.2.1. Ülepedés gravitációs erőtérben
Gravitációs erőtérben a durva diszperziók ülepednek vagy fölöződnek feltéve, ha sűrűségük nagyobb
vagy kisebb, mint a diszperziós közegé. A következőkben ülepedő részecskék sebességének méretfüggésével foglalkozunk. A fölöződő rendszerekre ugyanazok az elvi megfontolások érvényesek, így
azokat külön nem tárgyaljuk. Tekintsünk egy gömb alakú, V térfogatú részecskét. Ülepedésének hajtóereje az (Fgy) gyorsító erő, ami mint a részecskére ható súlyerő és a felhajtóerő különbsége adható meg:

Fgy  Vrg  V k g

,

(28)

ahol ρr és ρk a részecske és a közeg sűrűsége, g a gravitációs gyorsulás. Az ülepedő részecskére hat
egy lassító, a közegellenállásból származó erő (Fl) is, ami egyenesen arányos az ülepedés x irányú
sebességével (v):

Fl  f

dx
 fv ,
dt

(29)

ahol t az idő és f a közegellenállási (súrlódási) együttható, értéke Stokes szerint: 6πηa, ahol η a közeg
dinamikai viszkozitása, „a” pedig a részecske sugara. Fenti összefüggés akkor érvényes, ha az ülepedő
részecske nem kelt turbulenciát (lamináris áramlás feltétel). Fentiekből következik, hogy egy bizonyos
időt követően (általában egy másodpercen belül) a részecskére ható erők eredője zérus, azaz a
részecske állandó sebességgel ülepszik. Azaz:
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(30)

A gömb térfogatát a részecskesugárral kifejezve, majd az összefüggést átrendezve a stacionárius
sebességre a következő (Stokes-féle) képlet adódik:

v





2r 2 r   k g
9

(31)

Azaz gömb alakú részecske stacionárius ülepedési sebessége egyenesen arányos a sugár
négyzetével és a sűrűségkülönbséggel. Durva diszperziók méreteloszlása ülepedési kísérletekkel
meghatározható (ülepedési mérleg, Andreasen-készülék).
Az Andreasen-készülékben homogenizálják a diszperziót, majd meghatározott időközönként
ugyanabból a mélységből mintát vesznek az ülepedő rendszerből (ezért pipettás módszernek is hívják),
és a szárazanyag-tartalomból, a (31)-es összefüggés alapján meghatározzák az integrális méreteloszlás
függvényt (l. az 6.2.1.1. ábrát).

6.2.1.1. ábra: Andreasen-készülék sematikus rajza.
A mérés és értékelés vázlatos menetét l. a szövegben
A mérés vázlatos menete:
1. Mintavétel: homogenizálás után időközönként mérik a h mélységben még ki nem ülepedett
mennyiséget (mindig azonos térfogatú mintában). 2. Számítják a mintavétel időpontjához rendelhető
azon legkisebb részecskéknek a méretét (Stokes-egyenlet), amelyek már biztosan kiülepedtek a pipetta
alja fölötti folyadékoszlopból. A mintavételt követően mindig magasságkorrekciót végeznek, hiszen
egy-egy mintavételt követően a folyadékoszlop magassága meghatározott értékkel csökken. 3.
Meghatározzák egy adott a és annál nagyobb méretű részecskék relatív mennyiségét tükröző integrális
méreteloszlás-görbét.
A Stokes-összefüggés kolloid részecskékre nem érvényes, mert a részecskék diffúziója
számottevően zavarja ülepedésüket (l. a 6.2.1.1. táblázat adatait). Monodiszperz kolloid diszperziók

© Hórvölgyi Zoltán, BME

www.tankonyvtar.hu

62

A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai

magasság szerinti eloszlására a barometrikus formula érvényes (ugyanúgy, mint a Föld légkörének
sűrűségére), azaz a diszperzió töménysége stacionárius körülmények között exponenciálisan csökken a
magassággal. Két különböző magasságban meghatározva a diszperzió töménységét, a részecskék
gömbekvivalens sugara kiszámítható. Ülepedési kísérletek polidiszperz minták méret szerinti
frakcionálására is alkalmasak (Schőne-féle készülék).
6.2.1.1. táblázat: A (31)-es összefüggéssel számított ülepedési sebességek. A kísérleti körülményeket
l. a táblázatban. A diffúzió zavaró hatása a részecskeméret csökkenésével egyre jelentősebbé válik, így
a pirossal szedett ülepedési adatok már nincsenek összhangban a valósággal
(a [7]-es referencia alapján).

6.2.2. Ülepedés centrifugális erőtérben
Ultracentrifugában akár néhány százezer g-nek megfelelő gyorsulás is elérhető, ezáltal egészen kis
kolloid részecskék (mikrofázisok és makromolekulák) ülepíthetők, ülepedési sebességükből pedig
átlagméretük meghatározható. A készülék küvettáiba töltött anyag a motor tengelyére merőlegesen
„kifelé” mozog (6.2.2.1. ábra). Az ülepedés kvantitatív leírásához a Stokes-összefüggést (31)
használjuk fel: a nehézségi gyorsulás helyére egyszerűen a „centrifugális gyorsulást” írjuk (ω2x), ahol
ω a szöggyorsulás, x pedig a forgástengelytől vett távolság, és a stacionárius sebesség helyett dx/dt-t
írunk, mivel ultracentrifugában a sebesség a tengelytől való távolságtól is függ. Így a következő
differenciálegyenletet kapjuk (32):





2
2
dx  2r r   k  x
x
dt
9

(32)

A (32)-es összefüggést megfelelő határok között integrálva (t= t1-ben x = x1 és t = t2-ben x = x2) a
következő képletet kapjuk:

ln

x2 2r 2  2
t2  t1 

x1
9

(33)

6.2.2.1. ábra: Az ultracentrifuga sematikus rajza. A részecskék (kék pont jelzi egyiküket) a
forgástengelyre merőlegesen kifelé ülepednek (nyilak jelzik mozgásuk irányát)
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Azaz, a részecske tengelytől való távolságának időbeli ismeretéből gömbekvivalens sugara
meghatározható. Egyetlen részecske helyett a sokaság koncentrációgradiens maximumát, ill. annak
helyét határozzák meg egy-egy időpontban, amelyből a sokaságra jellemző átlagméreteket számítják.
A meghatározást optikai módszerrel végzik (Schlieren-eljárás). Tridiszperz rendszerre pl. az 6.2.2.2.
ábrán bemutatott töménységprofil kapható.

6.2.2.2. ábra: Tridiszperz rendszer egy adott időben meghatározott töménységprofilja. Töménység a
forgástengelytől vett távolság függvényében. A forgástengelytől legmesszebbre a legnagyobb méretű
frakció jutott
Ultracentrifugában makromolekulák átlagos relatív molekulatömege is meghatározható, ha
ismerjük az (átlagos) diffúziós együtthatót. Ilyenkor az ún. Z-átlagot kapjuk:

n M
M  i i2
ni M i
3

(34)

A relatív molekulatömeg a szolvatáló molekulákat is magában foglalja. Amennyiben független
módszerrel is rendelkezésre áll a molekulatömeg, akkor az ultracentrifugás eredményekkel összevetve
a makromolekulák alakja is becsülhető. Egyensúlyi centrifugálás módszerével (egy mérsékelt
szögsebességnél kivárják azt az időt, míg az ülepedési és diffúziós anyagáram egyenlővé válik) a
diffúziós együttható ismerete sem szükséges a relatív molekulatömeg meghatározásához.
6.2.3. Kolloid részecskék ozmózisnyomása

6.2.3.1. ábra: Különböző töménységű (c1 és c2) kolloid oldat v. diszperzió féligáteresztő hártyán
keresztül érintkezik. A nyíllal jelzett irányban oldószer diffundál át a hártyán. Ennek következtében
hidrosztatikai nyomáskülönbség lép fel (П), amelyet az edényekhez csatlakoztatott manométerrel
mérhetünk. Egyensúlyban ennek értéke egyenlő az ozmózisnyomással
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Az ozmózisnyomás feltétele, hogy különböző töménységű kolloid oldatok v. diszperziók féligáteresztő
hártyán keresztül érintkezzenek. Ilyenkor az oldószer (ill. diszperziós közeg) kémiai potenciáljának
különbsége miatt oldószermolekulák diffundálnak át a hártya pórusain a hígabból a töményebb oldatba, ezért hidrosztatikai nyomáskülönbség lép fel, ami egyensúlyban éppen kompenzálja az ozmózisnyomást (l. az 6.2.3.1. ábrát), azaz a szemipermeábilis hártyán keresztül fellépő anyagtranszport nettó
értéke zérussá válik.
Ideális oldatokban a fellépő ozmózisnyomás (П) egyenesen arányos az oldat töménységével (van’t
Hoff-összefüggés), reális oldatokban azonban nemlineáris összefüggés érvényes (viriál egyenlet), azaz
az ozmózisnyomás a töménység magasabb hatványkitevőjű függvénye szerint változik:



RT
m  BRT m 2  CRTm3  ... ,
M

(35)

ahol R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, M moláris tömeg, ρm a tömegkoncentráció
(g/l), B a második viriál együttható etc. Definiáljuk a redukált ozmózisnyomást (П/ρm), és rendezzük át
a (35)-ös összefüggést:



m

 RT 1 / M  B m  ...

(36)

A magasabb hatványkitevőjű tagokat elhanyagolva (kis töménységeknél ez teljesen ésszerű
egyszerűsítés), és a töménység függvényében a redukált ozmózisnyomást ábrázolva, a moláris tömeg
lineáris extrapolációval meghatározható (6.2.3.2. ábra).

6.2.3.2. ábra: A redukált ozmózisnyomás töménységfüggése. Reális oldatok esetében a kísérletileg
meghatározott függvény zérus töménységre való extrapolációja révén a moláris tömeg meghatározható
Mint a 6.2.3.2. ábrán látható, théta oldószerben (kvázi ideális állapotban) a redukált ozmózisnyomás független a töménységtől (van’t Hoff-összefüggés) és a második viriál együttható zérus. A
módszer a moláris tömeg szám szerinti átlagát adja (az ozmózisnyomás kolligatív tulajdonság, azaz a
részecskék v. molekulák számától függ), és magában foglalja a szolvatáló molekulák tömegét is. Az
ozmotikus egyensúly lassan áll be, így inkább az ellennyomás függvényében mérik az edénykéhez
kapcsolódó csőben haladó meniszkusz sebességét. A zérus sebességre extrapolált nyomás felel meg az
ozmózisnyomásnak. Elektrolitok jelenlétében membránpotenciál léphet fel és zavarja a fentiek szerinti
meghatározást. Makromolekulák moláris tömegének meghatározására a 104-106 g/mol tartományban
jóval érzékenyebb módszer, mint a fagyáspontcsökkenés, forráspont-emelkedés vagy gőznyomáscsökkenés.
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6.2.4. Kolloid részecskék fényszórása
A látható fény szórását a kolloid rendszerek jellegzetes tulajdonságai között említettük már a 2. fejezetben. Anyagi rendszeren átbocsátott fény intenzitása alapvetően a következő okok miatt csökkenhet:
abszorpció, reflexió (makroszkopikus felületek tükrözése) és szóródás. A kolloid rendszerek a látható
fény szóródása következtében opalizálnak, ill. zavarosak. Igen piciny kolloid részecskék (kb. 20 nm
alatt) diszperziói szemre teljesen átlátszóak, még csak nem is opalizálnak, de a Tyndall-jelenséget
mutatják, és a szórt fény intenzitása műszeresen is mérhető.
Amennyiben reflexió és abszorpció nem lép fel – ez utóbbi azt jelenti, hogy a rendszer színtelen –,
akkor a mintán áthaladó fény kezdeti intenzitása (I0) a következő összefüggés szerint csökken:

I  I 0 e d ,

(37)

ahol I az áteresztett fény intenzitása, d a fény által megtett út és τ a turbiditási tényező. A látható fény
szórása olyan centrumokon következik be, amelyek törésmutatója különbözik a beágyazó közeg
törésmutatójától (azaz a rendszer kolloidális léptékben optikailag inhomogén). A gerjesztett szóró
centrumok mint másodlagos fényforrások sugározzák ki az elnyelt energiát gyakorlatilag a tér minden
irányába. A szórt fény intenzitása (Isz) általában jelentősen függ a megfigyelési szögtől () is (l. a
6.2.4.1. ábrát).

6.2.4.1. ábra: Fény szórásának egyszerű demonstrációja. I0 a beeső fény, I az áteresztett fény és Isz az
 szög alatt szóródott fény intenzitása (l. később a sugártestet)
A szórt fény intenzitása különböző modellek alapján értékelhető. A megfelelő modell kiválasztását
a részecskék (szórócentrumok) lineáris mérete, a részecske és közeg törésmutatójának különbsége,
valamint az optikai inhomogenitás eredete dönti el. A Rayleigh-féle (szórási) modell olyan kicsiny
mikrofázisokra alkalmazható, amelyek mérete (átmérője) kisebb, mint a besugárzó fény hullámhosszának tizedrésze, valamint a rendszerben fellépő törésmutató-különbség nagy, és az a fázishatároknál jelentkezik. A Debye-féle modellt makromolekulás oldatokra használják, a makromolekulák
mérete kisebb, mint a besugárzó fény hullámhosszának tizedrésze, a törésmutató kicsi, és az is
koncentráció-fluktuációk miatt lép fel. A Mie-féle szórás modell durvább mikrofázisokra jó, amelyben
a részecskék mérete néhány 100 nm. A következőkben a Rayleigh- és a Debye-modellnek a részecskemérettel kapcsolatos legfontosabb eredményeit mutatjuk be.
Rayleigh-szórás, a sugártest
Egyetlen részecskéről szóródó fény intenzitását a következő összefüggés adja meg (pontszerű
fényforrás folytonos közegben):
2

 I  V 2  n 2  1 
 1  cos 2  ,
I sz ~  20  4  2
 l    n  2 





(38)

ahol n = nr/nk (nr és nk a részecske és a közeg törésmutatója), „l” a szórócentrum és a megfigyelő
távolsága, V a részecske térfogata,  a besugárzó fény hullámhossza,  a szórt és a beeső fénysugarak
által bezárt szög. A 38-as összefüggés tanulmányozása a következő fontosabb konzekvenciák levonását teszi lehetővé:
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– Szórás csak akkor van, ha van törésmutató-különbség (ellenkező esetben n2-1 = 0);
– A szóródás a részecske térfogatával négyzetesen nő (azaz a sugár hatodik hatványával);
A méret meghatározására azonban túl érzékeny, ezért inkább töménység meghatározására
használják. A turbiditás arányos a szórócentrumok egységnyi térfogatban levő számával, így
megfelelő kalibrációt követően az ismeretlen töménység meghatározható.
Ha nincs valós abszorbancia, akkor a turbiditás helyett látszólagos abszorbanciát (Ab) is
mérhetünk, amelyből a turbiditás számítható (Ab = τ/2,3).
– A rövidebb hullámhosszú fénysugarak jobban szóródnak:
A légkört alkotó levegő is szórja a fényt, az optikai inhomogenitás sűrűségfluktuációk miatt lép
fel. Ezért kék színű az égbolt. A levegő turbiditása azonban nagyon kicsi: az átmenő fény
intenzitása mintegy 100 km-es úthossz alatt csökken e-ad részére. A cigarettafüst, a szilva és
szőlő héjának kékes színe is fényszórás következménye, a kék színű sugarak szóródása a
legintenzívebb.
– A szórt fény intenzitása és polarizáltsága irányfüggő:
A szórt fény intenzitása és polarizáltsága a Rayleigh-modell szerint függ a szóródás irányától ().
Ennek képi megjelenítésére alkalmas a sugártest (6.2.4.2. ábra), amely egy hengeresen szimmetrikus
térbeli idom.

6.2.4.2. ábra: A szórt fény intenzitása és polarizáltsága a Rayleigh-modell szerint függ a szóródás
irányától (). Ennek képi megjelenítésére alkalmas a sugártest, amely egy hengeresen szimmetrikus
térbeli idom (l. a szöveget)
Tengelyét az áthaladó fénysugár jelöli ki. A burkológörbén levő pontoknak a szórócentrumtól való
távolsága arányos a szórt fény intenzitásával (Isz). A szórt fény intenzitása két síkban polarizált
komponensből tevődik össze: a horizontálisan polarizált komponens intenzitása szögfüggetlen, míg a
vertikálisan polarizált komponens cos2 szerint függ a szórási szögtől (l. a (38)-as összefüggést is).
Ennek következtében 0 és 180 fokban nem polarizált, 90 fokban teljesen polarizált, míg a köztes
szögeknél részlegesen polarizált a szórt fény (6.2.4.2. ábra).
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Nagyobb részecskék esetén (Mie-szórás) a sugártest torzul (6.2.4.3. ábra), bonyolult összefüggések alapján, de pontosan lehet méretet meghatározni.

6.2.4.3. ábra: A Mie-tartományban (néhány száz nanométeres részecskék esetén) a sugártest torzul,
középponti szimmetriája megszűnik: pl. a 30 és 150 fok alatt mérhető intenzitások különbözőek
A részecskeméret további növekedése hullámhosszfüggetlen szórást, ill. reflexiót eredményez. A
felhők pl. fehér fényben (delelő nap környezetében) fehérek, míg pl. vörösben (lemenő nap
környezetében) vörös színűek.
Debye-szórás: makromolekulák moláris tömegének meghatározása
A Debye-elmélet szerint a turbiditás arányos a koncentrációval és fordítottan arányos az
ozmózisnyomás töménység szerinti deriváltjával, dП/dρm-val:



H m RT
d / d m  ,

(39)

ahol H= f(λ, a közeg törésmutatója és az oldat törésmutatójának inkrementuma), konstans; ρm:
tömegkoncentráció (kg/m3); П: ozmózisnyomás. Utóbbi ideális oldatokra (van’t Hoff-egyenlet):



RT m
M

(40)

így

d / d m   RT
M

(41)

Ezt a (39)-es összefüggésbe helyettesítve, átrendezés után adódik:

H m





1
M

(42)

Reális rendszerekre a viriálegyenlet érvényes, így kapjuk azt az összefüggést, amely lehetővé teszi
az átlagos molekulatömeg (M) meghatározását:

H m





1
2
 B m  C m ,
M

(43)

ahol B és C a viriálegyenlet konstansai. A második viriál együttható (B) értékével szokás jellemezni az
ideálistól való eltérés mértékét. Kis töménységű rendszerekben a négyzetes és annál magasabb rendű
tagok már elhanyagolhatók, így B gyakorlatilag a lineáris összefüggés meredeksége. Ebből az is
következik, hogy nem követünk el nagy hibát, ha a 6.2.4.4. ábrán látható kísérletileg nyert
függvényből lineáris extrapolációval határozzuk meg a moltömeg reciprokát.
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6.2.4.4. ábra: Makromolekulák átlagos moltömegének (M) meghatározása a Debye-modell szerint.
H= f (λ, a közeg törésmutatója és az oldat törésmutatójának inkrementuma), konstans; ρm:
tömegkoncentráció, τ: turbiditás, B és C a viriálegyenlet együtthatói
A gyakorlatban nem turbiditást mérnek, hanem közvetlenül a szórt fény intenzitását (általában 90
foknál: I90). Ebből határozzák meg a redukált szórás intenzitást (R90), amely a turbiditással arányos
(44-45). Ezt helyettesítik azután a (43)-as összefüggésbe (46), de a sugártest torzulása miatt az
eredményeket 0 fokos szögre is extrapolálni kell (Zimm-diagram).

R90  I 90

l2
V
I0 ,

(44)

 16 
 R90
 3 

 

K

m
R90



(45)

1
 B m ,
M

(46)

ahol K a (43)-as összefüggésbe történő behelyettesítést követően kapott konstans.
Mérési módszerek
Alapvetően két módszert használhatunk: sztatikus és dinamikus fényszórás. A mérési elrendezés
sematikus rajza a 6.2.4.5. ábrán látható.

6.2.4.5. ábra: A fényszórás mérések sematikus rajza
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A sztatikus fényszórás során egy adott irányba szórt intenzitás időátlagát mérjük. A szórás függ a
részecskék méretétől és alakjától. Nagyobb töménységeknél belső szórás, nagy részecskeméreteknél
belső interferencia lép fel. 400-2000 nm-es részecskék méretét határozhatjuk meg (Mie- és Debyemodell szerint). Dinamikus fényszórás során a szórt fény intenzitásának időbeli fluktuációját mérjük.
A fluktuáció a részecskék Brown-mozgásából származik, így kapcsolatba hozható a részecskék
diffúziós együtthatójával. A részecskék átlagos mérete ezért a (12)-es összefüggés alapján számolható.
Tulajdonképpen diffúzióegyüttható-eloszlást mérünk, éppen ezért a méreteloszlás függvény is
meghatározható. 5-5000 nm-es részecskék mérete tanulmányozható.
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KOLLOID RENDSZEREK REOLÓGIAI VISELKEDÉSE

A reológia a (folyadék és szilárd halmazállapotú) testekre gyakorolt aszimmetrikus (leginkább
tangenciális = érintőleges) erők hatásával foglalkozik. Deformáció során megváltozik a vizsgált testet
felépítő anyagi pontok egymáshoz viszonyított helyzete. Fontos kérdés az, hogy aszimmetrikusan ható
erők által kiváltott deformáció milyen mértékben és milyen gyorsan megy végbe, és vajon az
alakváltozás maradandó vagy a deformált test visszanyeri részben vagy egészben eredeti alakját. A
különféle technológiai eljárásokban alkalmazott kolloid rendszerek – különösen a tömény diszperziók,
makromolekulás oldatok, gélek, valamint ezek származékai – deformációjának tanulmányozása
elengedhetetlen megfelelő tulajdonságaik kialakítása és ellenőrzése céljából. Tömény diszperziók
szerkezetének és kolloid állapotának vizsgálatára pedig más, ehhez fogható eljárás nem is igen
ismeretes.
7.1. Reológiai alapmennyiségek, az ideális reológiai viselkedés típusai, a reológiai viselkedés
viszonylagossága
Alapmennyiségek
A reológiai alapmennyiségek definiálásához tekintsünk egy képzeletbeli, téglatest alakú (szilárd v.
folyékony halmazállapotú) testet, amelynek magassága d, felső lapjának területe A, amelyre
érintőlegesen egy F nagyságú nyíróerő hat (7.1.1. ábra). A nyírófeszültség („shear stress”, τny)
egységnyi felületre vonatkoztatott nyíróerő:
τny = F/A,

(47)

ahol A a nyíróerő hatásának kitett felület nagysága.

7.1.1. ábra: Sematikus rajz a tiszta és a rotációs nyírás érzékeltetésére
Tiszta nyírás esetén rotáció nem történik, a testet alkotó anyagi pontok egyenes vonalú pályán
mozdulnak el. Az erőhatás következtében a hasáb a 7.1.1. ábrán jelzett módon deformálódik, a
téglatest alsó (tapadó) felületétől távolodva az anyagi pontok elmozdulása egyre nagyobb mértékű. A
deformációt (G) jellemző mennyiség:
G = Δx/

(48)

Folyadékhasáb esetén folyamatos deformáció megy végbe, melyet célszerű a deformáció
sebességével („rate of deformation”, G’) jellemezni:
G’ = G/Δt,

(49)

ahol t az idő. Az így definiált mennyiséget nevezik még nyírási sebességnek („shear rate”), valamint
sebességgradiensnek is.
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Ezen utóbbi a (Δx/Δt)/d (helyesebben (dx/dt)/d) definícióból származik. Kimutatható azonban,
hogy rotációs nyírás (7.1.1. ábra) esetén a (49)-es összefüggéssel definiált mennyiség és a
sebességgradiens nem ekvivalensek.
Az ideális reológiai viselkedés típusai
A következőkben bemutatott ideális viselkedés típusokra csak közelítő példákat találunk a
valóságban. A gyakorlatban igen bonyolult reológiai viselkedésekkel találkozhatunk, amelyek
leírására az egyszerű mechanikai elemek kombinációjával felépített összetett modelleket használnak.
A mechanikai modellek elemei megfelelnek egy-egy ideális viselkedéstípusnak.
Ideálisan rugalmas (Hook) test:
Az ideálisan rugalmas anyagok mechanikai behatásra pillanatszerűen deformálódnak, majd az
erőhatás megszűntével pillanatszerűen visszanyerik eredeti alakjukat (7.1.2. ábra).

7.1.2. ábra: Ideálisan rugalmas testek viselkedését jellemző deformáció (G) – idő (t) és nyírófeszültség
(τny) – deformáció függvények. μ: rugalmassági modulusz. A nyírófeszültség hatása t’-ben szűnik meg:
a deformáció reverzibilis. Adott nyírófeszültség hatásakor az ideálisan rugalmas test sztatikus
egyensúlyban van
A nyírófeszültség egyenesen arányos a deformációval, az arányossági tényező a Hook-féle
rugalmassági modulusz, μ (7.1.2. ábra):
τny = μG
(50)
Adott nyírófeszültség hatásakor az ideálisan rugalmas test sztatikus egyensúlyban van. Leginkább
a hibahelymentes kristályok hasonlítanak az ideálisan rugalmas testekhez, a mechanikai
modellezésben pedig egy ideális rugó felel meg ennek (7.1.3. ábra).

7.1.3. ábra: A Hook-, Newton-, a St Venant- és a Bingham-test mechanikai modelljei. A deformációt
az egyes elemek megnyúlásával jellemzik
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Egy m tömegű testet rugóra akasztva, az pillanatszerűen megnyúlik, majd annak eltávolítását
követően pillanatszerűen visszanyeri eredeti alakját.
Ideálisan viszkózus (Newton-) test:
Tiszta folyadékok réteges (lamináris) áramlása felel meg leginkább az ideálisan viszkózus
(Newton-) testek reológiai viselkedésének. Bármely kicsiny és állandó nyírófeszültséget alkalmazva
folyamatos (és állandó sebességű) deformáció megy végbe, az erőhatás megszűnését követően
változás nem történik, a deformáció teljesen maradandó (7.1.4. ábra). A 7.1.4. ábrán bemutatott
függvényeket kúszásgörbének (G-t), ill. folyásgörbének (τny-G’) is nevezik. A nyírófeszültség és
deformációsebesség között a lamináris áramlás során egyenes arányosság van, az arányossági tényező
a dinamikai viszkozitás. A mechanikai modellezésben egy viszkózus folyadékkal töltött dugattyú felel
meg ennek a viselkedésnek (7.1.3. ábra).

7.1.4. ábra: Ideálisan viszkózus testek viselkedését jellemző deformáció (G) – idő (t) és nyírófeszültség
(τny) – deformációsebesség (G’) függvények. η: dinamikai viszkozitás. A nyírófeszültség hatása t’-ben
szűnik meg: a deformáció irreverzibilis. Adott nyírófeszültség hatásakor az ideálisan viszkózus test
dinamikus egyensúlyban van
Gyakorlati jelentősége miatt megmutatjuk az egyenes, henger alakú csövekben (ill.
kapillárisokban) megvalósuló lamináris folyadékáramlást jellemző sebességprofilt (7.1.5. ábra).

7.1.5. ábra: Laminárisan áramló folyadék sebességprofilja csőben, ill. kapillárisban
Lamináris áramlás esetén a sebességprofil parabolikus, a cső belső falán levő folyadékréteg tapad,
azaz sebessége zérus. Az áramlást a cső két vége között létesített (pl. hidrosztatikai) nyomáskülönbség
idézi elő. A csőben áramló folyadék térfogati sebességét (Q [m3/s]) a következő összefüggés adja
meg:
Q = (πr4Δp)/(8ηlh),

(51)

ahol π a geometriai konstans, r a cső belső sugara, Δp a folyadékáramlást kiváltó nyomáskülönbség, η
a dinamikai viszkozitás és lh a folyadékkal töltött cső hossza. A térfogati sebességet meghatározva, a
cső paramétereinek (sugár és hosszúság), valamint a nyomáskülönbségnek ismeretében a folyadék
dinamikai viszkozitása mérhető. Ez az összefüggés képezi a kapilláris viszkozimetria alapját.
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Ideálisan plasztikus (Bingham-) test:
Az ideálisan plasztikus testek esetén az ún. folyáshatárnál (τf) nagyobb nyírófeszültség hatására
lép fel viszkózus áramlás. Ennél kisebb nyírófeszültségek esetén ideálisan rugalmas viselkedést
tapasztalhatunk (7.1.6. ábra). Az erőhatás megszűnését követően a viszkózus folyás által előidézett
deformáció megmarad, az ideálisan rugalmas deformációnak megfelelő rész azonban megszűnik.
Folyás esetén lineáris az összefüggés a nyírófeszültség és a deformáció sebesség között:
τny - τf = ηpl G’,

(52)

ahol ηpl az ún. plasztikus viszkozitás. A valóságos anyagok közül a tömény, strukturált diszperziók
mutatnak az ideálisan plasztikus anyagokéhoz leginkább hasonlító viselkedést. A Bingham-test
mechanikai modellezése csak több elem egybekapcsolásával lehetséges. Be kell vezetni egy harmadik
elemet, a tapadó csúszót, melyet St. Venant-testnek is hívnak (7.1.3. ábra). Tapadási súrlódása révén
biztosítja a folyáshatár imitálását. Teljesen absztrakt, hiszen megfelelően kicsiny erők esetén tapad,
azoknál nagyobb erőhatásra pedig akadálytalanul csúszik. A Bingham-test mechanikai modelljét is a
7.1.3. ábra mutatjuk be. Látható, hogy egy párhuzamosan kapcsolt Newton- és St. Venant-testből áll,
amelyekhez sorosan kapcsolódik egy Hook-test.

7.1.6. ábra: Ideálisan plasztikus testek reológiai viselkedését jellemző függvények. A folyáshatárnál
(τf) nagyobb nyírófeszültség hatására viszkózus áramlás lép fel, és az erőhatás megszűnését (t’)
követően a rugalmasságnak megfelelő deformáció pillanatszerűen megszűnik, míg a viszkózus
folyásnak megfelelő deformáció megmarad. ηpl: plasztikus viszkozitás
A valóságban az anyagi rendszerek viszkózusak és rugalmasak is többé-kevésbé, tehát reológiai
viselkedésük összetett. Egyes esetekben az alkalmazott erő keltette feszültség (állandó deformációt
tartva) időben elnyújtva csökken (ún. relaxáló rendszerek, rugalmas folyadék: Maxwell-test) vagy
állandó feszültséget tartva az egyensúlyi deformáció eléréséhez valamennyi idő szükséges (viszkózus
szilárd anyag: Kelvint-test). A Maxwell-testet egy sorba kapcsolt Hook-és egy Newton-elem, míg a
Kelvin-testet az előbbi két elem párhuzamosan kapcsolt együttesével modellezhetjük (7.1.7. ábra).

7.1.7. ábra: A Maxwell- és a Kelvin-test mechanikai modellje. A Hook- és a Newton-elemek soros
(Maxwell-test), ill. párhuzamos (Kelvin-test) kapcsolása
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A Maxwell-testben állandó deformációt (megnyúlást) tartva a feszültség exponenciálisan cseng le
az időben. Az erőhatást követően a deformációt a rugó pillanatszerű megnyúlása biztosítja, majd ezt
követően a dugattyú (az elem viszkozitásának megfelelően) mozog, és a feszültség teljesen lecseng, a
kezdeti deformáció pedig megmarad (pl. bitumen). Kelvin-testek esetén az egyensúlyi deformáció
elérése alatt (miközben a test folyik) a feszültség egyre inkább a Hook-elemre tevődik át. Végül – mint
egy rugalmas test esetében – a rugó elem viseli a teljes feszültséget. A terhelést megszüntetve a
Kelvin-test végtelen idő alatt veszi fel feszítetlen alakját (késleltetett rugalmasság). Leginkább a finom
agyagiszap viselkedése hasonlít a Kelvin-testekéhez. Az említett modellek kvantitatív leírása, ill. jóval
összetettebb testek viselkedésének ismertetése már meghaladja az előadás célkitűzéseit. Azok
ismertetése az önálló tudományággá vált reológia tárgykörébe tartozik.
A reológiai viselkedés viszonylagossága
Relaxáló rendszerek esetében definiálható egy relaxációs idő (Trel). Ezen időtartam alatt a
kiindulási feszültség az e-ad részére csökken. Nagy relaxációs idejű rendszerek rövid ideig
tanulmányozva szilárd testként viselkednek, fordított helyzetben (kis relaxációs és hosszú
megfigyelési idő) azonban folyadéknak mutatkoznak. A reológiai viselkedés viszonylagosságát fejezi
ki a Deborah-szám
DN = Trel/ tmegfigy,

(53)

ahol tmegfigy a megfigyelési idő. Ha DN → 0 akkor a test folyadéknak, ha DN → ∞ akkor pedig
szilárd anyagnak mutatkozik.
Hordót megtöltő bitumen felszínét (szobahőmérsékleten) ujjunkkal megkopogtathatjuk, szilárd
testként viselkedik. A megfigyelési idő (igen rövid), amíg ujjunk a bitumen felszínéhez ütődik. Ha a
hordót oldalára döntjük, és egy hónap múltán (hosszú megfigyelési idő) ránézünk, meglepődve
tapasztaljuk, hogy a bitumen egy része kifolyt belőle.
Geológiai időtartam alatt még a hegyek és kőzetek is folynak.
7.2. Híg diszperziók viszkozitása
A híg diszperziók általában newtoni viselkedésűek, azaz folyásgörbéjük origóból induló egyenes.
Viszkozitásuk (η) Einstein elméletileg levezetett összefüggése szerint lineárisan változik a diszperz
rész töménységével (7.2.1. ábra):
η = η0 (1+ kϕ),

(54)

ahol η0 a diszperziós közeg viszkozitása, ϕ a diszperz rész térfogati törtje, k = 2,5. Fenti egyenlet
tömör gömb alakú részecskékre érvényes, amelyek között nincs kölcsönhatás, és a térfogati tört
kisebb, mint 0,05. Töményebb rendszerekre a viszkozitás a térfogati tört magasabb hatványkitevőjű
tagjai szerint változik.

7.2.1. ábra: Glicerines és vizes közegű híg szuszpenziók viszkozitásának (η) változása a diszperz rész
térfogati törtjének (ϕ) függvényében. η0(g) és η0(v) a glicerin és víz viszkozitása
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Figyelemre méltó, hogy az (54)-es egyenlet szerint a viszkozitás független a részecskék méretétől.
Izometrikus keményítőszemcsék híg diszperzióinak viszkozitása közel ideális viselkedésű. Az
Einstein-féle összefüggésből kiindulva számos (származtatott) viszkozitás definiálható. A relatív
viszkozitás (ηrel), amely független az anyagi minőségtől:
ηrel = η0/η = 1+ kϕ,

(55)

Fajlagos (specifikus) viszkozitás, amely egyenesen arányos a töménységgel:
ηsp = ηrel – 1 = kϕ,

(56)

Különösen fontos a redukált viszkozitás:, amely mint a következő alfejezetben látni fogjuk,
lehetőséget ad lineáris semleges makromolekulák relatív molekulatömegének meghatározására:
ηsp/ϕ = k vagy ηsp/c = k’,

(57)

ahol c a diszperz rész töménysége vegyes %-ban. A 7.2.2. a) ábrán híg diszperziók és makromolekulás
oldatok redukált viszkozitását tüntettük fel a töménység függvényében.

7.2.2. ábra: a) Diszperziók (mikrofázisok), globuláris, valamint lineáris makromolekulák oldatainak
redukált viszkozitása (ηsp/c) a töménység (c) függvényében. b) A jellemző viszkozitás [η]
meghatározása a redukáltviszkozitás-függvény zérus töménységre való lineáris extrapolációjával
7.3. Jellemző viszkozitás, lineáris, semleges makromolekulák relatív molekulatömege
Tapasztalatok szerint a lineáris, semleges makromolekulák redukált viszkozitása függ a
makromolekulás anyag töménységétől (7.2.2. b) ábra). Meghatározható azonban egy olyan viszkozitás
paraméter, amelynek értéke egy adott oldószerben és hőmérsékleten csak a makromolekula kémiai
minőségétől függ. Ezt nevezzük jellemző viszkozitásnak v. határviszkozitás-számnak, [η]):
[η] = (ηsp/c),ha c → 0

(58)

Kimutatható, hogy a jellemző viszkozitás egyértelmű kapcsolatban van a makromolekula relatív
molekulatömegével (Kuhn–Mark–Houwink-egyenlet):
[η] = K M a,

(59)

ahol K és a adott polimer – oldószer párra állandó, és míg K egy polimer homológ soron belül is
állandó, addig a a polimer – oldószer kölcsönhatástól függ. Különböző töménységű polimer oldatok
redukált viszkozitását, majd jellemző viszkozitását meghatározva a konstansok ismeretében a
makromolekula relatív molekulatömege számítható (ún. viszkozitásátlag: M = [(∑ni Mia+1)/(∑ni
Mi)]1/a). A konstansok független kísérleti módszerekkel meghatározott értékei általában az
irodalomban hozzáférhetőek.  oldószerben a = 0,5, jó oldószerben pedig ennél nagyobb, maximális
értéke 0,85.
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7.4. Tömény diszperziók reológiája: szerkezeti belső súrlódás, dilatancia, tixotrópia
A tömény diszperziók nem newtoni viselkedésűek, jellemző folyásgörbéik a 7.4.1. ábrán láthatóak.
Viszkozitásuk függ a nyírási sebességtől (azaz τny/G’nem állandó), ezért, hogy megkülönböztessük a
newtoni (dinamikai) viszkozitástól, látszólagos viszkozitásnak nevezzük (ηl). A látszólagos viszkozitás
növekvő nyírási sebességgel vagy csökken (nyírásra „vékonyodik”, szerkezeti belső súrlódás), vagy
növekszik (nyírásra „vastagodik”, dilatancia). Előbbit pszeudoplasztikus (7.4.1. a) ábra), utóbbit
dilatáns (7.4.1. b) ábra) viselkedésnek hívjuk.
Azokat a nyírásra vékonyodó anyagokat, amelyeknek viszkozitása az időtől is függ, tixotrópoknak
nevezzük (7.4.1. b) ábra és a 7.4.1. demonstráció). A dilatanciának megfelelő időfüggő viselkedés a
reopexia. A tömény diszperziók viselkedését a nyírásra bekövetkező (kolloid) szerkezeti átalakulások
figyelembevételével lehet értelmezni. Éppen ezért a tömény diszperziók szerkezetvizsgálatában a
reológiának kiemelkedő szerepe van.

7.4.1. ábra: Tömény diszperziók fontosabb folyásgörbe típusai. A szerkezeti viszkozitás (a) gyakran
társul plasztikus viselkedéssel, azaz a görbén folyáshatár jelentkezik (nem az origóból indul). Tixotróp
esetben mindig folyáshatár jelentkezik (b). Jelölések: τny: nyírófeszültség, G’: deformációsebesség, τf:
folyáshatár, ηo: nyugalmi viszkozitás, ηl: látszólagos viszkozitás, η∞: mozgási viszkozitás
A viselkedésben a diszperzió töménységén túl a következő jellemzők játszanak fontos szerepet:
részecskék mérete, alakja és polidiszperzitása a részecske–közeg és a részecske–részecske
kölcsönhatások. A szerkezeti belső súrlódás megértéséhez tanulmányozzuk a 7.4.2. ábrát. Aggregált
állapotban (ebben az esetben a folyásgörbén folyáshatárt is tapasztalunk: plasztikus viselkedés) levő
rendszerek esetén növekvő deformációsebességgel dezaggregáció megy végbe. Kis sebességeknél
azonban nem esnek szét az aggregátumok, ebben a tartományban a folyásgörbe viszonylag nagy
meredekségű egyenes szakasszal közelíthető (nyugalmi viszkozitás: ηo, 7.4.1. a) ábra). Az
aggregátumok teljes lebomlása után (viszonylag nagy nyírósebességeknél) már nem változik a
viszkozitás (mozgási viszkozitás: η∞, 7.4.1. a) ábra). A nyírási sebesség közbenső szakaszán írja le a
rendszer folyási viselkedését a látszólagos viszkozitás (ηl, 7.4.1. a) ábra). A legtöbb valós rendszer
esetén a folyásgörbe középső szakasza dominál, azaz csak egy a vízszintes tengely felé hajló görbét
láthatunk a kereskedelemben kapható viszkoziméterek mérési tartományában.
Nem aggregált állapotú rendszerek anizometrikus részecskéinek orientációja is okozhat
pszeudoplasztikus viselkedést (7.4.2. ábra). A pálcika alakú részecskék hosszanti tengelyükkel az
áramlási vonalakra párhuzamosan állnak be. Ez ellen hat rotációs Brown-mozgásuk, de az orientáció a
legnagyobb deformációsebesség értékeknél teljessé válhat, azaz a viszkozitás ismét állandósul.
Fentieket kvalitatíve úgy értelmezhetjük, hogy minél kisebb a lamináris folyadékáramban haladó
részecske kiterjedése az áramlási vonalakra merőlegesen, annál kevésbé zavarja az áramlást. Az
eredmény, növekvő deformációsebességgel csökkenő áramlási ellenállás, azaz csökkenő látszólagos
viszkozitás.
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7.4.2. ábra: A szerkezeti belső súrlódás magyarázatának demonstrációs ábrája: növekvő
deformációsebességeknél végbemenő dezaggregáció, ill. anizometrikus részecskék orientációja az
áramlás irányával párhuzamosan
Lineáris makromolekulák megfelelően tömény oldatai is pszeudoplasztikus viselkedésűek.
Szerkezeti viszkozitásukat bizonyos esetekben a 7.4.3. ábrán feltüntetett folyásgörbe jellemzi.

7.4.3. ábra: Lineáris makromolekulák megfelelően tömény oldatainak folyásgörbéje. A nyíllal jelzett
helyen a függvénynek inflexiós pontja van, azaz a látszólagos viszkozitás lokális maximumot ér el.
Jelölések: τ: nyírófeszültség, G’: deformációsebesség, ηo: nyugalmi viszkozitás, ηl: látszólagos
viszkozitás, η∞: mozgási viszkozitás.
A függvénynek a nyíllal jelzett helyen inflexiós pontja van, azaz a viszkozitás ebben a
deformációsebesség tartományban lokális maximumot mutat. Ennek hátterében a makromolekulák
nyírásra bekövetkező igen összetett (viszkozitást növelő, ill. csökkentő) viselkedése áll. Az orientációs
hatáson kívül számolni kell a deformálódó makromolekula elaszticitásával is, amely a látszólagos
viszkozitás növekedését eredményezi.
A dilatancia igen tömény, izometrikus részecskékből álló, szűk méreteloszlású diszperziók
jellemzője, amelyekben a diszperziós közeg szolvatáló képessége jó. Utóbbi miatt a diszperzió
peptizált állapotban van, és igen tömör szerkezetű (l. a fajlagos üledéktérfogat adhéziófüggéséről
tanultakat). Növekvő deformációsebességeknél a szerkezeti átrendeződés gátolt (nincsenek lyukak),
így a folyási ellenállás számottevően nő, a rendszer szinte megszilárdul. A dilatancia olyan
technológiai eljárásokban okoz problémát, amelyekben igen nagy részecsketöménységű diszperziókkal
dolgoznak, pl. alacsony porozitású kerámiák előállítása során. Izotrop erőhatás során a folyadék
kiszorul a szemcsék közül, a diszperzió megkeményedik. Így viselkedik a vizes föveny, amelyen
minél gyorsabban futunk, annál kevésbé süllyedünk bele.
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A szerkezeti belső súrlódás és a dilatancia az időfüggő reológiai viselkedés határeseteinek is
tekinthetők, mert a valóságban a szerkezeti átrendeződések nem pillanatszerűen mennek végbe, még
ha ennek hatását nem is tudjuk gyors átrendeződés esetén kimérni.
Nagyobb jelentősége a nyírásra vékonyodó, időfüggő viselkedésnek, a tixotrópiának van, ezért
csak ezzel foglalkozunk részletesebben. A tixotróp, tömény diszperziók gyengén aggregált állapotban
vannak (általában anizometrikus részecskék a kolloid kölcsönhatási energia szekunder
energiaminimumában, 7.4.4. ábra), így folyásgörbéjükön folyáshatár mutatkozik (7.4.1. b) ábra).

7.4.4. ábra: Kaolinit- (a kaolin nevű agyagásvány fő komponense) lapocskák által épített
kártyavárszerű aggregátum szerkezete. Savas kémhatású közegben a lapocskák élei pozitív, míg lapjai
negatív elektromos töltésűek, ezért él-lap kapcsolódás alakul ki. A lapocskák szélessége néhány μm,
vastagságuk a tényleges kolloid mérettartományban van
Folyásgörbéjüket stacionárius körülmények között meghatározva (azaz megvárjuk, míg a beállított
deformációsebességnek megfelelő nyírófeszültség állandósul) a nyírásra vékonyodó testekre jellemző
görbét kapjuk, tehát a rendszer dezaggregációjának következtében a látszólagos viszkozitás csökken.
A lenyírt szerkezetű anyag folyik, de „magára hagyva” időben újra megszilárdul (lassú aggregáció),
ill. ezt követő mechanikai behatásra újra folyadék állapotba kerül.

7.4.1. demonstráció: 7.4.1. videó: Tixotrópia
A tixotrópia bemutatása tömény bentonit szuszpenzión. A videofelvételen látható,
hogy a fecskendőből kifolyt anyag nem pillanatszerűen dermed meg.
A megszilárdulás időtartama a részecskék között fellépő kolloid vonzókölcsönhatások függvénye,
és ezért adalékanyagokkal (elektrolitokkal) szinte „tetszés szerint” befolyásolható. A tixotrópia tehát
izoterm, reverzibilis szol-gél átmenet; a definíció Freundlich nevéhez fűződik. A viszkoziméterben
lenyírt diszperzió nyírófeszültségét csökkenő deformációsebességek esetén meghatározva a 7.4.1. b)
ábrán látható hiszterézisgörbét kapjuk, feltéve, ha mérés közben nem hagyunk időt a szerkezet újbóli
felépülésére (azaz a készülék által megengedett, lehető legnagyobb ütemben csökkentjük a deformáció
sebességet). Ha a megfelelő ideig nyugalomban tartott rendszer hiszterézisgörbéje újabb kísérletben
ismételhető, akkor ténylegesen tixotróp tulajdonságú a vizsgált anyag, ellenkező esetben reodestruk-
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cióról van szó, azaz a minta szerkezetét egyszeri nyírással vissza nem fordítható módon letörtük. A
tixotrópia mértékét empirikusan a hiszterézishurok területével jellemzik (Green-módszer). A hurok
területe azonban nagymértékben függ a leszálló ág meghatározásának körülményeitől (7.4.5. ábra),
éppen ezért sokszor célravezetőbb az ún. dinamikus szerkezetfelépülési koefficienseket meghatározni.

7.4.5. ábra: Tixotróp minták folyásgörbéje egyértelműen függ a meghatározás sebességétől. A leszálló
ágat minél inkább egyensúlyi (stacionárius) körülmények között vesszük fel, annál inkább „szűkül” a
hiszterézis
Ilyenkor a teljesen lenyírt szerkezetű minta nyírófeszültségét egy közepes deformációsebességértéknél mérik az idő függvényében, és a koefficienseket a legrövidebb időhöz és az aktuális időhöz
tartozó feszültségértékek hányadosaként nyerik.
Két tixotróp viselkedésű minta látszólagos viszkozitását mutatja az idő függvényében a 7.4.6. ábra
(viszkozitásgörbe). A vizsgált időtartam alatt a deformációsebesség állandó és közepes értékű. A
minták összetétele megegyező, csak előéletük különböző. Viszkozitásuk megfelelő idő után azonossá
válik. Az A jelű mintát a kísérlet előtt nyugalomban tartottuk, míg a B jelű minta szerkezetét
közvetlenül a kísérlet előtt maximális nyírási sebességnél teljesen lenyírtuk.

7.4.6. ábra: Látszólagos viszkozitás az idő függvényében (viszkozitásgörbe). A nyírási sebesség
állandó és közepes értékű. Az A és a B jelű minta összetétele azonos, de előéletük különböző
Az öntött kerámiák alapanyaga, a fúróiszapok és a festékek általában tixotróp tulajdonságúak,
tömény diszperziókból létrehozott bevonatok felszínén narancsbőrszerű morfológia alakul ki. Ha az
anyag tixotróp, akkor van idő annak kisimulására, pszeudoplasztikus anyagok esetén azonban, a
mintázat maradandó, mert a bevonást követően nyugalomba kerülő anyag pillanatszerűen megdermed.
*
A viszkoziméterek több fajtája is ismeretes: kapilláris, rotációs, esősúlyos és oszcillációs. Utóbbi
kiemelkedő fontosságú, mert vele a reológiai tulajdonságok elasztikus és viszkózus komponensei is
meghatározhatók. Bemutatásuk meghaladja az előadás kereteit, számos irodalom foglalkozik azonban
ismertetésükkel [19].
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HATÁRFELÜLETEK

Határfelületek egymással nem elegyedő fázisok érintkezése során jönnek létre. Az érintkező fázisok
halmazállapota szerint megkülönböztetünk folyadék-gáz, folyadék-folyadék, folyadék-szilárd,
valamint szilárd-gáz határfelületeket. Kompozit anyagokban jelentősége lehet a szilárd-szilárd
határfelületeknek is. A határfelület – elnevezésével ellentétben – háromdimenziós térrész, vastagsága
általában kolloid méretű, minimálisan egy-két molekulányi. A határfelület normálisán áthaladva – míg
egyik fázisból a másikba érünk – folyamatosan változnak a fizikai és kémiai (pl. törésmutató, sűrűség,
összetétel stb.) tulajdonságok. A határréteget alkotó molekulák (atomok, ionok) lehetőség szerint
folytonosan cserélődnek a megfelelő tömbfázisbeli molekulákkal, azaz a határréteget megfelelő
esetben dinamikus egyensúly jellemezi. Anizometrikus molekulák esetén ennek kialakulásában azok
felületi orientációs folyamata is szerepet játszik. Tiszta folyadékok esetén azonban a másodperc
törtrésze alatt kialakul.
Fizikai kémiai tanulmányainkból tudjuk, de már a fáziskolloidok bemutatásánál is utaltunk rá,
hogy a felülethez felületi (többlet-) energia tartozik, amelynek a tömbfázis-energiákhoz viszonyított
súlya annál nagyobb, minél kisebb a mikrofázis, azaz a méret csökkenésével egyre inkább
összemérhető a tömbfázist és a határréteget alkotó molekulák száma. A felületi tulajdonságoknak
(összetétel, szerkezet, többletenergia nagysága) éppen ezért nagy szerepe van a szolstabilitásban, ill. az
aero- és lioszolok keletkezéséhez vezető kondenzációs, valamint aprítási folyamatokban (l. a
diszperziók előállításával foglalkozó fejezetet). A felület többletenergiája miatt a folyadékcseppek
gömb alakot vesznek fel, így csökkentve energiájukat (adott térfogatú, különböző alakú testek közül a
gömb alakúnak van a legkisebb felülete). A korábbi tanulmányokban már említett határfelületi
jelenség, az adszorpció hajtóereje ugyancsak a rendszer többletenergiájának csökkenése. Ezzel a
jelenséggel a későbbiekben részletesebben is foglalkozunk.
A következőkben a különböző határfelületeken végbemenő fontosabb jelenségeket ismertetjük.
8.1. Folyadék-gáz határfelület, felületi feszültség
Az energiatöbblet jellemzésére vezették be a felületi feszültséget, melyet folyadék-gáz határfelületre a
jól ismert Dupré-féle kísérletben definiálnak [20], úgy is, mint a folyadékfelszínt összehúzó erőt, ill.
mint a többletenergiával kapcsolatos felületi szabadenergiát. Tekintsük a 8.1.1. ábrán demonstrált elvi
kísérletet.

8.1.1. ábra: Drótkeretben kialakított folyadékhártya (Dupré-féle kísérlet). Az alsó, mozgatható keret
egyensúlyban tartható a felületi feszültségből származó összehúzó erővel (F) szemben, ha a
serpenyőbe olyan tömegű (m) testet helyezünk, amelyre mg = -F. (A mozgatható drótkeret tömegét
zérusnak tekintjük ebben az elvi kísérletben.) A hártya felületének nagysága az alsó keret lefelé
húzásával növelhető. Ha az mg által képviselt erő csak infinitezimálisan nagyobb az F erőnél, és x az
elmozdítás távolsága, akkor a végzett munka: F x
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Valamely drótkeretben kialakított folyadékfilm a mozgatható, alsó kerethez kapcsolt serpenyőbe
helyezett m tömegű test súlyereje révén egyensúlyban tartható (mechanikai egyensúly: mg = -F).
Ennek hiányában a hártya összehúzódik, azaz csökkenti felületét. Az F erő a folyadékhártya
felületében hat, és állandó hőmérsékleten csak a drótkeret szélességétől (l) függ, azzal egyenesen
arányos. (Nem függ azonban a felület nagyságától, ebben tehát nagymértékben különbözik a gumi
rugalmas hártyáktól.) Az arányossági tényező a felületi feszültség (γ):
F = γ 2l

(60)

A hártyának két oldala van, amelyet a kétszeres szorzóval veszünk figyelembe. A felületi
feszültség definíciója tehát: a felület érintősíkjában ható összehúzó erő (mN/m), mely a felületben
levő, egységnyi hosszú szakaszra merőlegesen hat (γ = F/2l). A hártya felületének nagysága az alsó
keret lefelé húzásával növelhető. Amennyiben az mg által képviselt erő csak infinitezimálisan nagyobb
az F erőnél, és az elmozdulás x, az állandó hőmérsékleten, reverzibilisen végzett munka: F x. Eközben
a felület növekedése: 2 (l x). Egységnyi felület létrehozásához szükséges munka (mJ/m2) tehát: Fx/2lx
= F/2l = γ. A felületi feszültség – mélyebb értelmezése szerint – nem más, mint az egységnyi, új
felület létrehozásához szükséges munka, melyet állandó hőmérsékleten és reverzibilis körülmények
között fektettünk be. A felületi feszültség tehát felületi szabadenergia, nem a felület teljes energiája,
mivel hőcserét nem megengedve a felület növelésekor, az lehűl. A két definícióval megadott felületi
feszültség numerikus értékei csak tiszta folyadékok esetén azonosak.
A felületi feszültség eredete: a felületi molekulák helyzetienergia-többlettel rendelkeznek, mely a
8.1.2. ábra alapján könnyen belátható. Míg a tömbfázis belsejében levő molekulát minden oldalról
körbeveszik a folyadék molekulák (így az intermolekulás kölcsönhatásból rá ható erők eredője zérus),
addig a felületen elhelyezkedő molekulának jóval több szomszédja van a folyadékfázis oldalán, mint a
gáznemű fázis felől, azaz kölcsönhatás szférája aszimmetrikus. Ez azt jelenti, hogy tömbfázis
molekula felületre juttatásakor (mely a felület növelésével egyenértékű) egy visszahúzó erővel
szemben kell munkát végezni (a felületen természetesen mechanikai egyensúly van). A felület
növelésére tehát munkát kell befektetni.

8.1.2. ábra: A felületi feszültség intermolekulás kölcsönhatás eredetét demonstráló rajz. Egy tömbfázis
molekula határfelületre való juttatásához (a felület növeléséhez) egy visszahúzó erővel szemben
munkát kell befektetni
A felületi feszültség értékhatárai az 1-1000 mJ/m2-es tartományba esnek. Néhány példát az
alábbiakban látunk:
Benzol (20 oC) 28,9 mJ/m2
Víz (20 oC) 72,75 mJ/m2
Hg (20 oC) 476,0 mJ/m2
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Vegyük észre a nyilvánvaló kapcsolatot a kondenzált fázisok kohéziója (ami a fázist felépítő
molekulák, atomok közötti vonzással kapcsolatos) és a felületi feszültség értékei között. A víz
kiugróan magas felületi feszültsége az erős hidrogénkötéseknek tulajdonítható.
Tiszta folyadékok felületi feszültsége tapasztalatok szerint lineárisan csökken növekvő
hőmérséklettel (módosított Eötvös-szabály):

Vm2/3 = kE (Tk –T -6),

(61)

ahol Vm2/3 a molfelületi szabadenergia (Vm a folyadék moláris térfogata), kE az Eötvös-állandó
(általában 2,12 x 10-7 J/mól2/3/K kivételt képeznek az olyan anyagok, amelyek molekulái
asszociálódni képesek, pl. víz), Tk a kritikus hőmérséklet. A (61)-es összefüggésben szereplő 6-os
tényező fizikai tartalma az, hogy már hat fokkal a kritikus hőmérséklet alatt érvényét veszíti az
összefüggés.
8.2. Görbült folyadékfelszínek: kapilláris nyomás, kolloid öregedés
Görbült folyadékfelszínek vagy szabad folyadékfázisok megjelenésekor (folyadékcseppek) vagy
folyadékoknak velük nem elegyedő kondenzált fázisokkal való érintkezésekor alakulnak ki (pl.
folyadékcsepp szilárd felületen, illetve folyadékfázisok illeszkedése szilárd felszínhez: meniszkuszok,
8.2.1. ábra).

8.2.1. ábra: Kapillárisban kialakuló meniszkuszok. Amennyiben a folyadékfázis illeszkedési szöge
90o-tól eltérő, görbült folyadékfelszín alakul ki
Tapasztalatok szerint görbült folyadékfelszín homorú (konkáv) és domború (konvex) oldala között
nyomáskülönbség lép fel. A homorú oldalon nagyobb a nyomás (a szappanbuborékot fel kell fújnunk).
A „belső” (Pbelső) és „külső” (Pkülső) nyomás különbségét (8.2.2. ábra) nevezzük kapilláris nyomásnak
(Pc):
Pc = Pbelső – Pkülső
(62)
A görbültséget a görbületi, ill. általános esetben a főgörbületi sugarakkal jellemezzük (ezek a
végtelen számú görbületi sugár közül a legnagyobb és a legkisebb értékűek). A kapilláris nyomás
felületi feszültség és görbületi sugaraktól való függését a Laplace-egyenlet írja le általános esetben:
Pc =  (1/r1 + 1/r2),

(63)

ahol r1 és r2 a főgörbületi sugarak.
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8.2.2. ábra: Görbült folyadékfelszín belső és külső oldalán nyomáskülönbség lép fel. A homorú
(konkáv) oldalon nagyobb a nyomás. A kapilláris nyomás (Pc) a belső (Pbelső) és a külső (Pkülső) nyomás
különbsége
Gömbfelszín esetén egyetlen görbületi sugár jellemzi a görbültséget, így a kapilláris nyomás még
egyszerűbben kifejezhető (8.2.3. ábra). Megjegyzendő, hogy folyadékhártyával határolt buborék
esetén két görbült felszín határolja a buborékot alkotó folyadékfilmet, így a 8.2.3. ábrán megadott
kapilláris nyomás kétszerese adja meg a buborék belső terében uralkodó többletnyomást.

8.2.3. ábra: Gömbfelszín esetén egyetlen görbületi sugárral (r) megadható a felület görbültsége.
Folyadékhártyával határolt buborék esetén a kapilláris nyomás (Pc) az ábrán feltüntetett érték
kétszerese
Végein nyitott henger palástja mentén fellépő kapilláris nyomást a 8.2.4. ábrán tanulmányozhatjuk. A henger belsejében uralkodó többletnyomás elvileg arányos a hengersugár reciprokával, de ez
a képződmény mechanikailag nem stabil, hiszen a henger légkörre nyitott. Ezért a palást behorpad
(unduloid határfelület keletkezik kék színű vonal jelzi), amelynek eredménye ún. katenoid felszín
kialakulása: az ábra alján látható (l. a 8.2.1. demonstrációt). Ez egy olyan görbült felszín, amely
egyszerre domború és homorú tulajdonságú, a főgörbületi sugarak előjelezéséből következően
(konvenció szerint a domború felszínhez tartozó sugár pozitív értékű) az általános Laplace-egyenlet
(63) zárójeles tagja zérus értékű, azaz a felszín két oldala között nincs nyomáskülönbség (a főgörbületi
sugarak abszolút értéke azonos).

8.2.1. demonstráció: 8.2.1. videó: Katenoid
Katenoid felszín kialakítása mosószer vizes oldatából
Tanulságos megismernünk a kapilláris paradoxon jelenségét (8.2.5. ábra). Az ábraaláírásban
feltett kérdésre adható válasz: a kisebb buborék még kisebb, míg a nagyobb még nagyobb lesz, mert a
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kisebb buborék belsejében nagyobb a nyomás. Ez a jelenség ismét a folyadékfilmek és gumirugalmas
hártyák viselkedésének különbségére hívja fel a figyelmet. A paradoxon abban rejlik, hogy a rendszer
a végbemenő folyamat hajtóerejét (nyomáskülönbség) tovább növelve „menekül a szituációból”. A
megszűnő és keletkező határfelületek nagyságának elemzésén alapuló számítás alapján kiderül
azonban, hogy a spontán végbemenő folyamat nem sérti a termodinamikai főtételeket. Ez pedig arra
figyelmeztet, hogy egy folyamatot csak a releváns paraméterek teljes körű vizsgálatával célszerű
értelmezni.

8.2.4. ábra: Katenoid felszín kialakulása légkörre nyitott henger falának torzulásával. A katenoid
felszín egy pontján keresztül szerkesztett görbületi vonalakhoz (kék és piros színnel kiemelt szaggatott
vonalak) negatív (kék színű) és pozítív (piros színű) főgörbületi sugár tartozik

8.2.5. ábra: Kapilláris paradoxon demonstrációja. Két különböző sugarú buborék belső terét
csatlakoztatjuk a csövön keresztül. Kérdés: mi történik a buborékokkal?
A nyomások figyelembevételével viszont jól értelmezhetők a szűk csövekben (kapillárisokban)
végbemenő folyadékmozgások. Ennek egyik gyakorlati szempontból is fontos esete a kapilláris
emelkedés, ill. kapilláris depresszió. Kapillárist nedvesítő folyadékot tartalmazó edénybe állítva
kapilláris emelkedést tapasztalunk, azaz a folyadék szintje magasabb a kapillárisban, mint az edényben
(8.2.6. ábra). Az eddigiek alapján könnyen belátható, hogy az egyensúlyi emelkedési magasságot (h)
elérve a folyadékoszlop hidrosztatikai nyomása (hρg, ahol ρ a folyadék sűrűsége és g a nehézségi
gyorsulás) egyenlővé válik a kapilláris nyomással (= p1 – p2). Tökéletes nedvesítés esetén (a folyadék
0o-os szög alatt érintkezik a kapilláris belső falával):
hρg, = 2γ/r,

(64)

ahol γ a folyadék felületi feszültsége és r a hengeres kapilláris belső sugara, mely utóbbi pontosan a
kapillárisban levő folyadék (meniszkusz) görbületi sugara.
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8.2.6. ábra: Nedvesítő folyadék emelkedése kapillárisban. A külső és a kapillárisban levő folyadék
szintjének különbsége h, míg P1, P2, P3 és P4 az ábrán bejelölt pontokban uralkodó nyomás értékek. P4
nagyobb, mint P2, amíg a felfelé haladó meniszkusz el nem éri h egyensúlyi emelkedési magasságát
Ha az illeszkedési szög (peremszög) kisebb, mint 90o (nedvesítő folyadék), de nagyobb, mint 0o
(részleges nedvesedés), akkor a (65)-ös kifejezés adja meg a kapilláris emelkedés, a felületi feszültség
és a peremszög kapcsolatát:
hρg = (2γ/r) cos Θ,

(65)

ahol Θ a peremszög (l. a 8.2.7. ábrát is).

8.2.7. ábra: Kimutatható, hogy 2γ/rg = (2γ/r) cos Θ, azaz a 65-ös összefüggésben ezért szerepelhet a
kapilláris belső sugara (r). rg:a folyadék görbületi sugara
A nem nedvesítő folyadékok (a peremszög nagyobb, mint 90°) depressziót mutatnak, azaz
meniszkuszuk alacsonyabban van, mint a külső folyadékszint. A depresszió mértéke hasonló
megfontolások révén hozható kapcsolatba a felületi feszültséggel és peremszöggel, mint ahogy az
előzőekben láttuk. A talajok vízháztartásában és általában pórusos rendszerek nedvesítése és szárítása
során a kapilláris emelkedéssel kapcsolatos folyamatoknak nagy szerepe van.
Valamely folyadék felületi feszültsége kapilláris emelkedés (v. süllyedés) tanulmányozásával
meghatározható, amennyiben a többi paraméter ismert. A gyakorlatban az ún. differenciális kapilláris
emelkedés módszerét használják. Ilyenkor két különböző vastagságú kapillárisban megemelkedő
meniszkuszok szintkülönbségét mérik (l. a 8.2.8. ábrát).
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8.2.8. ábra: A felületi feszültség (γ) meghatározása differenciális kapilláris emelkedés módszerével
tökéletes nedvesítés esetén. A meniszkuszok szintkülönbségét (Δh) mérik
Folyadékok (folyadék-gáz, ill. folyadék-folyadék) felületi feszültségének mérésére számos
módszer ismeretes [21]. Ismertetésük azonban nem tárgya az előadásnak.
A folyadékfelszín görbültsége befolyásolja a folyadék egyensúlyi gőznyomásának (tenzió)
nagyságát is. Amennyiben üvegpohárban levő folyadék fölött a pohár belső falán ugyanabból a
folyadékból kisebb cseppeket képzünk, majd a rendszert lezárjuk, egy idő múlva a folyadékcseppek
eltűnését tapasztaljuk (elpárologtak: izoterm átdesztillálás). Ennek oka, hogy domború és sík folyadék
felszín fölött eltér a tenzió értéke, a domború felszín fölött nagyobb (homorú felszín fölött pedig
fordítva). A gőznyomás görbületisugár-függését a Kelvin-összefüggés alapján tanulmányozhatjuk:
RT ln (Pr/Po) = CγVm,

(66)

ahol R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, Pr és Po a görbült és sík folyadékfelszín
fölötti gőznyomás. C a kapilláris konstans (1/r1 + 1/r2),  és Vm a folyadék felületi feszültsége, ill.
moltérfogata. Az összefüggés termodinamikai megfontolások alapján levezethető (l. a javasolt
irodalmat [4]). Figyelembe véve, hogy folyadékcseppek görbületi sugara pozitív értékű (homorú
felszínhez pedig negatív görbületi sugár tartozik), a fentiekben említett jelenség a (66)-os összefüggés
alapján értelmezhető: az összefüggés bal oldala csak akkor pozitív értékű, ha Pr > Po. Ismeretes a
jelenség szilárd-folyadék határfelületi analógiája is: izoterm átkristályosodás. Polidiszperz, vizes
közegű szuszpenziók kisebb részecskéi feloldódnak és rákristályosodnak a nagyobbakra. Az
oldhatóság görbületisugár-függése analóg a tenzió görbületisugár-függésével, azaz a szilárd
krisztallitok oldhatósága növekszik a méretük csökkenésével. Feltétele a diszperz rész egy bizonyos
fokú oldhatósága (pl. a vizes közegű CaCO3 szolban). Mint az izoterm átdesztillálás úgy az izoterm
átkristályosodás is a kolloid diszperziók megszűnéséhez vezet. Általában ezek a folyamatok állnak a
kolloid rendszerek öregedésének hátterében (Ostwald-féle öregedés = „Ostwald ripening”).
8.3. Folyadék-folyadék határfelület: kohéziós és adhéziós munka, a terülés feltétele
Kétfolyadékos határfelületek egymással nem elegyedő (pl. poláris-apoláris) folyadékok érintkezésekor
alakulnak ki. Jelentőségük az emulziókban nyilvánvaló. Két kondenzált fázis érintkezésekor
határfelületi feszültség kialakulásáról beszélünk. Ennek nagysága szoros kapcsolatban lehet az egyedi
felületifeszültség-értékekkel. Számos empirikus és félempirikus közelítés ismeretes kapcsolatuk
leírására, közülük egyik legegyszerűbb az Antonov-összefüggés:
γ12 = |γ1G - γ2G|,

(67)

ahol γ12 a határfelületi, γ1G és γ2G pedig az érintkező tiszta folyadékok felületi feszültsége.
Vizsgáljuk meg mi történik, ha a 2-es folyadék cseppjét a vele nem elegyedő 1-es folyadék
felszínére helyezzük. Alapvetően két lehetőség van: a 2-es folyadék cseppje nem terül az 1-es
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folyadékon, csak alakot változtat (l. a 8.3.1. ábrát), ill. teljesen szétterül azon (filmszerűen nedvesíti,
8.3.2. ábra). Amennyiben a gravitáció hatása elhanyagolható, az 1-es folyadék felszínén ülő,
különböző sugarú gömbszeletekből összerakható csepp alakját (azaz α és β szögek nagyságát) a
rendszerre jellemző (határ)felületi feszültségek szabják meg (Neumann-összefüggés):
γ1G = γ2G cosα + γ12 cosβ,

(68)

ahol α és β az ún. Neumann-szögek (l. a 8.3.1. ábrát).

8.3.1. ábra: A 2-es folyadék nem nedvesíti tökéletesen az 1-es folyadékot. A lencse alakú csepp alakját
jellemző Neumann-szögek (α és β) kapcsolatba hozhatók a megfelelő (határ)felületi feszültségekkel l.
a Neumann-egyenletet (68). γ12 a határfelületi, γ1G és γ2G pedig az érintkező tiszta folyadékok
felületi feszültsége
Az összefüggés a rendszer mechanikai egyensúlyából kiindulva egyszerűen levezethető. Ha a
csepp egyensúlyban van, akkor az ún. háromfázisú peremvonal (ahol a három különnemű fázis
érintkezik) bármely pontjára felírható a megfelelő felületi feszültségekkel kapcsolatos erők egyensúlya
(8.3.1. ábra).

8.3.2. ábra: A 2-es folyadék tökéletesen (filmszerűen) nedvesíti az 1-es folyadékot
A tökéletes nedvesítés feltétele az, hogy az 1-es és 2-es folyadékfázisok között fellépő adhéziós
energia (Wa) nagyobb legyen, mint a 2-es folyadékfázisban ható kohéziós energia (Wk2). Az adhéziós
munka definíciója: egységnyi felületen érintkező különnemű fázisok szétválasztásához szükséges
munka (l. a 8.3.3. ábrát):

Wa   2G   1G   12

8.3.3. ábra: Az adhéziós energia értelmezéséhez

© Hórvölgyi Zoltán, BME

(69)

8.3.4. ábra: A kohéziós energia értelmezéséhez

www.tankonyvtar.hu

88

A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai

A kohéziós munka pedig az egységnyi felületen érintkező azonos fázisok szétválasztásához
szükséges munkaként definiálható (l. a 8.3.4. ábrát):

Wk 2  2 2G

(70)

A spontán terülés feltétele tehát: Wa > Wk2, azaz,

S 21   1G   2G   12  0 ,

(71)

ahol S21 a 2-es folyadéknak az 1-es folyadékra vonatkozó ún. szétterülési együtthatója. A terülésnek
kedvez tehát a megszűnő felület nagy, és a keletkező felületek kicsi (határ)felületi feszültsége.
Beszélnek ún. kezdeti és végső (azaz egyensúlyi) szétterülési együtthatóról is. Előfordulhat, hogy az
érintkező folyadékok egyike valamely gyenge oldhatóságot mutat a másikban, ami megváltoztatja a
határfelületi és felületi feszültségeket is. Az egyensúly eléréséhez idő szükséges, így előfordulhat,
hogy a 2-es folyadék kezdeti szétterülési együtthatója pozitív (azaz terülést tapasztalunk), de rövid idő
elteltével a szétterült fázis újra cseppé zsugorodik, az egyensúlyi szétterülési együttható negatív
értékű.
Így viselkedik pl. a benzol tiszta víz felszínén. A tiszta folyadékok felületifeszültség-értékei
20 °C-on: 72,8 mJ/m2 (víz), 28,9 mJ/m2 (benzol). Ezek az értékek a két fázis érintkezése esetén a
következők: 62,2 mJ/m2 (víz!) és 28,8 mJ/m2 (benzol). A határfelületi feszültség értéke változatlan:
35,0 mJ/m2. Ebből a kezdeti szétterülési együttható értéke: 8,9 mJ/m2, azaz a benzolcsepp terül, míg
az egyensúlyi érték: -1,6 mJ/m2 (a folyadékfilm összehúzódik, a benzol nem terül).
Egyes folyadékok autofóbiát mutatnak. Ebben az esetben a 2-es folyadék cseppjéből egy vékony,
előrefutó film alakul ki az 1-es folyadék felszínén, de a csepp maga már nem képes terülni saját
filmjén. Nyilvánvaló, hogy az előrefutó film nem rendelkezik a tömbfázisra jellemző
tulajdonságokkal, szerepe csak az 1-es folyadék felületi feszültségének csökkentésében mutatkozik
meg. Így viselkedik pl. a hexanol és az olajsav tiszta víz felszínén.
8.4. Folyadék-szilárd határfelület: nedvesedés
Ha folyadékcseppet helyezünk szilárd felszínre, akkor az vagy szétterül vagy valamilyen szöggel
illeszkedik a szilárd felszínhez, hasonlóan, ahogy azt folyadékok esetén láttuk. Egyetlen különbség,
hogy a torzuló csepp nem tud „lencse alakot” ölteni, mert a szilárd felület csak elhanyagolható
mértékben deformálódik a csepp súlyerejének hatására. Az első esetben film- vagy tökéletes
nedvesedésről, a másodikban pedig kontakt vagy részleges nedvesedési jelenségről beszélünk. Az
illeszkedési szög (, vagy másképpen: peremszög, kontaktszög) egyértelmű függvénye a megfelelő
(szilárd-gőz /SG/, szilárd-folyadék /SF/ és folyadék-gőz /FG/ ) (határ)felületi feszültségnek a Youngegyenlet szerint:
cos = (SG-SF)/FG

(72)

Minél jobban nedvesíti a folyadék a felületet, annál kisebb a peremszög értéke, a nulla fokot
elérve pedig filmnedvesedés lép fel. A peremszög értéke elvileg elérheti a 180 fokot, mely az adhézió
teljes hiányát jelentené a szilárd és folyadék fázisok között. Ez a valóságban nem fordul elő (a
London-féle diszperziós vonzóerők még apoláris molekulák között is fellépnek), bár kétségtelen
léteznek olyan felületek (ilyen a lótusz növény levelének a felszíne is), amelyeken 180 fokot
megközelítő vízperemszög-értékek mérhetők. Ennek azonban speciális okai vannak, amelyről csak a
12. fejezetben lesz szó. A peremszög nagysága tehát jellemzi a szilárd-folyadék adhézió mértékét. A
(72)-es összefüggés (Young-egyenlet) ugyancsak levezethető a peremvonal mentén ható erők
mechanikai egyensúlyából kiindulva (l. a 8.3.1. ábrát is). Filmnedvesedés esetén az ún. immerziós hő
nagysága jellemzi a szilárd-folyadék fázisok adhéziójának mértékét. Az immerziós hő, a szilárdfolyadék és szilárd-vákuum határfelületek entalpiáinak különbsége, érzékeny kaloriméterekben
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(mikrokaloriméter) mérhető. Minél nagyobb a hőeffektus, annál jelentősebb az adhézió. A terülés
feltétele ebben az esetben is a szétterülési együttható (S) értékével adható meg:

S   SG   FG   SF  0 ,

(73)

Valóságos felületek részleges nedvesíthetősége esetén általában tetszőleges számú, egymástól
különböző értékű peremszög mérhető attól függően, hogy a szilárd-folyadék kontaktust kialakítani
vagy megszüntetni igyekszünk. Egy vízszintes helyzetű síklapon ülő, megfelelő méretű csepp, ha a
lemezkét megdöntjük, aszimmetrikussá válik, a legördülésének irányába eső oldalán nagyobb
peremszög alakul ki, mint az ellentétes oldalon (8.4.1. ábra).

8.4.1. ábra: Haladó (A) és hátráló (R) peremszögek kialakulása síklemezen ülő csepp megdöntése
következtében. S, F és G megfelelnek a szilárd, folyadék gázhalmazállapotú fázisoknak
A haladó élnél mérhető szöget haladó, míg a hátráló élnél levő szöget hátráló peremszögnek
nevezik (jelölésük: A, ill. R). Ezek maximális, ill. minimális – sztatikus – értékeit a csepp
megindulásának pillanatában határozzuk meg. A peremszöghiszterézist (H) a haladó és hátráló
szögek különbsége jellemzi:
H = A- R

(74)

Növekvő mértéke növekvő felületi (kémiai és/vagy geometriai) heterogenitásra utal. A 8.4.1.
ábrán a peremszögek goniometrikus meghatározásának módját is demonstráljuk. Érintőt szerkesztünk
a háromfázisú kontaktpontban a cseppkontúrhoz, valamint a szilárd felszínhez is. A két érintő által
bezárt szög a peremszög (a sűrűbb fázison keresztül mérve).
A haladó és hátráló peremszögek meghatározhatók az ún. cseppfelépítési és cseppelvételi
technikával is (8.4.2. ábra). Ebben az esetben a csepp felépítése során alakítjuk ki a szilárd-folyadék
kontaktust, majd valamennyi folyadék visszaszívásakor törekszünk annak megszüntetésére. Az
ülőcsepp módszerek alkalmazásánál különösen fontos a gravitációs hatások kiküszöbölése, azaz
elegendően kis tömegű cseppet kell vizsgálnunk, amelynek alakját a súlyerő nem befolyásolja. Ez
különösen olyan esetben fontos, amikor a peremszögeket a szabályos gömbszeletnek tekintett csepp
keresztmetszeti képének méretanalíziséből határozzuk meg (8.4.3. ábra).

8.4.2. ábra: Haladó (A) és hátráló (R) peremszögek meghatározása a cseppfelépítési és
cseppelvételi technikával
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A gravitáció torzító hatását a 8.4.4. ábrán tanulmányozhatjuk. Ugyanarra a szilárd felületre egy
kisebb és egy nagyobb higanycseppet helyeztünk.

8.4.3. ábra: A peremszög () meghatározása vízszintes felületen ülő csepp alakjának analízisével.
Feltételezzük, hogy a csepp gömbszegmens, így trigonometriai megfontolások alapján a csepp
magasságának (a) és a tapadókör sugarának (b) méréséből a peremszög számítható:  = 180o – 2arc
tg (b/a). (A csepp tükörképének egy része is látható)

8.4.4. ábra: 3 μl-es (a) és 20 μl-es Hg-csepp tiszta, tükröző felületű üveglapon.
A gömbszegmens alak növekvő cseppmérettel végbemenő torzulása jól megfigyelhető.
(A csepp tükörképének egy része is látható)
A 8.4.5. ábrán ülőcseppek peremszögének meghatározására alkalmas kísérleti beállítás vázlatos
rajzát tanulmányozhatjuk.

8.4.5. ábra: Ülőcseppek peremszögének meghatározására alkalmas kísérleti összeállítás. A
kereskedelmi készülékek a digitalizált képek számítógépes analízisével határozzák meg a peremszöget
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