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A Young-egyenletben megadott peremszög egyensúlyi paraméter, míg peremszöghiszterézis 

esetén az ettől eltérő értékűek metastabilak. Az egyensúlyi peremszög közelítően számítható az 

összetartozó (pl. a döntött lemez adott döntési fokánál mérhető) haladó és hátráló peremszögekből 

[22]. 

  = arc cos[(cosA + cosR)/2] (75) 

A tapasztalat szerint a folyadékban feloldott anyagok befolyásolják a peremszöget. A jelenség oka 

az oldott anyagok molekuláinak vagy ionjainak a rendszer határfelületein (SF, FG, SG) bekövetkező 

adszorpciója, melynek eredményeképpen megváltoznak az (72)-es egyenletben megadott 

(határ)felületi feszültségek értékei, és így maga a peremszög is (l. a 9. fejezetben). Megfelelő anyagok 

feloldásával lehet növelni vagy csökkenteni egy szilárd felület nedvesedőképességét, aminek 

rendkívüli gyakorlati jelentősége van számos technológiában. 

A következőkben bizonyos felületek vízzel szembeni viselkedésének jellemzésére alkalmas 

immerziós hő (mJ/m2) és peremszög (fok) értékeket láthatunk. 

 

titán-dioxid 520-550 mJ/m2 platina  0o 

kvarc 260 mJ/m2 üveg  0-30o 

szilikagél 220 mJ/m2 polietilén 90-100o 

 paraffin  110o 

 teflon  130o 

 

Látható, hogy a szénhidrogének perfluorozása növeli a vízlepergető hatást. Ezért használják a 

teflon bevonatokat sütésnél-főzésnél. Kis adhézió jellemzi, ezért nem tapadnak hozzá erősen az 

anyagok. A felületeket – adhéziós tulajdonságaik jellemzésére – alapvetően kétféleképpen 

csoportosíthatjuk: a vízzel szemben mutatott viselkedés szempontjából beszélhetünk hidrofób 

(víztaszító), ill. hidrofil („vízkedvelő”) felületekről. A hidrofób-hidrofil viselkedés határát víz 

peremszögben nehéz megjelölni. Régebben 90o-ot javasoltak, de újabban a hidrofób vonzás, ill. 

hidratációs taszítás kialakulását alapul véve kb. 40o-nak tekintik [23]. Elterjedt a kis- ill. nagyenergiájú 

felületek elnevezés is. Ez a felület felületi energiájára utal, amiről tudjuk, hogy nagy értéke kedvez a 

folyadékok terülésének. Éppen ezért nagyenergiájú felületen kis peremszögek , kisenergiájú 

felületeken pedig nagy peremszögek mérhetők. A kisenergiájú felületek tehát fentiek szerint víztaszító 

tulajdonságúak. Szimpatikus, bár kicsit elvont Zisman professzor javaslata a felületek jellemzésére. 

Bevezette a kritikus felületi feszültség fogalmát, amely ugyan szilárd felszínre jellemző paraméter, de 

annak a hipotetikus folyadéknak a felületi feszültsége, amely, ill. amelynél kisebb felületi feszültségű 

folyadék már tökéletesen nedvesíti a szóban forgó felületet (8.4.6. ábra). 

 

8.4.6. ábra: A kritikus felületi feszültség (c) meghatározása. Különböző felületi feszültségű 

folyadékoknak (FG) meghatározzák a peremszögét a vizsgált szilárd felszínen. A kísérleti függvényt 0-

ra (cos  = 1) extrapolálják (l. a vízszintes szaggatott vonalat), majd megkeresik a metszéspontnak 

megfelelő felületi feszültség értéket (függőleges szaggatott vonal), amely a kritikus felületi feszültség 
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Néhány anyag kritikus felületi feszültsége: 18 mJ/m2 (teflon), 24 mJ/m2 (paraffin), 31 mJ/m2 

(polietilén), 39 mJ/m2 (PVC). Hangsúlyozni kell, hogy a kritikus felületi feszültség, noha kapcsolatban 

áll vele, nem a felület energiája. Szilárd felületek felületi feszültségét nem tudjuk közvetlenül 

meghatározni kísérleti úton. 

 

A nedvesedés nemcsak a folyadékok nedvesítő képességének növelésével javítható, hanem kémiai 

felületkezeléssel is. A kívánalmak szerint hidrofilizálni és hidrofobizálni is tudunk. Általában elég a 

felületmódosító ágens (pl. szililezőszer) monomolekulás rétegét kialakítani. A kémiai felületmódosítás 

eredményeképpen a felületi viselkedés teljesen megváltozhat amellett, hogy a felületkezelt anyag 

előnyös tömbfázis tulajdonságai megmaradnak. Éppen ez adja meg gyakorlati jelentőségét is. A 

vízlepergető hatás kialakítása érdekében hidrofobizálunk (üvegek felületét pl. klór-szilánokkal), míg 

számos, a szervezetbe beültetett műanyag felületét hidrofilizálnunk kell (pl. a felületi csoportok 

oxidálása révén) a biokompatibilitás biztosítása céljából. A 8.4.7. ábra egy monofunkciós (csak 

egyetlen funkciójában továbbépíthető) és két bifunkciós szililezőszer képletét tünteti fel. 

Szililezőszerekkel a felületek „protikus” (savas) hidroxil-csoportjai lépnek reakcióba (üvegen pl. 

szilanol csoportok). Az a) jelű molekula trimetil-szilil-csoportja (Me3Si-) egy oxigén-hídon keresztül 

kötődik az üveghez tartozó Si-hoz. A b) jelű molekula azért hatékony szililező ágens, mert egyik 

funkciójában a felülethez kötődik, míg a második továbbépíthető funkciójában polimerizálódhat, 

miáltal jól beborítja a felszínt (a klóratomok távoznak a reakcióban). A c) jelű molekula a 

szililezőszerek csoportjának egyik fontos képviselője. A felületi reakcióban szabadon maradó amino-

csoport ugyanis továbbépíthető, pl. acilezhető, miáltal még inkább tervezhetővé válik a felület kémiai 

összetétele és polaritása. 

 

8.4.7. ábra: Monofunkciós szililezőszer, N,N-dimetil-trimetilszilil-karbamát (a), bifunkciós klórszilán, 

dimetil-diklórszilán (b) és bifunkciós aminopropil-metil-dietoxiszilán (c) 

A nedvesítés gyakorlati befolyásolása nagyon sok ipari-technológiai folyamatban fontos. Csak 

felsorolásszerűen, a teljesség igénye nélkül: mosás, tisztítás, hatékony kőolajtermelés (átnedvesítést 

kell elérni) folyékony rovarirtók, növényvédőszerek (filmszerűen kell terülniük) por alakú 

növényvédőszerek és gyógyszerek vízközegű diszpergálása flotálás (különböző kémiai összetételű 

porok szelektív nedvesedésének elérése) útépítés (az olajjal való nedvesedés elősegítése a 

bitumenemulziós burkolás során) vízlepergető készítmények (szélvédőüveg, textíliák stb.) előállítása. 
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9.  ADSZORPCIÓ 

Adszorpcióról akkor beszélünk, ha egy többkomponensű rendszer valamely összetevőjének 

töménysége különbözik a tömbfázisban és a határrétegben. Ebből következően az adszorpció lehet 

pozitív és negatív is. Ha pozitív, akkor az adott komponens töménysége nagyobb a határrétegben, ha 

negatív, akkor pedig kisebb. Beszélhetünk az adszorbeálódó anyagok (adszorptívumok) határfelületi 

többletéről is, mely a fentiek értelmében lehet pozitív és negatív. Elméletileg a (76)-os összefüggés 

definiálja: 

 ni
 = ni

s – ns xi, (76) 

ahol ni
 a i-edik komponens határfelületi többlete (mól), ni

s az i-edik komponens, míg ns az összes 

komponens mennyisége a határrétegben, xi az i-edik komponens egyensúlyi moltörtje a tömbfázis 

belsejében. A (76)-os összefüggés csak elméleti jelentőségű, mert nem ismerjük a határrétegbeli 

mennyiségeket. Jóval praktikusabb, és a többletek kísérleti meghatározását is lehetővé teszi a (77)-es 

összefüggés:  

 ni
 = n0 (x0,i – xi), (77) 

ahol n0 a rendszer összes komponensének mennyisége (mol), x0,i és xi pedig az i-edik komponens 

kezdeti (adszorpció előtti) és egyensúlyi moltörtje. A bemérési (kezdeti) töménység meghatározása 

csak rajtunk múlik, ám nehézséget jelenthet a töménységváltozás detektálása, különösen, ha az 

adszorbens felülete kicsi. 

 

Híg oldatok adszorpciójának tanulmányozására gyakran dolgoznak a következő egyenlet alapján, 

mely tartalmilag pontosan a (77)-es összefüggés megfelelője: 

 ni
 = VT (c0,i – ci), (78) 

ahol VT az oldat térfogata, a vizsgált komponens töménységét pedig molkoncentrációban fejeztük ki. 

Az i-edik komponens többletének jelentése tanulmányozható a 9.1. ábrán. 

 

9.1. ábra: Az i-edik komponens többletének tanulmányozásához. Az i-edik komponens töménysége (ci) 

a felülettől vett térfogat (V) függvényében (Vs a határréteg térfogata, a többi jelölést l. a szövegben). A 

többlet megfelel a görbével, a vízszintes szaggatott vonallal és a függőleges tengellyel határolt 

területnek. A vizsgált komponens adszorpciója pozitív 
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Az adszorpció hajtóereje a rendszer szabadentalpiájának csökkenése. Valamely értékes 

komponens kinyerése, vagy valamely mérgező anyag eltávolítása számos esetben adszorpciós 

folyamatban valósítható meg. Az adszorpciós folyamatok elemzése, pl. az adszorbeált mennyiség 

meghatározása, ezen túlmenően értékes információt adhat az adszorbens (az a szilárd halmazállapotú 

anyag, melynek felületén az adszorpció végbemegy) felületének polaritásáról. Az adszorpció fontos 

analitikai eljárások alapját képezi (l. kromatográfia), de kiemelt szerepe van pl. a heterogén 

katalízisben is. A következő fejezetekben határfelületek szerinti csoportosításban tárgyaljuk az 

adszorpcióval kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

9.1. Adszorpció folyadék-gőz határfelületen: vizes oldatok felületi feszültsége 

Tapasztalatok szerint oldatok felületi feszültsége (γ) eltér az oldószerétől, és változik az összetétellel (a 

keverési szabály ritkán teljesül). Tanulmányozzuk a 9.1.1. ábrát, amely víz-etanol elegyek felületi 

feszültségének kísérletileg meghatározott értékeit tünteti fel az etanol moltörtjének függvényében. 

 

9.1.1. ábra: Különböző töménységű víz-etanol elegyek felületi feszültsége (folytonos jelleggörbe). 

Szaggatott vonallal jelöltük azokat a számított értékeket, amelyeket a keverési szabály alapján kaptunk 

(számított = xEt etanol + (1-x) víz, ahol xEt az etanol moltörtje) 

Elemezzük a látottakat: az etanol felületi feszültsége jóval kisebb, mint a tiszta vízé. Az elegyek 

felületi feszültsége mindig kisebb, mint a keverési szabály szerint számított (l. az ábra aláírását). 

Ésszerű feltételezés, hogy a felületi feszültség kialakulásában leginkább az adszorpciós határréteg 

összetétele a meghatározó. Ebből viszont azt a – még ha igen leegyszerűsített – következtetést 

vonhatjuk le, hogy a határréteg nagyobb töménységben tartalmazza az etanolt, mint ami a bemérésnek 

megfelel. Azaz (víz-etanol) elegyek határfelületén az etanol pozitív adszorpciót mutat. 

 

Többkomponensű rendszerek felületi feszültsége, az egyes komponensek kémiai potenciálja (μi) és 

felületi többletkoncentrációja (Гi
) közötti kapcsolatot a következő differenciálegyenlet írja le (Gibbs): 

 d = - ∑ Гi
dμi (79) 

A felületi többletkoncentráció a szóban forgó komponens egységnyi felületre eső határrétegbeli 

többletmennyisége (Гi
 = ni

/Af, ahol Af a határfelület nagysága, mól/m2). Értéke tehát ugyanúgy, mint 

a többleté lehet pozitív és negatív. 

 

Kétkomponensű híg oldatokra a következő összefüggéseket használhatjuk: 

 d = - Г2
(1) dμ2 (80) 
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és 

 dμ2 = RT d lnc2, (81) 

ahol Г2
(1) az oldott anyagnak (2) az oldószerre (1) vonatkoztatott relatív felületi többletkoncentrációja. 

A (80)-as  Gibbs-féle összefüggés leggyakrabban használt alakja: 

 Г2
(1) = - (c2/RT) (d/dc2) (82) 

A felületi feszültség töménységfüggésének ismeretében tehát a relatív felületi többletkoncentráció 

kísérletileg is meghatározható. 

 

Elméletileg a felületi többletkoncentráció (és többletmennyiség) számos típusa definiálható. Ez 

abból származik, hogy (különösen) a folyadék-gáz és folyadék-folyadék határfelületek esetében a 

kétdimenziós határfelület (megosztó felület) helyzete határozatlan. Mint korábban említettük, a 

határfelület egy háromdimenziós térrész, azaz tulajdonképpen egy bizonyos vastagságú határréteg. 

Mivel a többleteket a megosztó felület mindkét oldaláról külön-külön definiálják (számítják), majd 

összegzik, várható, hogy az így meghatározott többletmennyiség függ a képzeletbeli felület 

helyzetétől, hiszen a komponensek határrétegbeli töménysége a határréteg normálisának irányában 

helyről-helyre változik. A relatív felületi többletkoncentrációt a megosztó felület olyan elhelyezése 

esetén kapjuk, amelynél az oldószer (1) többlete zérus. 

 

A Gibbs-egyenlet általános érvényű, azaz bármely határfelületre alkalmazható. Az más kérdés, 

hogy érvénye csak folyadék-gáz és folyadék-folyadék határfelületen vizsgálható kísérletileg, mivel a 

szilárd felületek felületi feszültsége nem mérhető. 

 

A vizes oldatok felületi feszültsége jelentősen függ az oldott anyag töménységétől. Ennek 

gyakorlati jelentősége nyilvánvaló, ha csak a nedvesítőképesség növelésére gondolunk. Vannak olyan 

vízben oldható anyagok, melyek kismértékben növelik (kapillárinaktív anyagok) vagy jelentősen 

csökkentik (kapilláraktív anyagok) a vízfázis felületi feszültségét (9.1.2. ábra). 

 

9.1.2. ábra: Vizes oldatok felületi feszültsége () az oldott anyag töménységének (c2) függvényében.  

o a tiszta víz felületi feszültsége 

Különösen nagymértékben csökkentik a vizes fázis felületi feszültségét azok a kapilláraktív 

anyagok, amelyek molekulái amfipatikusak, tehát felületaktívak. Már ezred mólos töménység-

tartományban is drasztikus (30-40 mN/m, esetleg még jelentősebb) mértékű csökkenés tapasztalható. 

A (82)-es összefüggés alapján könnyen megadható az említett anyagok felületi többletének előjele (l. a 

9.1.2. ábrát is). A kapillárinaktív anyagokra jellemző  – c függvény differenciálja pozitív előjelű, így 

többletük negatív, míg a kapilláraktív anyagoké – ugyanilyen megfontolások alapján – pozitív. 

Kapillárinaktívak a szervetlen sók. Ide soroljuk még a cukrokat és a glicerint is: vizes oldataik felületi 

feszültsége alig kisebb, mint az oldószeré. (Nagyon tömény glicerinoldatok felületi feszültsége 

természetesen a tiszta glicerin felületi feszültségéhez közeli, azaz kisebb, mint a vízé.) Kapilláraktívak 
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a kismolekulájú poláris szénvegyületek: alkoholok, aldehidek, karbonsavak. A zsírsavak, ill. sóik, 

amennyiben oldódnak, felületaktívak. Nagyon sok mesterségesen előállított felületaktív anyagot 

ismerünk, ezek a tenzidek (pl. Na-alkil-szulfátok vagy -szulfonátok stb.). Az amfipatikus molekulák 

(de tegyük hozzá, a dipólus molekulák is) orientáltan adszorbeálódnak, azaz poláris részük a poláris, 

míg apoláris részük az apoláris (adott esetben levegő) fázis felé orientálódik (l. a 9.1.1. ábrát és v.ö. a 

2.1.3. fejezettel). Kvalitatíve ezzel indokolható felületifeszültség-csökkentő hatásuk: orientált 

adszorpciójuk révén folytonosabbá válik az átmenet a két különnemű fázis között (Harkins-elv). 

 

A tapasztalat szerint vizes oldatok felületi feszültsége (γ) a következőképpen változik a 

kapilláraktív anyag (c) koncentrációjával (Sziszkowski-egyenlet): 

 γ = γ0-A ln(1+BTc), (83) 

ahol γ0 a vizes fázis felületi feszültsége, A és BT pedig állandók. Amfipatikus molekulák homológ 

sorában az A kb. állandó, míg BT a relatív molekulatömeg emelkedésével nő. Traube kísérletileg úgy 

találta, hogy homológ sor szomszédjaira közelítően teljesül az alábbi összefüggés: 

 BT(n+1)/BT(n) = 3,4, (84) 

ahol n a molekula szénatom számát jelöli (Traube-szabály, 9.1.3. ábra). 

 

9.1.3. ábra: Szerves vegyület homológjai növekvő szénatomszámmal egyre hatékonyabban csökkentik 

a vízfázis felületi feszültségét 

A fenti összefüggések alapján kifejezhetjük a Γ koncentrációfüggését is (adszorpciós izoterma). A 

Sziszkowski-egyenlet c szerinti differenciálásával kapjuk: 

 dγ/dc = -AB/(1+BTc) (85) 

Ezt a Gibbs-egyenletbe helyettesítve, majd átrendezve adódik: 

 Γ = (A/RT)[c/(1/BT+c)] (86) 

Eszerint kapilláraktív anyagok víz-levegő határfelületen végbemenő (pozitív) adszorpcióját kis 

töménységeknél Langmuir-típusú adszorpciós izoterma írja le. Az ilyen típusú izotermákra jellemző, 

hogy az oldott anyagok kis koncentrációinál az izoterma közel lineáris, majd a koncentráció 

növelésével telítésbe hajlik, azaz az adszorbeált mennyiség határértéket ér el (Γ = A/RT). A 

Langmuir-típusú izoterma mindig monomolekulás adszorpciós réteg kialakulását tükrözi (9.1.4. ábra). 
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9.1.4. ábra: Kapilláraktív anyagok adszorpcióját Langmuir-típusú izoterma írja le. Γ a 

monomolekulás borítottságnak megfelelő relatív többletkoncentráció. c: töménység 

9.1.1. Oldhatatlan monomolekulás filmek (felületi hártyák) 

Az amfipatikus molekulájú anyagok relatív molekulatömegük (ill. apoláris szénláncuk hosszának) 

növekedésével vízben egyre kevésbé oldódnak. Ilyen típusú anyagok molekulái csak gyorsan párolgó, 

vízen jól terülő oldószerből juttathatók víz-levegő határfelületre. A tapasztalatok szerint a terítés, majd 

a molekulák oldalirányú összenyomása következtében monomolekulás film keletkezik (9.1.1.1. ábra). 

Határfelületi felhalmozódásuk szintén a felületi feszültség csökkenését eredményezi, a csökkenés 

mértéke pedig – az eddig tanultak értelmében – nő a felületi koncentrációjuk növekedésével. 

 

9.1.1.1. ábra: Molekulás film oldalnyomás vs. egyetlen molekulára jutó terület izotermája, és a filmek 

összenyomásakor bekövetkező állapotváltozások víz-levegő határfelületen 

Felületi koncentrációjuk növelése vagy a felvitt anyag mennyiségének növelésével, vagy a 

határfelületben levő molekulák oldalirányú összenyomásával, azaz a rendelkezésükre álló terület 

csökkentésével érhető el. Ezen utóbbi megvalósítására alkalmasak a filmmérlegek, melyekben a 

folyadék felületében úszó, a kád alakú edényt teljesen átérő, mozgatható korláttal lehet a molekulákat 

kisebb területre zsúfolni (9.1.1.2. ábra).  
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9.1.1.2. ábra: Wilhelmy-filmmérleg vázlatos képe. Fontosabb részei: a kád (a képen fehér színű 

teflonból készült kádat mutatunk), amelyben a víz (v. vizes) fázis található felületifeszültség-mérő (a 

képen Wilhelmy-lemezes típusa látható) mozgatható korlát. A kép alján a terítő apparátus is látszik, 

ennek lényegi eleme egy mikrofecskendő, amelyből cseppenként lehet a víz felszínére juttatni az 

amfipatikus molekulákat tartalmazó terítőfolyadékot 

A molekulák rendelkezésére álló folyadékfelület csökkentése a réteg oldalnyomásának (Πs) 

növekedéséhez vezet, melyről kimutatható, hogy számértékben a felületi feszültség csökkenésével 

egyenlő: 

 Πs = v-m, (87) 

ahol v a tiszta oldószer és m az amfipatikus molekulákkal borított oldószer felületi feszültsége. Az 

oldalnyomás kvalitatíve úgy is értelmezhető, hogy a kisebb felületi feszültségű folyadékfelszín 

igyekszik kiterjedni a nagyobb felületi feszültségű felület rovására (ez vezet ugyanis a szabadentalpia 

csökkenéséhez).  

 

9.1.1.1. demonstráció: 9.1.1.1. videó: Kámfortánc 

„Kámfortánc”. A vízfelszínre szórt kámforszemcsék ún. kétdimenziós szublimációval jutnak a víz 

felszínére, abban gyakorlatilag oldhatatlanok. Vízfelszíni adszorpciójuk felületifeszültség-csökkenést 

eredményez a szemcsék környezetében. Ennek mértéke azonban helyről-helyre és időről-időre változik. 

Ez mutatkozik meg az oldalnyomás értékekben is. A részecskék véletlenszerű mozgásba kezdenek 

közvetlenül a felszórásukat követően. 

A jelenség bizonyos tekintetben analógiát mutat gázok dugattyúban való összenyomásával, 

melynek során a nyomás növekedése jól értelmezhető a kinetikus gázelmélet alapján. A filmképző 

anyag ideális viselkedése esetén megadható a monomolekulás film állapotegyenlete, mely a tökéletes 

gázokra vonatkozó egyenlet kétdimenziós megfelelője: 

 ΠsAm = RT, (88) 

ahol Am a filmet alkotó anyag moláris felületigénye. A fenti összefüggés, mely a Sziszkowszki- és a 

Gibbs-egyenlet összevetése alapján is megkapható, természetesen csak nagyon kevés anyagra (pl. 

egyes fehérjékre) és kis oldalnyomás-értékeknél írja le kielégítően a kétdimenziós filmek viselkedését. 
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A valóságban nem hagyható figyelmen kívül a filmet alkotó molekulák kölcsönhatása; egyes típusaik 

már terítéskor szigetesen kondenzált filmet alkotnak (pl. palmitinsav, sztearinsav), melynek oka az 

amfipatikus molekulák apoláris láncainak számottevő kohéziója. A filmmérleg a molekulák 

összenyomásán túlmenően oldalnyomásuk meghatározására is alkalmas a felületi feszültség mérése 

révén. A felületi feszültség meghatározásának módja szerint léteznek Wilhelmy- és Langmuir-típusú 

filmmérlegek. Az első esetben a felületi feszültséget Wilhelmy-lemezes módszerrel mérik, míg a 

második esetben az erőmérő lemez – lapjával párhuzamosan – a víz levegő határfelületben úszik, és 

„közvetlenül érzékeli” az oldalnyomás növekedését. 

A molekulák oldalirányú összezsúfolása a gázállapotból a kondenzáltfolyadék-állapoton keresztül 

a szilárd filmek kialakulásához vezethet (az állapotok elnevezései a három dimenzióban használt 

halmazállapotokkal mutatnak analógiát, l. a 9.1.1.1. ábrát). A film állapotában bekövetkező 

változásokról a filmmérleggel meghatározott Πs-As, azaz oldalnyomás – felület (As) izotermák 

adhatnak információt. Utóbbi paraméter a felvitt anyagmennyiségből és a mozgó korlát által határolt 

terület nagyságából számítható, mértékegysége általában Ǻ2/molekula. A Πs-As izoterma meredek (a 

szilárd fázis kialakulásának megfelelő) szakaszához illesztett egyenesnek a terület tengellyel való 

metszéspontját az orientáltan adszorbeálódó molekula keresztmetszeti területének tekintik (9.1.1.3. 

ábra). Úgy képzeljük, hogy ebben az esetben a molekulák a legtömörebb, azaz hexagonális 

illeszkedésben fedik le a felszínt, és helyigényüket nem befolyásolják kölcsönhatásaik (ezért 

extrapoláljuk a függvényt zérus oldalnyomásra). A molekulaméret filmmérleges vizsgálatai során 

nyert eredmények jó egyezésben vannak más vizsgálati módszerek eredményeivel (pl. 

röntgendiffrakció). 

 

9.1.1.3. ábra: Oldalnyomás (Πs) vs. egyetlen molekulára jutó terület (A1) izoterma sémája. Az 

izoterma meredeken emelkedő szakaszához illesztett egyenesnek aterület tengellyel való metszéspontja 

konvenció szerint a molekula keresztmetszeti területét (Ak) adja meg 

A filmek összenyomásakor bekövetkező állapotváltozások a vizsgált anyagok molekuláinak 

kémiai felépítésétől, ill. szerkezetétől és az ebből következő kölcsönhatásaiktól függnek: mint a 

fentiekben említettük, bizonyos anyagok terítése azonnal kondenzált állapotú filmek (filmrészletek) 

kialakulásához vezet. A molekulaszerkezet hatását a filmképzésre jól példázzák pl. az olajsav és az 

elaidinsav filmmérlegbeli vizsgálatai során nyert eredmények. Ezek az egyetlen kettőskötést 

tartalmazó szerves vegyületek 18 szénatomos karbonsavak, egymásnak cisz-transz izomerjei (előbbi a 

cisz, az utóbbi a transz izomer). A cisz-izomer molekula keresztmetszeti területe 45 Ǻ2, míg a transz 

izomeré 21 Ǻ2. Szerkezetük a 9.1.1.4. ábrán látható módon befolyásolja molekuláik helyigényét a 

felületen. Mivel a filmek állapotát befolyásoló paraméterek viszonylag könnyen változtathatók (pl. a 

filmképző anyag, a szubfázis, a terítőfolyadék kémiai összetétele, a hőmérséklet), nem véletlen, hogy a 

kétdimenziós filmek iránt oly rendkívüli az érdeklődés a tudományos szakemberek körében, 

különösen, hogy a fázisátalakulások vizsgálatában a vizuális megjelenítést is lehetővé tevő korszerű 

technikák is megjelentek (pl. a fluoreszcencia- és Brewster-szög-mikroszkópiák). A felületi hártyák a 

gyakorlati szakemberek figyelmét is magukra vonták, mert belőlük az ún. Langmuir-Blodgett-

technikával tervezett szerkezetű, polimolekulás filmek hozhatók létre szilárd hordozókon, melyek 

csúcstechnológiai alkalmazása elérhető közelségbe került [24]. Erről az utolsó fejezetben még 

részletesebben is szó esik majd. 
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9.1.1.4. ábra: Az  egymással cisz-transz izomer viszonyban levő olajsav (a) és elaidinsav (b) 

molekulák víz-levegő határfelületen való elhelyezkedése. A satírozott körökkel jelölt karboxil-

csoportok a vízben, míg az apoláris láncok a levegőben helyezkednek el. A szénláncban kettős vonallal 

tüntettük fel a kettős kötés helyét 

9.2. Adszorpció szilárd-gáz határfelületen 

Az első világháborúban bevetett harci gázok ellenszere a gázálarc, amelynek „lelke” egy olyan 

adszorbens, amely szelektíven megköti a mérgező, gáznemű anyagot, de az éltető levegőt tovább-

engedi a tüdőbe. Számottevő mennyiségű adszorptívumot (adszorbeálódó molekulák elnevezése) csak 

nagy felület képes lokalizálni, és erre csak a pórusos, nagy fajlagos felületű adszorbensek képesek 

(aktív szenek, szilikagélek stb.). A fajlagos felület egységnyi tömegű vagy térfogatú adszorbens 

felülete. Gyakran beszélünk – felváltva is – gőz-, ill. gázadszorpcióról, de általában mindig ugyanarra 

a jelenségre gondolunk. Korábbi fizikai-kémiai tanulmányokra visszautalva itt csak megjegyezzük, 

hogy a kritikus hőmérséklet alatt levő gázokat nevezzük gőznek. (Tehát a konyhában a fedő alól 

kicsapó gőz más minőség, az aeroszolnak tekinthető.) 

 

A gázadszorpció az adszorptívum molekuláinak a felülettel való kölcsönhatása és adszorpciós 

határréteg szerkezete szerint is csoportosítható. Szerkezetileg megkülönböztetünk egy- és többrétegű 

(9.2.1. ábra) adszorpciót, és attól függően, hogy az adszorbeált anyag (adszorbátum) molekulái fizikai 

vagy kémiai kötést létesítenek a felületi csoportokkal, beszélünk fizikai és kémiai adszorpcióról 

(fiziszorpció, kemiszorpció). A fizikai adszorpció, melynek aktiválási energiája zérus, dinamikus 

egyensúlyra vezet. A kemiszorpció csak aktiválási energiát befektetve mehet végbe, és általában 

monomolekulás rétegű adszorpciós határréteg kialakulását eredményezi. 

 

9.2.1. ábra: Gázmolekulák mono- és többrétegű adszorpciója szilárd felületen. Szürke golyók felelnek 

meg az adszorptívum molekuláinak vagy atomjainak. S: szilárd fázis G: gázfázis 

Mivel a gázadszorpció során a konfigurációs entrópia csökken (ΔS negatív a lehetséges állapotok 

számának csökkenése miatt), a spontán végbemenő folyamat szükségszerűen exoterm, azaz az 

entalpiaváltozás (ΔH) negatív, mert a szabadentalpia-változás (ΔG) önként végbemenő folyamatok 

esetében negatív (a ΔG = ΔH - TΔS szerint). Ez azonban azt jelenti, hogy növekvő hőmérséklettel 

deszorpció megy végbe. Ez ad lehetőséget sok esetben az adszorbensek regenerálására. 
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Mivel az adszorptívum molekulái olyan szorosan illeszkednek, hogy gyakorlatilag folyékony 

állapotba kerülnek az adszorpciós határréteg telítése során, határrétegbeli töménységük nagyság-

rendekkel nagyobb tömbfázisbeli töménységüknél. Ezért többletük gyakorlatilag megegyezik 

határrétegbeli mennyiségükkel: 

 ni

 = ni

s
 (89) 

A többletek kísérleti úton is meghatározhatók: volumetrikus módszerrel, melynek során az 

adszorbens feletti tér nyomásváltozását mérik vagy gravimetriás módszerrel, az adszorbens tömegének 

növekedését mérve. A mérés során meghatározzák az adszorpciós izotermát, amely az adszorbeált 

anyagmennyiséget mutatja az adszorptívum egyensúlyi nyomásának („töménységének”) függvényé-

ben állandó hőmérsékleten. Egységnyi tömegű adszorbensre vonatkoztatott értékét fajlagos 

adszorpciónak (Vad) nevezik. Tapasztalatok szerint a gázadszorpciós izotermák hat fontosabb típusa 

ismeretes (a IUPAC szerinti besorolás, IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry), 

ezeket a 9.2.2. ábrán tüntettük fel. 

 

9.2.2. ábra: A gázadszorpciós izotermák típusai (IUPAC szerinti besorolás). A II. és IV. izotermán b-

vel jelölt pontok felelnek a monomolekulás borítottságnak. Vad: fajlagos adszorpció p: az 

adszorptívum nyomása 

Igen gyakoriak az I., II. és IV. típusú izotermák. Az I-es számú, a már említett Langmuir típusú 

izoterma, a monomolekulás rétegű adszorpciót jellemzi. Az adszorptívum kritikus hőmérséklete fölött 

(azaz gázok esetén) az izoterma Langmuir típusú. A II-es számú (BET izoterma, BET: Brunauer-

Emmett-Teller) sima felületű és pórusos adszorbensekre , míg a IV-es számú csak pórusos 

adszorbensekre jellemző gőzök adszorpciójakor. 

Az izotermák különféle izotermaegyenletekkel írhatók le, amelyek ismerete megkönnyíti az ún. 

monomolekulás rétegű borítottságnak megfelelő adszorbeált mennyiség (vagy fajlagos adszorpció 

meghatározását). Ez azért fontos, mert értékéből az adszorbensek egyik legfontosabb jellemzőjét, 

fajlagos felületét tudjuk meghatározni. 

A Langmuir-féle izotermaegyenlet kinetikai megfontolások alapján is levezethető. A 

modellfeltételek: monomolekulás rétegű borítottság, az adszorpció aktív centrumokon megy végbe és 

a differenciális adszorpciós hő független a borítottságtól. Dinamikus egyensúlyban az adszorpció és a 

deszorpció sebessége (vadsz és vdesz) egyenlő: 
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 vadsz = vdesz (90) 

A borítottság (s) az elfoglalt centrumoknak az összes centrumhoz viszonyított arányát adja meg, 

értéke 0 és 1 között változik. Nyilvánvaló, hogy vadsz egyenesen arányos a még szabad centrumok 

arányával (1-s), a nyomással és a sebességi együtthatóval. Deszorpció viszont csak a borított aktív 

helyekről történhet, ezért vdesz a s borítottsággal és a kdesz sebességi együtthatóval arányos. A (90)-es 

összefüggés tehát az alábbi formában is felírható: 

 kadsz p (1-s),= kdesz s, (91) 

ahol kadsz és kdesz az adszorpciós és deszorpciós sebességi együtthatók. Jelöljük a kadsz/kdesz hányadost b-

vel, akkor 

 s = bp / (1 + bp (92) 

Mivel 

 s = ns/ns (mono)  Vad/Vad (mono), (93) 

ahol Vad a fajlagos adszorpció, Vad(mono) pedig monomolekuláris réteg maximális borítottságához 

szükséges fajlagos adszorpció (adszorpciós kapacitás). 

 Vad = Vad (mono) p/[(1/b) + p] (94) 

Ez pedig a már korábban felírt Langmuir típusú izoterma egyenlete (v.ö. a (86)-os összefüggéssel). 

Ennek linearizált alakja: 

 1/Vad = 1/Vad(mono) + [1/bVad(mono)] 1/p (95) 

Tehát, ha a fajlagos adszorpció reciprokát a reciprok nyomás függvényében ábrázoljuk, akkor a 

Vad(mono) adszorpciós kapacitás és b, (amit szoktak a kötés erősségére vonatkozó tagnak is nevezni), 

meghatározható a kísérletileg nyert függvény tengelymetszetéből és meredekségéből (9.2.3. ábra). 

 

9.2.3. ábra: A monomolekulás réteg maximális borítottsághoz szükséges fajlagos adszorpció 

Vad(mono) meghatározása a Langmuir-izotermaegyenlet linearizált alakja (95) alapján 

Adszorbensek fajlagos felülete (as, m
2/g) a következő összefüggés alapján határozható meg: 

 as = Vad(mono) , (96) 

ahol  (m2/mol) egy mol adszorptívum felületigénye amennyiben molekulái monorétegben és a 

legszorosabb illeszkedésben borítják be a felületet (Vad(mono) mértékegysége mol/g). Gőzök fizikai 

adszorpciója polimolekulás réteg kialakulásához is vezethet. Ebben az esetben Vad(mono) 

meghatározásához a BET-izoterma (9.2.2. ábra, II. típus) egyenletét használjuk fel. Ez bonyolultabb, 

mint a Langmuir-izotermaegyenlet, kinetikai alapon szintén levezethető. 
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Itt csak az eredményt közöljük, és közvetlenül a linearizált alakját: 

 p/[Vad(po – p)] = 1/Vad(mono) ch + [(ch-1)/Vad(mono) ch] p/po, (97) 

ahol po az adszorptívum telítési, sík folyadékfelszínre jellemző gőznyomása és 

 ch = exp [(ΔH1 – ΔHF)]/RT, (98) 

ahol ΔH1 és ΔHF az adszorptívum adszorpciós, ill. cseppfolyósodási hője. Ábrázolva a p/[Vad(po – p)] 

kísérletileg nyerhető mennyiséget p/po függvényében Vad(mono) meghatározható a kísérletileg nyert 

függvény tengelymetszetéből és meredekségéből: 

 Vad(mono) = (tengelymetszet + meredekség)-1 (99) 

A (98)-as kifejezéssel megadott paraméter (ch) szintén meghatározható, amelyből a definíció 

értelmében a felületi kölcsönhatásokra lehet következtetni. Az így meghatározott fajlagos felületet 

gyakran nitrogén gőzének adszorpciójából (77 K) határozzák meg és BET-felületnek nevezik. 

9.2.1. Pórusos adszorbensek jellemzése 

A IV. típusú adszorpciós izotermát (9.2.2. ábra) növekvő, majd csökkenő nyomásértékeknél 

határozták meg (adszorpciós és deszorpciós szakasz). A függvény deszorpciós szakasza magasabban 

fut, mint a másik, azaz adszorpciós hiszterézist tapasztalunk. Ennek oka, hogy az adszorptívum gőze 

bizonyos nyomásértéket elérve kondenzál az adszorbens pórusaiban (9.2.1.1. ábra), és csak 

alacsonyabb nyomásértékeknél képes azokat elhagyni. 

 

9.2.1.1. ábra: Az adszorptívum gőze egy bizonyos nyomást elérve (p < po) kondenzálódik az 

adszorbens pórusaiban (kapilláris kondenzáció) 

A kondenzációnak megfelelő nyomás jelentősen kisebb, mint a telítési gőznyomás (po), melynek 

oka az, hogy az adszorbátum molekulái vékony, homorú felszínű folyadékfilmként vonják be a 

pórusok belső falát. Ez természetesen csak jól nedvesedő felületen valósulhat meg. Homorú 

folyadékfelszín fölött a telítési (egyensúlyi) gőznyomás kisebb, mint a sík felszín fölötti (po) (l. 

Kelvin-egyenlet, 66-os összefüggés). Az adszorpciónak (és deszorpciónak) megfelelő nyomásértékek 

természetesen a homorú felszín görbületi sugarától, azaz a pórusok méretétől függnek. Az adszorpciós 

hiszterézis magyarázata éppen ezzel kapcsolatos, ésszerű feltételezés szerint a deszorpciós szakaszban 

görbültebb folyadékfelszínek alakulnak ki, mint adszorpció idején. A pórusok feltöltésére, ill. 

kiürülésére jellemző meniszkusz alakot – henger alakú pórusokat feltételezve – a 9.2.1.2. ábra 

demonstrálja. 

A jelenség – feltehetően – kapcsolatba hozható a peremszög-hiszterézissel: hátráló szituációban 

hátráló peremszög alatt illeszkedik a meniszkusz a kapilláris belső falához. Ez – mint tudjuk – mindig 

kisebb, mint a haladó peremszög, mely a pórusok betöltésekor alakul ki. Más elképzelés szerint a 

hiszterézis a tintásüveg alakú pórusoknak tulajdonítható (9.2.1.3. ábra). Mint látható a pórusok 

kiürülésekor számottevően kisebb a meniszkusz görbületi sugara, mint a feltöltődés kezdetén. 

Hengeres pórusokat feltételezve, továbbá azzal az ésszerű feltételezéssel élve, hogy a hátráló 

peremszög zérus (azaz a meniszkusz görbületi sugara megegyezik a henger alakú pórus sugarával) az 

izoterma deszorpciós szakaszából meghatározható az adszorbens pórusméret-eloszlása. 
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9.2.1.2. ábra: Henger alakú pórusban kialakuló folyadékmeniszkuszok: „haladó” (piros színnel 

jelölve) és „hátráló” (fekete színnel jelölve). A pórusok kiürülésekor (zérus értékű peremszöget 

feltételezve) a meniszkusz görbületi sugara egyenlő a henger belső sugarával (r) 

 

9.2.1.3. ábra: Tintásüveg alakú pórusban kialakuló folyadékmeniszkuszok: „haladó” (piros színnel 

jelölve) és „hátráló” (fekete színnel jelölve). A nyak szűkülete miatt a kiürülés kezdetén a meniszkusz 

görbületi sugara kisebb 

A mérés előtt az adszorbenst levákuumozzák, majd felveszik az izotermát. A mindenkori nyomást 

a deszorpciós szakaszon az éppen kiürülő pórusokban levő meniszkusz gőznyomásaként azonosítják. 

Így a Kelvin-egyenlet (66) alapján a pórussugár számítható, és közvetlenül az integrális méreteloszlás-

görbét kapjuk meg (a kapilláris konstans 2/r). A pórusok vastagsága (2r) szerint megkülönböztetünk 

mikropórust (2r < 2 nm), mezopórust (2 nm < 2r < 50 nm) és makropórust (50 nm < 2r). 

 

Adszorbensek méreteloszlása meghatározható Hg (higany)-porozimetriával is. Ez a technika nem 

az adszorpción alapul ugyan, de a pórusos adszorbensek jellemzése témakörben mindenképpen meg 

kell említenünk. A levákuumozott adszorbensbe higanyt sajtolnak, és azt tanulmányozzák, hogy egyre 

növekvő nyomáson (pHg) milyen térfogatú (VHg) higany kerül a pórusok belsejébe. A Hg nem 

nedvesítő folyadék (igen nagy a felületi feszültsége), peremszöge általában jelentősen nagyobb 90°-nál 

a legtöbb adszorbens felületén, ezért spontán felszívódása nem megy végbe (l. a kapilláris emelke-

déssel és süllyedéssel foglalkozó 8.2. fejezetet). Ezért csak a pórusokban fellépő kapilláris nyomásnak 

megfelelő nyomáson sajtolható az adszorbensbe (9.2.1.4. ábra). 
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9.2.1.4. ábra: Hg besajtolása különböző méretű henger alakú pórusokba. A higany peremszöge 

nagyobb mint 90o, ezért meniszkuszának felszíne domború, és besajtolásához a kapilláris nyomást (pc) 

ellentételező nyomást (pHg) kell alkalmazni. A nyomás növelésével az egyre vékonyabb pórusok is 

megtelnek higannyal. 2r1, 2r2 és 2r3 a pórusok vastagsága 

Mivel a pórusba belépő meniszkusz görbületi sugara, így a kapilláris nyomás is a pórus méretétől 

függ, az adszorbens pórusméret-eloszlása meghatározható a VHg – pHg kísérleti függvényből (9.2.1.5. 

ábra). 

 

9.2.1.5. ábra: Pórusméret (r)-eloszlás meghatározása Hg-porozimetriával. A meniszkusz görbületi 

sugarának (rg) pórusméret-függésére vonatkozóan l. a 8.2.7. ábrát is. : peremszög : a Hg felületi 

feszültsége 

A Laplace-egyenlet alkalmazásával számolhatók a megfelelő (meniszkusz) görbületi sugarak, 

majd a meniszkusz görbületi sugarának pórus sugárral való kapcsolatából a pórusméretek (9.2.1.5. 

ábra). Az eredmény: integrális pórus méreteloszlási függvény. 

9.3. Adszorpció szilárd-folyadék határfelületen 

Számos kinyerési és elválasztási művelettel kapcsolatos ipari-technológiai eljárás a szilárd-folyadék 

határfelületen végbemenő adszorpciós folyamatokon alapul. Az adszorpciós jelenségek igen 

összetettek szilárd-folyadék határfelületeken. Ennek alapvető oka, hogy a legalább kétkomponensű 

elegyben (ill. oldatban) fontos szerepet játszik a komponensek kölcsönhatása, szolvatációja-

hidratációja. Számos esetben – leginkább a gyakorlatilag fontos vizes oldatokban – elektrolitos 

disszociáció megy végbe. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a szilárd felület – mint korábban láttuk 
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– maga is képes elektrolitos disszociációra, és vizes közegben számottevő elektromos töltésre tehet 

szert. Ezek a folyamatok a szilárd felület és az adszorptívum kölcsönhatását, a határfelületi többletek 

kialakulását jelentős mértékben befolyásolják. 

 

Először nemelektrolitok adszorpciójával foglalkozunk (elegyadszorpció), majd röviden szót ejtünk 

– gyakorlati fontossága miatt – az ioncsere-adszorpcióról is. 

9.3.1. Nemelektrolit-adszorpció, elegyadszorpció 

A szilárd-folyadék határfelületi adszorpció vizsgálata a pórusos adszorbensek jellemzése szem-

pontjából is fontos. A többletek meghatározása az adszorbens felületének polaritásáról, valamint a 

fajlagos felületről adhat információt. A poláris molekulák poláris felületen halmozódnak fel inkább, 

míg apoláris molekulák apoláris felületen (ez elválasztás technikai szempontból is nagyon fontos). Az 

elegyet alkotó molekulák polaritásának viszonylag csekély eltérése is jelentős különbséget ered-

ményez az adszorpciós képességben. A vizsgálatok során állandó hőmérsékleten megfelelő 

mennyiségű adszorbenst adnak ismert összetételű (kétkomponensű) folyadékelegyhez, majd az 

egyensúly elérését követően alkalmas analitikai módszerrel meghatározzák az elegy összetételét 

(spektrofotometria, törésmutató-mérés stb.). Ismerve az elegy komponenseinek bemérési mennyiségét 

(no), a kiindulási és az egyensúlyi töménységet (xo1 és x1, moltört), a megfelelő komponens többlete 

(n1
) számítható (l. a 77-es összefüggést). Az adszorpciós izotermák (9.3.1.1. ábra) a többleteket 

tüntetik fel az egyik komponens egyensúlyi moltörtjének függvényében. Schay és Nagy csoportosítása 

szerint az adszorpciós többletizotermák öt fontosabb típusa különböztethető meg. 

 

9.3.1.1. ábra: Adszorpciós többletizotermák Schay és Nagy szerint az egyes komponens egyensúlyi 

moltörtjének (x1) függvényében. A IV. típusú izotermán jelezzük a fajlagos felület számításának alapját 

képező mennyiségek (n1
s és n2

s, a megfelelő komponens határrétegbeli mennyisége) meghatározásának 

menetét 

Tiszta rendszerek (x1 = 0, ill. x1 = 1) esetében a többlet természetesen zérus. A többlet zérus értékű 

lehet az elegyekben is (IV. és V. típusú izotermán figyelhető meg: azeotrópos pont), ez egyszerűen azt 

jelenti, hogy az adszorpciós határréteg összetétele megegyezik a tömbfázis összetételével. Tehát az 

oldószer-molekulák is adszorbeálódnak, és mivel az elegyet alkotó molekulák – első közelítésben – 

ugyanolyan tömör illeszkedésűek a határrétegben, mint a tömbfázisban, az egyik típusú molekula 

adszorpcióját – szükségszerűen – a másik deszorpciója kíséri („versengő adszorpció”). Ennek 

következménye, hogy tükörképi izotermákat kapunk, ha mindkét komponens többletét ugyanabban a 

koordinátarendszerben ábrázoljuk. Itt nem részletezett megfontolások alapján kijelenthető, hogy 
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amennyiben az izotermának van lineáris szakasza, akkor a lineáris szakasz mentén a monomolekulás 

adszorpciós határréteg összetétele állandó, és annak zérus, ill. x1 = 1 töménységekre való 

extrapolálásával a határréteget alkotó komponensek mennyisége (n1
s és n2

s) meghatározható (9.3.1.1. 

ábra, II., III., és IV. típusú izoterma). Mivel az egyenes egyenlete n1
 = n1

s – ns x1 (l. a 76-os 

összefüggést) könnyen kimutatható, hogy a megfelelő extrapolációk révén n1
 = n1

s (x1 = 0), ill. n1
 = 

-n2
s (x1 = 1). 

Mivel n1
s + n2

s = ns, ezért az adszorbens teljes felülete: 

 Af =  n1
s 1 + n2

s 2, (100) 

ahol 1 és 2 a megfelelő komponensek moláris felületigénye (l. a 96-os összefüggést is). A fajlagos 

felület pedig: 

 as = Af/m, (101) 

ahol m az adszorbens tömege. 

Az előzőekben már említést tettünk arról, hogy a különböző komponensek többletizotermái 

tükörképi viszonyban vannak egymással, azaz n1
  = -n2

. Ez azzal egyenértékű, hogy Г1 + Г2 = 0. Az 

egymással ilyen viszonyban levő többleteket, ill. többletkoncentrációkat redukált többleteknek, ill. 

redukált többletkoncentrációknak nevezzük (l. a 9.1 fejezetet is). 

 

Bizonyos esetekben az elegy egyik komponense jóval nagyobb affinitást mutat az adszorbens 

felületéhez, mint a másik. Viszonylag kis töménységénél (híg oldataiban) kiszorítja oldószerét az 

adszorpciós határrétegből, és teljes mértékben borítja a felületet (híg oldat adszorpció). Adszorpcióját 

számos esetben Langmuir-típusú izoterma írja le, és a monomolekulás rétegű borításhoz szükséges 

mennyiségének meghatározásával számítható az adszorbens fajlagos felülete. Metilénkék vizes oldatát 

gyakran használják fajlagos felület meghatározására. Vizes oldatának töménysége spektrofoto-

metriásan mérhető. 

9.3.2. Elektrolitok adszorpciója szilárd-folyadék határfelületen 

Szilárd felületeken az elektrolitok oldatából az ionok adszorbeálódnak. Ha a kation és anion egyaránt 

részt vesz a folyamatban, akkor az adszorpció ekvivalens. Az ekvivalens ionadszorpcióról és annak 

szelektív jellegéről már szót ejtettünk korábban a felületi elektromos töltések kialakulásával 

kapcsolatban (3.2.1. fejezet). Az elektrolitadszorpció másik típusáról a nemekvivalens elektrolit-

adszorpcióról vagy ioncsere-adszorpcióról gyakorlati fontossága miatt a következő alfejezetben erről 

lesz szó. 

9.3.2.1. Ioncsere-adszorpció vagy nemekvivalens ionadszorpció 

Az ioncsere-adszorpció felfedezése H. Thompson és J. Way nevéhez fűződik (1850), akik talaj-

oszlopon (NH4)2SO4 oldatot bocsátottak keresztül, és a lecsepegő oldat CaSO4-ot, Mg2+-, Na+- és K+-

ionokat tartalmazott. Tehát az ammóniumion kiszorította (kicserélte) az adszorbens fix negatív 

töltéseit közömbösítő Ca2+-, Mg2+-, Na+- és K+-ionokat, melyek megjelentek az oldatban. 

Az ioncsere-adszorpciónál a nagy fajlagos felületű, pórusos adszorbensre jellemző rögzített 

töltéseket már eleve semlegesítik a vele ellentétes töltésű ionok, az ellenionok. Vizes oldatban 

nanoléptékű elektromos kettősréteget jön létre. Ezek a mozgékony, túlnyomórészt nem specifikus, 

gyenge elektrosztatikus vonzó kölcsönhatások által adszorbeált ionok az oldatban lévő másféle, de 

ugyanolyan töltésű ionokkal reverzibilisen kicserélhetők. A folyamatra érvényes az elektroneutralitás 

elve. Az ioncserét befolyásolja az ion töltése, mérete, polarizálhatósága, koncentrációja. Az adszor-

bens fontos jellemzője az ioncserélő kapacitása mekv/g egységben. 

A felületi töltések kialakulásának okát a 3.2.1 fejezetben bemutattuk. Az ioncserélő képességgel 

rendelkező anyagokat a következőképpen csoportosíthatjuk: ha az adszorbens fix töltései a/ negatívak, 

akkor kationcserélők, b/ ha pozitívak, akkor anioncserélők, c/ amfoterek, melyek a pH-tól függően 

pozitív és negatív töltésűek (3.2.1. fejezet) egyaránt lehetnek, tehát mind anion-, mind kationcserére 

egyaránt képesek. 
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Az ioncsere sematikus egyenlete: 

 MA + B = MB + A, 

ahol M a felület, A, ill. B ellenionok, melyek versengenek, hogy betöltsék az elektromos kettősréteg 

külső fegyverzetében előforduló szabad helyeket. 

 

Az ioncsere-adszorpción alapul egy fontos laboratóriumi eljárás, az ioncserés kromatográfia. Az 

ioncserének a víz lágyításában, így a mosószergyártó iparban, valamint teljes sótalanításában is nagy 

jelentősége van. A vizek keménységét okozó kalcium- és magnézium-ionokat korábban foszfátos 

reakciókban csapták le és távolították el (trisó = trinátrium-foszfát). A foszfortartalmú vegyületek, 

mivel károsak a környezetre, az utóbbi időben háttérbe szorulnak. Helyettük nagy fajlagos felületű, 

ioncserére képes adszorbenseket (pl. természetes és mesterséges zeolitokat) alkalmaznak. 

 

Vizek tisztítására, teljes ionmentesítésére ma már ioncserélő műgyantákat használnak. A 

térhálósított műgyanta (pl. polisztirol-divinilbenzol kopolimer) kationcserélő (–SO3H vagy –COOH) 

csoportokat tartalmaz, azaz vízben levő sók kationjait hidrogén-ionokra cseréli. Egy következő 

lépésben anioncserélő műgyantán bocsátják át az oldatot (kvaterner- vagy primer amino-csoportokat 

tartalmaznak), aminek eredményeképpen ionmentesített vizet kapnak. Az ioncserélő műgyanták 

megfelelő sav vagy lúg oldatában gyorsan regenerálhatók, és újra hasznosíthatók. A műgyanta (M) 

vízbe helyezve duzzad, számos funkciós csoportja válik hozzáférhetővé, ennek eredményeképpen az 

ioncsere gyorsan végbemegy. A víz sómentesítése a következő folyamatok szerint valósul meg: 

 nM-SO3H + Men+ → (M-SO3)nMe + nH+ 

 nM-N(CH3)3OH + An– → [(M-N(CH3)3]nA + nOH–. 

A folyamat egyensúlyra vezet, ezért lehet regenerálni a gyantákat. 

 

A talajok főleg negatív töltésű felületekkel rendelkeznek (az agyagásványokra jellemző izomorf 

szubsztitúció és a változó töltésű felületeket negatív irányba eltoló pH-viszonyok miatt), valamint 

nagy kationcserélő képességgel bírnak. Ez utóbbi tény nagy jelentőségű a tápanyagellátás, a 

nehézfémek által okozott környezetszennyeződés [25-26], a megfelelő pórusrendszerű, „egészséges” 

vízháztartást biztosító szerkezet kialakulása szempontjából. 
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10.  ASSZOCIÁCIÓS KOLLOIDOK, MICELLÁK 

Mint a 2.1.3 fejezetben már leírtuk, a micellák olyan kolloid részecskék, amelyek amfipatikus 

molekulák asszociációjával keletkeznek (l. a 2.1.3.1. ábrát). A micellás kolloidok különösen a 

mosószer- és kozmetikumgyártó iparágakban játszanak fontos szerepet, de minden olyan folyamatban 

számolhatunk velük, amelyekben tenzideket (mesterséges felületaktív anyagokat) használnak fel pl. 

nedvesedés szabályozására, habképzésre és emulgeálásra stb. 

10.1. A micellák építőkövei: amfipatikus molekulák 

Az amfipatikus tulajdonságot egy konkrét molekulán mutatjuk be a 10.1.1. ábrán. 

 
10.1.1. ábra: Anionos felületaktív anyag (Na-sztearát, C17H35COONa). Az apoláris lánc és a negatív 

töltésű karboxilát anion jól elkülönülnek egymástól: amfipatikus v. amfifil tulajdonság 

A Na-sztearát, a szappan egyik fő összetevője vízben oldódik, elektrolitosan disszociál, és 

gyakorlatilag egy amfipatikus anion keletkezik belőle. Az ilyen típusú anyagokat éppen ezért anionos 

tenzideknek (anionos felületaktív anyagoknak, angolul: „surface active agent” = „surfactant”) 

nevezzük. A kationos amfipatikus ionokra disszociáló anyagokat kationos tenzideknek, míg a 

disszociábilis csoportot nem tartalmazókat nemionos tenzidnek nevezzük. A felületaktív tulajdon-

sággal rendelkező fehérjék pozitív és negatív töltéseket is tartalmaznak. Ezeket amfoter felületaktív 

anyagoknak hívjuk. A 10.1.1. táblázatban a különböző típusú felületaktív anyagokra mutatunk néhány 

példát. 

10.1.1. táblázat: Felületaktív anyagok fő típusai, és néhány jellemző példa 

 
 

A 10.1.2. ábrán néhány fontosabb, természetes eredetű felületaktív anyag molekuláját mutatjuk be 

(epesav, koleszterin és lecitin). 
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10.1.2. ábra: Természetes felületaktív anyagok néhány fontosabb képviselője. A lecitin pl. a 

tojássárgájában található nagy mennyiségben, felületaktivitását – többek között – a majonéz készítése 

során hasznosítjuk 

Neminonos felületaktív anyagok polaritásának jellemzésére vezették be a HLB-számot, mely az 

angol Hydrophile-Lipophile-Balance szóegyüttesből származik, és egy önkényes skálán (0-20) mutatja 

a molekula hidrofil és hidrofób karakterét. Minél közelebb van értéke 20-hoz, annál polárisabb, azaz 

annál jobban oldódik vízben a tenzid (10.1.3. ábra). Különböző HLB-értékű anyagok különböző 

célokra alkalmasak (10.1.3. ábra). 

 

10.1.3. ábra: Az önkényes HLB-skála nemionos felületaktív anyagok hidrofil –  

hidrofób karakterének jellemzésére 

Eredetileg a HLB-számot úgy kapták meg, hogy a hidrofil csoportok tömegét elosztották  a teljes 

molekulatömeggel, és megszorozták hússzal Később javasolták az egyes csoportok HLB-számmal 

való jellemzését, majd azok összegzésével a molekulára jellemző érték számítását: 

 HLB = ∑i HLBi + 7, (102) 

ahol HLBi az egyes csoportok HLB-száma, hidrofób (apoláris) csoportoké negatív is lehet (10.1.4. 

ábra). Megjegyzendő, hogy később az ionos tenzidek jellemzésére is javasolták a HLB-számot és a 

skálát 40-ig bővítették. 
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10.1.4. ábra: Egyes csoportok HLB-értékei. A poláris csoportok HLB-száma pozitív, míg az 

apolárisaké negatív értékű. Ennek révén az egyes csoportok árnyaltabb megkülönböztetésére nyílott 

lehetőség 

A 10.1.3. ábrán láttuk, hogy a HLB-értékek kijelölik a tenzidek felhasználási területét. 

Előfordulhat, hogy olyan HLB-számú tenzidre van szükség, amely megfelelő formában nem áll 

rendelkezésre. Ilyenkor egyszerű keverési szabály alkalmazásával megkísérelhető annak „előállítása” 

A és B tenzidek megfelelő arányban való összekeverésével: 

 HLBkeverék = xt HLBA + (1- xt) HLBB, (103) 

ahol xt csak a tenzidtartalomra számított moltört. 

 

A 10.1.5. ábrán tájékoztatásul megadjuk néhány gyógyszeripari jelentőségű tenzid HLB-számát. 

 

10.1.5. ábra: Néhány gyógyszeripari jelentőségű tenzid és azok HLB-száma 

A micellákat felépítő molekulák jellemzésére számos más empirikus paramétert is használnak. 

Ilyen a PIT-szám (Phase Inversion Temperature), azt a hőmérsékletet jelenti, amelyen a szóban forgó 

tenzid által stabilizált emulzió átcsap, azaz jelleget vált (l. később: emulzióátcsapás). A felhősödési és 

Krafft-hőmérsékletről még ennek a fejezetnek a második részében szó esik majd. 
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10.2. Micellák keletkezése, kritikus micellaképződési koncentráció 

Tapasztalatok szerint számos fizikai-kémiai paraméter értéke jelentős változást mutat a vízben oldott 

tenzidek töménységének függvényében (10.2.1. ábra). 

 

10.2.1. ábra: Néhány fontosabb fizikai-kémiai tulajdonság megváltozása vizes tenzidoldatokban, a 

tenzidmolekulák töménységének függvényében 

A kísérletileg nyert függvények menete jelentősen megváltozik egy szűk töménységtartományban, 

amelyet kritikus micellaképződési koncentrációnak hívunk, jelölése: CM vagy korábban c.m.c. Ennél 

töményebb tenzidoldatokban keletkeznek csak micellák, ez alatt nem adottak a micellaképződés 

termodinamikai feltételei. A micellák keletkezését jellemző töménységküszöböt a tömeghatás 

törvénye vagy a fázisszeparációs modellek alapján próbálják leírni. Ebben a töménységtartományban 

kis (gömb alakú) micellák keletkeznek, a micellák aggregációs foka (a micellát felépítő amfipatikus 

molekulák száma) jellemzően 50-100. A CM értékét a 10.2.1. ábrán bemutatott fizikai kémiai 

tulajdonságok mérésével határozhatjuk meg. A függvény menetében bekövetkező „törést” lineáris 

extrapolációval határozhatjuk meg. 

A micellás kolloid oldatok termodinamikai egyensúlyban vannak. A micellaképződés 

termodinamikai hajtóerejének megértéséhez tanulmányozzuk a 10.2.2. ábrát. 

 

10.2.2. ábra: A micellák keletkezésének termodinamikai hajtóereje (l. a szöveget is). A vízmolekulákat 

kis sárga pöttyök jelzik (a méretarányok erősen torzítva jelennek meg a rajzon). A sematikus micella két 

amfipatikus molekulából áll, a megszűnő és a kialakuló molekuláris kölcsönhatásokat vesszük számba 
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Fizikai kémiai tanulmányainkból tudjuk, hogy az entalpiaváltozásban (azaz a folyamatok 

hőszínezetében) a molekuláris kölcsönhatások változásai jelennek meg. Ha egy folyamat exoterm, 

akkor olyan új molekuláris kölcsönhatások létesültek, amelyek energetikailag kedvezőbbek a folyamat 

előtt megvalósuló kölcsönhatásoknál. Az egyedi tenzidmolekulákat (ionokat) a vízmolekulák 

hidratálják. Két kölcsönhatástípus jellemzi: kölcsönhatás a poláris csoporttal (WH-víz) és kölcsönhatás 

az apoláris lánc atomjaival (WL-víz). A micella képződését követően megvalósulhat az apoláris láncok 

kölcsönhatása (WL-L), az apoláris láncot addig hidratáló vízmolekulák pedig felszabadulnak, és 

egymáshoz erős hidrogénkötésekkel kapcsolódnak (Wvíz-víz). 

Nyilvánvalóan ez a molekuláris kölcsönhatás a legerősebb, és ez felel a micellák kialakulásáért. 

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vízmolekulák kiszorítják maguk közül az amfipatikus molekulák 

apoláris láncait. Éppen ezért adszorbeálódnak orientáltan ugyanezek a molekulák poláris-apoláris 

fázisok határfelületén, ez pozitív adszorpciójuk hajtóereje. Esetenként a micellaképződés endoterm 

folyamat során megy végbe. Ez csak úgy értelmezhető, hogy micellaképződés során nő az entrópia 

(hiszen a szabadentalpia megváltozása önként végbemenő folyamatokban szükségszerűen negatív, 

10.2.2. ábra). Az apoláris láncok lehetséges konformációs állapotainak száma jóval nagyobb a micella 

belsejében, mint a vizes oldatban, ahol a hidrátburok mintegy kimerevíti azokat. Tehát a 

micellaképződés entrópia-kontrollált folyamat. 

10.3. A CM nagysága, Krafft- és felhősödési jelenség, szolubilizáció 

Minden olyan tényező, amely megváltoztatja az amfipatikus molekula polaritását, ill. oldhatóságát 

befolyásolja az anyag CM értékét is. Amennyiben a polaritás nő, akkor a CM is növekszik, és fordítva, 

apolárisabb tenzid CM értéke kisebb. 

 

A molekula összetétele és szerkezete: 

Nyilvánvalóan minél hosszabb az apoláris lánc, annál kisebb a CM. Az ionos tenzidek CM értéke 

(általában néhány mmol) legalább egy nagyságrenddel nagyobb, mint a nemionos tenzideké, hiszen az 

ionos csoportok vízoldhatósága jobb (l. a sztearinsav gyakorlatilag nem oldódik vízben, de a Na-

sztearát igen). Az apoláris lánc elágazása növeli a CM értéket, mert akadályozza a micellába való 

berendeződést. 

 

Adalékanyagok hatása: 

Szervetlen elektrolitok csökkentik a CM értékét. Az ionos tenzidek esetén a szervetlen elektrolittal 

bevitt ellenionok leárnyékolják a fejcsoportok elektromos taszítását, így megkönnyítik a tenzid-ionok 

micellába rendeződését. Szervetlen sók nemionos tenzidek CM értékét is csökkentik valamelyest, a 

kisózó hatás következtében. 

 

A hőmérséklet hatása: 

A hőmérséklet hatása összetett. A hőmérséklet növekedésével nő a molekuláris hőmozgás 

intenzitása és energiája (1): ez mintegy szétzilálja a formálódó micellákat, tehát a micellaképződés 

ellen hat. A hőmérséklet azonban nemcsak a folyamat dinamikájára hat, hanem befolyásolja a 

molekuláris kölcsönhatásokat is (2). Két esetet kell megkülönböztetnünk, mert ebben különbség 

mutatkozik az ionos és nemionos tenzidek viselkedése között: míg az ionos tenzidek oldhatósága a 

hőmérséklet növelésével szerény mértékben nő (l. a Krafft-jelenséget), addig a nemionos tenzideké 

csökken (l. a felhősödési jelenséget). Nemionos tenzidek poláris részét általában polietilén-oxid lánc 

alkotja. Ezek növekvő hőmérséklet hatására dehidratálódnak, azaz vízoldhatóságuk csökken. Ezen 

utóbbi esetben ez a hatás dominál, azaz a nemionos tenzidek CM értéke növekvő hőmérséklettel 

csökken. Az ionos tenzidek esetében azonban mind a két említett hatás a CM növekedését 

eredményezi. 

 

Krafft-jelenség, Krafft-hőmérséklet (ionos tenzidekre jellemző) 

 

A jelenség: ionos felületaktív anyagok oldhatósága drasztikusan megnő egy bizonyos hőmérséklet 

felett (Krafft-hőmérséklet, 10.3.1. ábra). A Krafft-hőmérséklet alatt az oldott anyag mennyisége nem 

elegendő a micellaképződéshez. A molekulák oldhatósága azonban fokozatosan nő az ionos 
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fejcsoportok oldhatóságának (hidratálhatóságának) növekedése miatt. A Krafft-hőmérsékleten a 

rendszer eléri a CM-nek megfelelő töménységet, ezért a felületaktív anyag oldhatósága jelentősen 

megnő. A micellák oldhatósága ugyanis jóval nagyobb, mint az egyedi molekuláké. A 10.3.1. 

táblázatban különböző C-atom számú Na-alkil-szulfátok Krafft-hőmérsékletét tüntettük fel. A C-atom 

szám növekedésével a Krafft-hőmérséklet nő. Ennek oka, hogy növekvő C-atom számmal egyre 

nagyobb apoláris rész oldhatóságát kell biztosítania ugyannak az ionos fejcsoportnak, azaz egyre 

magasabb hőmérsékleten tapasztaljuk a micellaképzéshez szükséges oldhatóság elérését. 

 

10.3.1. ábra: Ionos felületaktív anyagok oldhatóságának hőmérsékletfüggése. A Krafft-hőmérsékletet 

(mely egy szűk hőmérséklet-tartomány) a piros vonalak jelölik ki 

10.3.1. táblázat: Na-alkil-szulfátok Krafft-hőmérséklete az alkil-láncot felépítő szénatomok számának 

függvényében 

 
 

Felhősödési jelenség, felhősödési hőmérséklet (nemionos tenzidekre jellemző) 

 

A jelenség: nemionos tenzidek elegendően tömény, vizes oldata a hőmérséklet növelésével egy 

bizonyos, szűk hőmérséklet-tartományban (felhősödési hőmérséklet) befelhősödik (opalizál, ill. 

zavaros lesz). A jelenség teljesen reverzibilis és jellemző a tenzid felépítésére, szerkezetére. A 

kereskedelmi termékeken a HLB-szám mellett a másik jellemző paraméter a felhősödési hőmérséklet. 

Ennek hátterében az áll, hogy a nemionos tenzidek poláris csoportjainak (általában polietilén-oxid 

láncok) oldhatósága csökken. A hőmérséklet növelésével ugyanis csökken a láncok hidratálhatósága. 

Ez nagymicellák (l. a következő fejezetben) kialakulásához vezet, amelyek jelentősen szórják a fényt. 

A folyamat reverzibilis, a hőmérséklet csökkentésével az oldat újra kitisztul. 

 

10.3.1. demonstráció: 10.3.1. videó: Felhősödés 

A felhősödési jelenség bemutatása. Kémcsőben Triton X-100 vizes oldatát melegítjük, amely 

bezavarosodik egy bizonyos hőmérsékletet elérve. Lehűtve, az oldat újra kitisztul. 

Szolubilizáció 

 

Vízben nem vagy alig oldódó anyagok (pl. szalicilsav) micellákat tartalmazó rendszerekben 

oldatba vihetők (tanulmányozza a 10.2.1. ábra szolubilizációra vonatkozó függvénykapcsolatát). A 

micella apoláris belseje apoláris oldószerként viselkedik, „bekebelezi” a vízben oldhatatlan anyagokat, 
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vagy orientáltan beépül a micellát alkotó molekulák közé: kevert micellák képződnek. A 

szolubilizációnak jelentős szerepe van a mosásban. A mosás összetett folyamat, első elemi lépése a 

tisztítandó, zsíros felület átnedvesítése vizes tenzidoldattal (a tenzidek a szintetikus mosószerek 

legfontosabb összetevői). Az átnedvesítés következtében az apoláris jellegű szennyezők vízfázisba 

kerülnek. Ha beoldódnak, azaz szolubilizálódnak a jelenlevő micellák belsejébe, akkor nem tudnak 

visszatapadni a felületre, ezáltal javul a mosás hatékonysága. A szolubilizáció lehetőséget ad vízben 

kevéssé oldódó gyógyszerhatóanyagok célba juttatására is. 

10.4. A micellák típusai: kis- és nagymicellák, vezikulák és liposzómák, reverz micellák 

A kismicellák (gömb alakúak) a kritikus micellaképződési koncentráció környezetében keletkeznek, 

míg a nagymicellák ennél jóval töményebb oldatokban alakulnak ki. Alapvetően a nagymicellák két fő 

típusa ismert: henger alakú és lamellás (réteges) micellák (10.4.1. ábra). A nagymicellák aggregációs 

foka több ezer, és a töménység növelésével liotrop folyadékkristályos szerkezetben rendeződnek 

(10.4.1. ábra: henger alakú micellák rendeződése). 

 

10.4.1. ábra: A nagymicellák fontosabb típusai: hengeres és lamellás micellák. A micellák 

rendeződése folyadékkristályos szerkezet kialakulásához vezet 

Egyéb molekuláris asszociátumok: vezikulák, liposzómák, biológiai membránok 

 

A vizes közegű micellák szoros rokonságban vannak a mesterségesen is előállítható, kettősfalú 

molekuláris asszociátumokkal, vezikulákkal vagy liposzómákkal, amelyek formailag a lamellás mi-

cellák záródásából származtathatók (10.4.2. ábra).  

 

10.4.2. ábra: Egy- és több rétegű vezikulák (liposzómák) sematikus rajza. Ezek a képződmények 

rokonságban vannak a kettős falú sejtmembránokkal 

Az amfipatikus molekulákban a poláris fejcsoporthoz két alkillánc kapcsolódik (l. 10.1.2. ábra, 

lecitin). Léteznek egy- és többrétegű vezikulák. Szerkezeti rokonságban vannak a kettősfalú 
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sejtmembránokkal, amelyeket természetes lipid molekulák építenek fel. Intenzív kutatások folynak 

orvosbiológiai, terápiás célú alkalmazásukra. Elsődlegesen gyógyszerhatóanyag-tároló, -szállító és -

leadó szerepüket tanulmányozzák. Léteznek már liposzómás kozmetikumok, amelyek liposzómái 

megkönnyítik a hatóanyagok bőrbe jutását. 

 

Reverz (fordított) micellák 

 

A micellaképződés leginkább a vizes tenzidoldatokra jellemző. Apoláris, ill. nemvizes közegben is 

keletkeznek micellák, de az amfipatikus molekulák orientációja a vízben kialakulóval ellentétes, az 

apoláris láncok irányulnak a folyadékfázis felé, míg a poláris csoportok a micella belsejében vannak. 

Mivel a micellaképződés hajtóereje jelentősen kisebb (nincsenek jelen H-kötést kialakító víz-

molekulák), a micellák aggregáció száma általában 10-15. Víznyomok jelenléte a folyadékfázisban 

elősegíti a reverz micella keletkezését (10.4.3. ábra). A poláris vízfázis kölcsönhatása a poláris fej-

csoportokkal energetikailag kedvezményezett. Az így kialakult rendszer már emulziónak is tekinthető. 

Érdekessége, hogy fáziskolloid, mégis termodinamikai egyensúlyban van, mint a micellás oldatok (l. 

az emulziókkal foglalkozó 11. fejezetet).  

 

10.4.3. ábra: Reverz micella keletkezése víznyomok jelenlétében. Az amfipatikus molekulák 

felhalmozódását elősegíti a poláris-poláris molekulakapcsolatok kialakulása 
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11.  HABOK ÉS EMULZIÓK 

A habok és emulziók is kolloid diszperziók, a lioszolok közé tartoznak. A habok torzult (laminárisan 

difform) rendszerek, mert a buborékokat elválasztó lamellák, azaz a diszperziós közeg van kolloid 

állapotban. A lamellák (folyadékfilmek) vastagsága egy mikrométeren belül van, és bizonyos esetek-

ben elérheti a néhány nanométert. Az emulziók gyakorlati jelentőségük miatt szinte a legfontosabb 

kolloid diszperziók. Ismertségükhöz hozzájárul az, hogy olyan (pl. élelmiszer- és kozmetikai ipari) 

technológiák mindennapi kolloid anyagai, amelyek igen közel állnak a humán alkalmazáshoz (táplál-

kozás, bőrápolás, gyógyászat). Mindkét rendszer előállításához stabilizátorokra van szükség. A kö-

zönséges emulziók durva diszperziók, ezért eloszlási állandóságuk nincs, több-kevesebb idő után az 

emulgeált cseppek elkülönülnek a folytonos fázistól. A stabilizátorok három fő típusát különböztetjük 

meg melyeket mind a habok, mind az emulziók esetében használhatunk: 

 

 felületaktív anyagok (tenzidek) 

 makromolekulák (fehérje, polivinil-alkohol stb.) 

 részlegesen nedvesíthető porok 

 

Ezeket az anyagokat habok esetében habképző anyagoknak, míg emulziók készítésénél 

emulgeátoroknak nevezzük. A felsorolt anyagok molekulái, ill. a szilárd szemcsék a folyadék-gáz és a 

folyadék-folyadék határfelületen halmozódnak fel, csak így képesek stabilizáló hatást kifejteni (11.1.3. 

ábra). 

A következőkben előbb a habokkal, majd az emulziókkal foglalkozunk. 

11.1. Habok 

A vízcsapból időnként tejfehér folyadék jön a külvilágra, a víz hamar kitisztul, a fehérséget okozó 

gázbuborékok felszállnak, és a felszínen elpattannak. Ez a rendszer az ún. gázdiszperzió, melyben a 

fizikailag oldott gázok buborékot képezve oszlanak el a folytonos közegben. Amennyiben a 

gázbuborékok felszínét felületaktív anyagok borítják, akkor a felszálló gázbuborékokból időlegesen 

stabil gömbhab keletkezik (11.1.1. és 11.1.2. ábra). 

 

11.1.1. ábra: Hab kialakulása vízben felszálló buborékokból. Az egymást és a felszínt elérő buborékok 

egy ideig nem pattannak el a buborékok és a folyadékfelszínt borító amfipatikus molekulák jelenléte 

miatt (G: gázfázis és F: folyadékfázis) 
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A habok fontosabb típusai: 

Szerkezeti szempontból gömb- és poliéderes habokat ismerünk (11.1.2. ábra). A poliéderes habok 

lamellái egymásba nyílnak, és a kialakítják az ún. Plateau-tartományt (11.1.2. ábra).  

 

11.1.2. ábra: Gömb és poliéderes szerkezetű habok vázlatos képe. A Plateau-tartomány a 

folyadékcsatornák (lamellák) találkozási pontjaiban alakul ki (metszeti képek).  

(A rajzok nem mutatják a habképző anyagokat) 

Léteznek vizes és nemvizes közegű habok. A nemvizes közegben létrehozott habok csak rövid 

ideig stabilak, legtöbbjük szinte azonnal megszűnik, hacsak valamilyen fizikai vagy kémiai folyamat 

nem képes a folyadékfázis viszkozitását jelentősen megnövelni, ami legtöbb esetben a folyadékok 

megszilárdulásához vezet (hűtés, ill. polimerizáció). A megszilárdult habok már a xeroszolokhoz 

sorolhatók, gyakorlati szempontból igen fontosak, mert sűrűségük kicsi, mechanikai szilárdságuk 

jelentős, és alkalmasak hő- és hangszigetelésre (fémhabok, polisztirol és poliuretán habok). 

 

A habok előállítása: 

A habokat általában mechanikai úton állítjuk elő, keveréssel, rázással diszpergáljuk a légnemű 

fázist a folyadékban. Esetenként perforált lemezen keresztül gázbuborékokat sajtolnak a 

folyadékfázisba, vagy fizikailag oldott gázok kibuborékoltatásával létesítenek habot. 

 

A stabilizálás mechanizmusa: 

A habképző anyagok pozitív adszorpciójuk révén csökkentik a vízfázis felületi feszültségét, ezért 

kis munka befektetésével állíthatók elő a habképzés során új felületek. Ennek azonban csak má-

sodlagos jelentősége van a kinetikailag stabil habok létrehozásában. A stabilizálás oka az adszorpciós 

határréteg összetételében és szerkezetében keresendő (11.1.3. ábra). A lamellák felszínén orientáltan 

adszorbeálódó felületaktív anyagok meggátolják a lamellák vékonyodását, ami a habmegszűnés 

legfontosabb oka. Az amfipatikus molekuláknak hidrátburka, esetleg elektromos töltése (ionos 

tenzidek esetén) van, aminek következtében taszítás lép fel vékonyodó lamellákban a szembenálló 

adszorpciós határréteg molekulái között. A stabilizálás szempontjából fontos a lamellák (felszínének) 

rugalmassága is. A merev adszorpciós határréteg kedvez a lamellák elszakadásának. Merevvé teheti a 

határréteget pl. az amfipatikus molekulák erős, oldalirányú vonzó kölcsönhatása. Tapasztalatok szerint 

különböző amfipatikus molekulákból felépülő, „kevert” határrétegek rugalmasságot biztosíthatnak. 

 

11.1.3. ábra: A habot stabilizáló felületaktív anyagok a lamella felszínén orientáltan adszorbeálódnak. 

A lamella vékonyodását (azaz a habmegszűnést) a szemben álló molekulák taszítása biztosítja. Az 

adszorpciós határrétegek stabilitása és kellő rugalmassága a molekulák optimális, oldalirányú 

kölcsönhatásával biztosítható. Erős vonzás pl. merevíti a lamellát 
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A részlegesen nedvesedő szilárd szemcsék is a határfelületen halmozódnak fel, ahol helyzetük 

energetikailag kedvezményezett (11.1.4. ábra és 104-es összefüggés). Ezek szintén gátolják a lamellák 

vékonyodását. 

 

11.1.4. ábra: Részlegesen nedvesedő, gömb alakú részecske elhelyezkedése folyadék-fluidum (gáz v. 

folyadék) határfelületen. Ha a részecske elegendően kicsiny, akkor a gravitáció elhanyagolható, és 

helyzete csak a peremszögtől () függ. „a” a részecske sugara 

Gömb alakú szilárd nanorészecskék határfelületbe kerülése esetén a rendszer szabadenergiájának 

csökkenése az adhéziós munkával (Wa) egyenértékű, mely a következő összefüggéssel írható le: 

 
22 )]cos(1[*   aWa  (104) 

ahol γ a folyadék-fluidum (határ)felületi feszültség, „a” a részecske sugara, Θ a peremszög és π a 

geometriai konstans (3,14). A peremszöget mindig a nagyobb sűrűségű fázisban definiáljuk. A 

zárójelben levő (-) előjel esetén a részecske ebből a fázisból került a határfelületre, azaz víz-levegő 

határfelület esetén vízből. Megjegyzendő, hogy a részecskék víz-levegő határfelületre történő kerülése 

esetén a szabadenergia csökkenése szobahőmérsékleten általában több nagyságrenddel meghaladja a 

részecskék Brown-mozgásából származó átlagos transzlációs kinetikus energiáját (3/2 kT; k a 

Boltzmann-állandó és T az abszolút hőmérséklet) azaz a részecskék határrétegbeli helyzete stabil, 

mozgásuk két dimenzióra korlátozódik. Szabályos, gömb alakú részecskék elhelyezkedését a 

fázishatáron (ha elegendően kicsik, tehát a gravitáció elhanyagolható) csak a nedvesedési szög 

határozza meg. A 90o-os vízperemszög pl. „feles” merülést eredményez (105). 

 )cos1(  dh , (105) 

ahol h a merülési mélység (a folyadék-fluidum határfelület távolsága a folyadékfázisba merülő 

gömbfelszín legtávolabbi pontjától), d a gömb alakú részecske átmérője. A 11.1.5. ábrán durva méretű 

üveggyöngyöket látunk levegő-víz határfelületen. 

 

11.1.5. ábra: Szilárd részecskék elhelyezkedése levegő-víz határfelületen. A hidrofób (kb. 90o-os 

peremszögű részecskék félig merülnek a vízfázisba), a hidrofilek (kb. 40°-os vízperemszög) ennél 

jobban. Az üveggyöngyök felületének nedvesíthetőségét pl. kémiai felületmódosítással  

(szililezéssel, 8.4.7. ábra) szabályozhatjuk 



120 A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai 

© Hórvölgyi Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

Megjegyzendő, hogy léteznek csak szilárd szemcsékkel stabilizált habok, de ismertek azok a 

„fordított” rendszerek is, amelyekben a hidrofób szilárd részecskék apró vízcseppeket zárnak körül, és 

ezek halmaza (az esetenként 98 tömeg%-os víztartalom esetén is) porként viselkedik (száraz víz). 

 

A lamellák felszínének elaszticitása, ami meggátolja a hab megszűnését, összetöredezését 

mechanikai behatásokkal szemben a Gibbs-Marangoni-hatás figyelembevételével értelmezhető 

(11.1.6. ábra). 

 

11.1.6. ábra: A Gibbs-Marangoni-hatás értelmezéséhez. Ebben az esetben a felszín valóban rugalmas, 

mert nagyságának pillanatszerű növelése a felületi feszültség növekedéséhez vezet 

Mechanikai behatás a lamellák felszínének pillanatszerű megnyúlását idézi elő, aminek 

következtében lecsökken az amfipatikus molekulák felületi (többlet) koncentrációja, és ezért megnő a 

felületi feszültség (Gibbs-hatás). A megnövekedett felületi feszültség azonban, mint a felület síkjában 

ható összehúzó erő, visszaállítja a lamella eredeti alakját és vastagságát (Marangoni-hatás). Ha nagy a 

habképző anyag töménysége, akkor a felületi hiány diffúzióval gyorsan pótlódik, és a hatás nem 

érvényesül. Azaz a habképző anyag optimális mennyiségével érdemes a fürdőkádban habot 

készítenünk. 

 

A habok megszűnése és megszüntetése: 

A habok megszűnése általában a lamellák vékonyodásával kezdődik. Ennek hátterében a 

gravitációs erők állnak, egyszerűen lecsorog, leszivárog a víz a habképzőt tartalmazó folyadékba. Sok 

esetben jól láthatóan a hab teteje szinte kiszárad. A jó minőségű habok sokáig stabilak maradnak, 

ezekben az esetekben a gömbhabok (a csökkenő folyadéktartalomnak köszönhetően) szükségszerűen 

poliéderes szerkezetű habokká alakulnak. Vannak olyan stabil habok, amelyek lamelláinak vastagsága 

gyakorlatilag a stabilizáló molekularétegek vastagságával lesz egyenlő. Ezeket a lamellákat és vékony 

folyadékfilmeket fekete filmeknek is nevezik, mert interferencia színeket nem mutatnak, 

tulajdonképpen „szürkék”. Az elvékonyodó lamellák azonban általános esetben nem képesek ellenállni 

a folyadékfelszíni fluktuációknak, és kilyukadnak, elszakadnak, azaz a buborékok egyesülnek, egyre 

nagyobbak lesznek, majd teljesen megszűnnek. 

 

Az elegáns pezsgőzés feltétele – a szmoking viselése mellett – a kitöltött folyadék szerény 

mértékű habzása, majd a gömbhab viszonylag gyors megszűnése. Ekkor a stabil, poliéderes szerkezetű 

hab kialakulása nem kívánatos. (Vizes alkoholos oldatokra jellemző: tranziens habzás.) 

 

A folyadéknak lamellákból való kifolyását, majd lecsurgását elősegíti az ún. kapilláris szívóhatás, 

amely a Plateau-tartományokban lép fel (11.1.7. ábra). Ennek eredményeképpen a lamellák 

vékonyodása gyorsul. 
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11.1.7. ábra: A kapilláris szívóhatás kialakulás Plateau-tartományban. Kettőnél több buborék 

illeszkedése esetén görbült folyadékfelszínek alakulnak ki. Ezért a Plateau-tartomány középpontjában 

legkisebb a nyomás, oda áramlik a folyadék, majd lecsurog. Az ábrán a görbült és sík 

folyadékfelszínek mentén fellépő nyomásokat tüntettük fel. A buborék belsejében a nyomás mindenütt 

azonos (a levegő sűrűségét elhanyagoljuk), azaz P1 = P3, viszont a homorú oldalon nagyobb a 

nyomás, P1 > P2 

Polidiszperz habok öregedését a buborékok falán át megvalósuló diffúziós anyagtranszport is 

segíti. A kisebb buborékokban levő gáz nyomása nagyobb, ezért azokból gázmolekulák jutnak át a 

nagyobbakba, amelyek ezáltal még nagyobbak lesznek. A folyamat hajtóereje egyre nő (l. kapilláris 

paradoxon, 8.2.5. ábra). 

 

A habok megszűnése ellen hat (a felületaktív anyagok stabilizáló hatása mellett), a folyadék 

viszkozitásának növelése. Ezért is lehet számottevő a polimerekkel stabilizált habok élettartama (l. 

fehérje alapú tűzoltóhabok). 

 

Habár a mosás hatékonyságát növeli a habzás (a leáztatott apoláris szennyrészecskék a hab 

lamelláinak felszínére kerülnek, így nem tudnak visszatapadni), a mosógépek alkalmazása fékezett 

habzású mosószerek előállítását igényli. Számos technológiai folyamatban zavaró és káros a vizes 

oldatok felhabzása, ezért habgátló anyagokat alkalmaznak a habzás fékezésére. Itt csak a 

legközismertebb habzásgátló-család megemlítésére nyílik lehetőség: alkil-polisziloxánok (szilikon-

olajak). Ezek hatásmechanizmusa könnyen megérthető az előbbi ismeretek alapján. Felületaktivitásuk 

nagyobb a habképző anyagénál, ezért leszorítják azokat a levegő-víz határfelületről. Adszorpciós 

határrétegük azonban merev, így a hab könnyen összetörik, megszűnik. A dietil-éter is eredményes 

habgátló, de hatásmechanizmusa teljesen más. Beoldódik a lamellák vízfázisába, de gyorsan elpárolog, 

így a lamellák könnyen kilyukadnak. 

 

A habok és habképző anyagok jellemzése: 

A habok jellemzése természetesen magában foglalja a habképző anyagok jellemzését is, mivel 

időtálló habot jó habképző anyaggal állíthatunk elő. A valamilyen standard módon előállítható hab 

mennyiségének meghatározása azonban inkább a habképző minősítésére alkalmas. Az előállított hab 

időbeli viselkedésének mérése viszont már tényleg a hab minőségéről ad információt. Időben mérik a 

megszűnő hab térfogatát, esetleg meghatározzák a felezési időt, amely idő alatt az előállított hab 

térfogata a felére csökken. Ezekhez a vizsgálatokhoz legegyszerűbb esetben osztott kémcsöveket is 

használhatunk, ha a habkeltést ismételhető módon tudjuk megvalósítani. Ezt az eljárást a sztatikus 

módszerek közé sorolják. Más lehetőség az ún. stacionárius habtérfogat meghatározásán alapul. Ez 

tényleg a habképző és a hab együttes jellemzésére alkalmas. Habkolonnában (11.1.8. ábra) adott 

gázáram mellett habzást idéznek elő, egy perforált membránon keresztül. A tapasztalatok szerint adott 

áramlási sebességhez tartozik egy idő után állandósult (stacionárius) habtérfogat: a habkeletkezés és 

habmegszűnés sebessége egyenlővé válik. Ez a térfogat a különböző rendszerek habzásának 

összehasonlítására alkalmas. 
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11.1.8. ábra: Habkolonna vázlatos rajza. A habzást gázok perforált lemezen való állandó sebességű 

átbuborékoltatásával idézik elő. Mérik a stacionárius habtérfogatot (dinamikus módszer) 

Gyakorlati alkalmazások: 

Itt csak a habflotálást és habkromatográfiát említjük. A flotálást a kőzetben kis mennyiségben 

lévő értékes anyag kinyerésére, dúsítására használják. (Kezdetben a kimerült ércbányák további, 

gazdaságos kitermelése céljából vezették be.) A kőzetet aprítják, majd megfelelő felületaktív anyagok 

vizes oldatába diszpergálják (durva diszperzió). A felületaktív anyagok szerepe kettős: megfelelő 

körülmények között habzást biztosítanak, ill. hidrofobizálják az ércszemcsék felületét, a meddőét 

(ércet nem tartalmazó kőzetét) azonban nem. Ha a durva diszperziót olyan edénybe töltik, amelynek 

perforált alján keresztül gáz buborékoltatható a rendszerbe, akkor a buborékok – a már tanult okok 

miatt – az ércszemcsék felszínére tapadnak, és felemelik azokat a folyadék felszínére, ahol hab is 

keletkezik. Megjegyzendő, hogy a hidrofób részecskék szinte elősegítik a habképzést. A habot 

„lesöpörve” az ércszemcsék kigyűjthetők, elválaszthatók az értéktelen komponenstől. A kellő hatás 

biztosítása érdekében a meddő szemcsék nedvesíthetőségét egyéb adalékokkal javítják. 

 

A habkromatográfia különböző tenzidek elválasztására alkalmas eljárás. Képzeljük el, hogy a 

11.1.8. ábrán látható habkolonna bizonyos magasságokban megcsapolható. Nyilvánvaló, hogy 

különböző habképzők oldatában habzást keltve a leginkább felületaktív komponensek a habban, sőt a 

hab felső részében dúsulnak fel. Körültekintő tervezéssel elérhető, hogy a különböző felületaktivitású 

anyagok a haboszlop mentén elkülönüljenek egymástól. Különböző magasságokban megcsapolva az 

oszlopot, a habképző anyagok elkülöníthetők egymástól. 

11.2. Emulziók  

Egymással nem elegyedő folyadékokból állíthatunk elő emulziót. A diszperz részt emulgeált fázisnak, 

ill. emulgeált cseppeknek is nevezzük. Az emulzió megszűnéséhez két folyamat vezethet. Híg 

emulziókban a durva méretű cseppek – sűrűségüktől függően – ülepednek vagy fölöződnek, azaz 

térbeli eloszlásuk időben változik (kis eloszlási állandóság). Ez igen jellemző a köznapi, ún. 

makroemulziókra (pl. tej). Az emulgeált cseppek ütközéskor egyesülnek, összefolynak, idegen szóval 

koaleszkálnak (kis aggregatív állandóság vagy csepp állandóság). 
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Az emulziók jellege: 

Alapvetően kétféle lehet, olaj-a-vízben (jelölése: O/V) és víz-az-olajban (V/O). Az olaj poláris 

folyadékkal nem elegyedő folyadékot jelöl, és a víz is lehet egyéb (poláris) folyadék. O/V esetben a 

diszperz rész anyaga olaj, míg V/O esetben a vizes fázis (11.2.1. ábra). A valóságban a helyzet nem 

ilyen egyszerű, ismerünk komplex emulziókat is, amelyek emulgeált cseppjében megtalálhatók a 

folytonos (diszperziós) közeg mikrofázisai is. Jelölésük: O/V/O vagy V/O/V, a diszperziós közeg az 

első esetben olaj, a másodikban pedig a víz. 

 

11.2.1. ábra: Különböző jellegű emulziók sematikus megjelenítése. O/V olaj-a-vízben és V/O víz-az-

olajban jellegű emulziót jelölnek. A fázishatárokon feltüntettük az emulziók stabilitását biztosító 

emulgeátor molekulákat is 

Az emulziók jellegének kialakításában legnagyobb szerepe az emulgeátor oldhatóságnak van. 

Általában az lesz a folytonos közeg, amelyben az emulgeátor jobban oldódik (Bancroft-szabály, l. a 

tenzidek HLB-értékét a 10.1.3. ábrán). A két folyadékfázis térfogataránya csak másodlagos szerepet 

játszik ebben. 

 

Az emulziók jellegének meghatározása nem mindig könnyű feladat. Három lehetőséget említünk: 

elegyítési próba, festés és vezetőképesség-mérés. Az elegyítési próba során azt vizsgáljuk, hogy vajon 

vizes vagy olajos fázissal hígítható-e az emulzió. Gyakran az emulziót cseppentjük vízbe vagy olajos 

fázisba, és tanulmányozzuk diszpergálhatóságát. Nyilvánvaló, hogy vizes közegű emulzió vízzel 

hígítható, és vízben diszpergálható. A festési próba hasonló elven működik. Vízben oldható 

színezékek (pl. metilénkék) vagy vizes oldataik a vizes közegű emulziót képesek csak megfesteni, míg 

az olajban oldhatók (pl. szudánvörös) a másikat. Mérhető elektromos vezetést csak vízközegű 

emulziókban tapasztalunk. 

 

Az emulziók osztályozása: 

A közönséges (köznapi) emulziók durva diszperz rendszerek, az emulgeált cseppek mérete néhány 

mikrométer, ezért viszonylag rövid idő alatt szétválnak (makroemulziónak is nevezhetjük ezeket, pl. a 

tej, melynek emulgeált zsírtartalma fölöződik), eloszlási állandóság nincs. Ezzel szemben a 

mikroemulziók valódi kolloidok, 10-100 nm-es cseppeket tartalmaznak, megfelelő emulgeátorok 

jelenlétében spontán keletkeznek, termodinamikai egyensúlyban vannak. Előállításukhoz emulgeátor 

(felületaktív anyag) és ún. ko(társ)-emulgeátor (pl.: rövid szénláncú alkohol) szükséges, és közöttük 

megfelelelő kölcsönhatásnak kell lennie. Ha a megfelelő kölcsönhatás nem realizálható, sem intenzív 

homogenizálással, sem az emulgeátor mennyiségének növelésével nem nyerhető termodinamikailag 

stabil emulzió. Az utóbbi időben gyakran találkozunk az ún. miniemulziókkal, amelyek kinetikailag 

stabilak (eloszlási- és cseppállandóságuk is van), az emulgeált cseppek mérete kolloidális, a 

legkisebbeké átfedi a mikroemulziót jellemző mérettartomány felső részét. Ezek csak intenzív 

keveréssel állíthatók elő, felületaktív és társ felületaktív anyagok együttes felhasználásával. 

A mikroemulziók gyakran víztiszták (a Tyndall-jelenséget mutatják), legfeljebb színesek, a mini- 

és makroemulziók zavarosak, nagyméretű cseppek tömény emulziói fehérek, nem átlátszóak. Nem 

elegyedő folyadékok és tenzidek (felületaktív és társfelületaktív anyagok keveréke) háromszög 

diagramját láthatjuk a 11.2.2. ábrán. Az összetétel függvényében képezhetnek micellás oldatot, 
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makroemulziót és mikroemulziót, lehetnek folyadékkristályos és bikontinuus állapotban. Ez utóbbi azt 

jelenti, hogy mindkét nem elegyedő folyadékfázis folytonos. 

 

11.2.2. ábra: Nem elegyedő folyadékokat („vizet” és „olajat”), valamint tenzideket (felületaktív és 

társ felületaktív anyagok keverékét) tartalmazó rendszerek háromszög diagramja. A pirossal jelzett 

pont egy makroemulziót jelez, melynek összetételét, azaz a megfelelő komponens töménységét a zöld 

vonal és a háromszög oldalának metszéspontja mutatja 

Makro- és miniemulziók stabilizálása: 

A stabilizálás mechanizmusát a 11.2.3. ábra mutatja. Mind az amfipatikus molekulák, mind a 

részlegesen nedvesedő szilárd részecskék felhalmozódása kedvezményezett a kétfolyadékos 

határfelületen (a rendszer szabadentalpiája csökken). Az emulzió időbeli stabilitásának a mechanikai-

lag erős és rugalmas határfelületi film kialakulása (pl.: keverék emulgeátorok alkalmazásával) és 

elektromos kettősréteg taszítása (elektromos töltéssel rendelkező emulgeátorok alkalmazása) kedvez. 

További, a stabilitás szempontjából fontos tényező, a diszperziós közeg viszkozitása és a két nem 

elegyedő fázis sűrűségének különbsége. 

 

11.2.3. ábra: Amfipatikus molekulák és részlegesen nedvesedő szilárd részecskék (Pickering-emulziók) 

felhalmozódása a kétfolyadékos határfelületen 

Emulziók előállítása és megszüntetése: 

 

Az emulziókat általában mechanikai úton állítjuk elő, keveréssel, rázással vagy ultrahangos 

kezeléssel. A mikroemulzió-képződés önként végbemegy, a preparáció csak a fázisok gyenge 
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összekeverését igényli. Ezzel szemben miniemulziók előállítása igen intenzív mechanikai behatást 

igényel. Különböző keverők, homogenizátorok, ultra-turrax, ultrahangfüdők, ill. szonikátorok 

alkalmazhatók a diszpergálásra. Oldószercserével is eredményre juthatunk (oldószercserére láttunk 

már példát a 4.2.1.1. demonstrációs kísérletben: kénszol előállítása oldószercserével). 

Az emulziók megszüntetése számos technológiában alapvető jelentőséggel bír. A nyersolaj 

jelentős része emulzió formájában kerül a felszínre, az olaj csak az emulzió megtörésével nyerhető ki. 

Az emulziók destabilizálására több módszer is létezik. Itt csak felsorolásszerűen ismertetjük őket. 

Mechanikai eljárások: szűrés, centrifugálás és ultrahangozás. Az ultrahangot általában diszpergálásban 

hasznosítjuk, de esetenként – frekvenciájától függően – aggregációt idézhet elő. A szűrés akkor 

hatásos, ha az emulzió közege jól nedvesíti a szűrőt, míg a diszperz rész nem. Ebben az esetben a 

diszperziós közeg áthalad rajta, az emulgeált cseppek pedig nem. A kémiai eljárások az emulgeált 

cseppek zéta-potenciáljának csökkentésén alapulnak. Ehhez nagy töltésszámú ellenionokat tartalmazó 

elektrolitokat használnak (pl. Al3+ és Fe3+). Az emulzió megtörését segítheti elő a hőmérséklet emelése 

(viszkozitás-csökkentés, emulgeátor stabilizáló hatásának csökkenése stb.), valamint egyenáramú 

erőtér alkalmazása (a fázisszétválás elősegítése). 

 

Emulziók átcsapása: 

Emulziók átcsapása során a fázisok „szerepet cserélnek”, a folytonos közeg diszperz résszé alakul. 

Az átmenet alatt a rendszer viszkozitása jelentősen megnő. Átcsapást idézhetünk elő a hőmérséklet 

változtatásával (gondoljunk a nemionos tenzidek hőmérsékletfüggő oldhatóságára és a PIT 

hőmérsékletre) és mechanikai behatásra: tejszínből, amely O/V emulzió, mechanikai behatásra vaj 

keletkezik (köpülés), utóbbi olajközegű emulzió. Kémiai úton is megvalósítható az átcsapás: pl. 

vízoldható (Na-, K-) szappannal stabilizált vizes közegű emulzióhoz BaCl2-ot adunk. A Ba-ionok csak 

olajban oldható felületaktív anyagot képeznek a vízoldható szappanokkal, ezért a Bancroft-szabály 

szerint V/O-emulzió keletkezik. 

 

Emulziók gyakorlati jelentősége: 

A táplálkozás során bevitt zsírok és olajok emésztése azok emulgeálásával kezdődik. Az 

emulgeálás természetes emulgeátorai az epesavak (10.1.2. ábra). A tej természetes eredetű O/V 

emulzió, durva diszperzió, hamar fölöződik (a zsírcseppek sűrűsége kisebb, mint a vízé). A majonéz 

80 tf% olajat tartalmazó vizes közegű (!) emulzió. Tojássárgájával készül, amelynek egyik 

komponense a lecitin az emulgeátor. Az éjszakai (zsíros) krémek, ill. testápoló tejek olajközegű, míg a 

nappali (hidratáló) krémek (és testápoló tejek) vízközegű emulziók. A krémek nagy töménységű 

diszperziók, koherens emulziók. Nagy töménységű emulziók pl. az emulgeált cseppek fölöződésével 

alakulnak ki. Csak eloszlási állandóság nincs, a cseppállandóság jelentős, és kolloid vonzás is felléphet 

a cseppek adszorpciós rétegei között. Az emulziók jelentősek a gyógyszer- és növényvédőszer 

formálásban, útépítésben (bitumenemulziók), lakk- és festékiparban (vizes közegű, környezetbarát 

festékek), bőriparban. Emulziós polimerizációval számos polimert állítanak elő. 
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12.  A KOLLOIDKÉMIA NANOTECHNOLÓGIAI SZEREPE 

12.1. A nanotechnológia kialakulása 

Ha létezik nanotechnológia, akkor biztosan beszélhetünk makro- és mikrotechnológiáról is. 

Makrotechnológia alatt a hagyományos – tradicionális – technológiákat értjük, amelyek olyan kiugró 

eredményeket mutatnak fel, mint pl. az első gőzgép megalkotása vagy az elektromos világítás köznapi 

térnyerése. A makrotechnológiát az anyagi javak makroszkopikus – emberi, esetenként gigantikus – 

léptékben való előállítása jellemzi (pl. vaskohászat és acélgyártás). Gyakorlatilag csak az olyan 

mechanikai elven működő eszközök, mint pl. a személyi időmérők (karórák), valamint a mechanikus 

számítógépek vetítették előre a kisebb léptékben megvalósuló technológiák szükségességét és 

fontosságát. A mikro-elektromechanikai rendszerek (MEMS) kutatása és alkalmazása, a mikrotech-

nológia a múlt század második felétől kezdte diadalútját, amit leginkább a miniatűr számítástechnikai 

és informatikai eszközök megjelenése tett közismertté. Az első elektronikus zsebszámológépet a 

hatvanas években dobták piacra, amit a számítógépipar viharos fejlődése követett, és követ ma is. A 

számítógépet vezérlő mikroprocesszor (szilícium lapkán kialakított, összetett, elektronikus áramkör, 

12.1.1. és 12.1.2. ábra) elemi alkatrészei a tranzisztorok, amelyekből egyre többet kell egy bizonyos 

nagyságú felületre beépíteni a számítási kapacitások növelése céljából. Ez pedig már a mikrométer 

alatti, a nanoméretű tartományok világára, azaz a nanotechnológiára mutat (Moore törvénye: a 

számítási kapacitásokat tükröző tranzisztorok száma az integrált áramkörökben minden 18. hónapban 

megduplázódik). A nanotechnológiát az anyagi javak nanoléptékű előállítása jellemzi, és alapvető 

filozófiája, hogy mindezt a természet leutánzása révén, az önszerveződési folyamatokra alapozva 

valósítja meg. A nanotechnológia – ezáltal – hatalmas kapacitásokat hoz létre, ill. szabadít fel. Beválik 

Richard Feynman, Nobel-díjas fizikus híres előadásának (1959!) egyik fontos jóslata (szabad 

fordításban): „eljön még az idő, amikor enciklopédia mennyiségű információt tudunk majd tárolni 

egyetlen tű hegyén” [27]. 

 

12.1.1. ábra: Intel 80486 processzor  

(fényképezte: Andrew Dunn, 2005., http://www.andrewdunnphoto.com) 

 

12.1.2. ábra: Integrált áramkör nagyított belső képe (fényképezte: Angeloleithold 2004) 

http://en.wikipedia.org/wiki/User:Solipsist
http://www.andrewdunnphoto.com/
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Minden technológiának megvan a tudományos háttere. A nanotudomány ezek szerint a 

nanotechnológia megalapozója, de önmagában nem is létezik, a fizikából, kémiából és biológiából 

táplálkozik, azaz rendkívül interdiszciplináris. A kolloid rendszerek definíciószerűen olyan 

nanoléptékben strukturált anyagok (nanoanyagok), amelyek a nanotechnológiák kiindulási anyagai 

vagy éppen megfelelő átalakítások utáni végtermékei. A kolloidkémia, mivel a nanoanyagok 

előállításával és jellemzésével, valamint viselkedésük értelmezésével foglalkozik, óhatatlanul a 

nanotechnológiák megalapozásának egyik legfontosabb tudományterülete. 

12.2. Nanoanyagok és csoportosításuk 

A nanoanyagok számos olyan új tulajdonsággal rendelkeznek, amelyeket kémiai összetételükön 

túlmenően, nanoléptékű építőköveik (nanorészecskék) egyedi tulajdonságai, valamint nanoléptékű 

(kolloidális) szerkezetük határoz meg. 

 

A nanorészecskék (mikrofázisok) méretének csökkenésével egyre nő a felületi atomok és 

molekulák relatív száma a tömbfázist alkotó szpécieszek számához viszonyítva. Mint korábban láttuk, 

a legkisebb mikrofázis egyetlen belső és 12 db külső (felületi) molekulát tartalmaz. Ennek 

következtében a részecskék csökkenő méretével jelentősen változnak a részecskék fizikai és kémiai 

tulajdonságai. Csökken a fajlagos kötési energia pl., ami az olvadáspont csökkenését eredményezi. A 

méret csökkenésével új elektron energianívók is megjelennek, ezért a tiltott sáv energia jelentősen nő. 

A tiltott sáv energia megváltoztatásán alapuló technológiákat „band gap engineering”-nek hívják. A 

tiltott sáv energia növekedése sok esetben a látható fény elnyelésében is megmutatkozik: a részecskék 

diszperzióinak fényelnyelése a rövidebb hullámhosszak felé tolódik („kék eltolódás = blue shift”, 

12.2.1. ábra). Azokat a nanorészecskéket, amelyek fizikai és kémiai tulajdonságai érzékelhetően 

függnek a mérettől, méretkvantált részecskéknek nevezzük („size quantized particles”). [28] 

 

12.2.1. ábra: Etanol közegű ZnO-szolok abszorpciós spektruma a szol öregítésének függvényében. A 

nanorészecskék mérete 72 napos öregítés hatására 3 nm-ről 5-6 nm-re nő. A legkisebb részecskék (0 

napos szol) tiltott sáv energiája a legnagyobb, azok gerjeszthetők rövidebb hullámhosszú sugárzással 

(l. a szöveget) 

A méret csökkenésével a mágneses tulajdonságok is jelentős változást mutatnak. A meghatározott 

mérettartományba eső részecskék („single-domain particles”) szuperparamágneses viselkedésűek. Vas 

nanorészecskék esetén ez a karakterisztikus méret kb.15 nm. Megfelelően tömény magnetit szolok 

mozgása mágneses erőtérben irányítható. A folyadékfázis gyakorlatilag teljes mértékben a mágneses 

nanorészecskék szolvátburkához tartozik, ezért a részecskékkel együtt mozog (mágneses folyadék). 

 

Nanorészecskék új tulajdonságait gyakran kompozit nanorészecskék kialakításával érik el. 

Általában ún. mag-héj („core-shell”) típusú részecskéket szintetizálnak nedves kémiai eljárással 

(heterogén fázisú nukleáció, l. a 4.2. fejezetet). A részecske belseje (mag) és külső burka (héj) kémiai 

összetétele különböző (pl. 12.2.2. ábra). 



128 A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai 

© Hórvölgyi Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

 

12.2.2. ábra: Mag-héj típusú nanorészecske. A kb. 10 nm-es Au-szemcsét mintegy 10 nm vastag SiO2 

kéreg borítja (elektronmikroszkópos felvétel). Az arany kolloid optikai tulajdonságainak megőrzése 

érdekében gyakran védik felületét különböző tulajdonságú anyagokkal [17] 

Orvosbiológia felhasználás céljából gyakran preparálnak fluoreszcens nanorészecskéket (12.2.3. 

ábra). Ezáltal könnyebben követhető az élő szervezetbe juttatott részecskék útja, elhelyezkedése. 

Nanorészecskék mint gyógyszerhatóanyag-tároló, -szállító és -leadó nanokapszulák nyerhetnek 

alkalmazást a közeljövőben. 

 

12.2.3. ábra: Fluoreszcens színezékekkel adalékolt SiO2 nanorészecskék. a: natív, rodamin 6G-vel és 

tioflavin T-vel adalékolt szilikarészecskék hidroszoljai. b: Tioflavin T-vel adalékolt szilikarészecskék 

elektronmikroszkópos felvétele. c: tioflavin T-vel adalékolt szilikarészecskék fluoreszcenciája biológiai 

mátrixban. (Söptei-Csányi-Hórvölgyi, 2010) 

A nanoléptékű szerkezet kialakításának fontosságáról a következő, a nanoanyagok csoporto-

sításával foglalkozó részben láthatunk példákat. 

 

A nanoanyagok megfelelő csoportosítása legalább olyan nehéz feladat, mint a nanotechnológia 

definíciója. A nanoanyagok tulajdonságait kidomborító elnevezés az angol nyelvű szakirodalomban 

igen változatos képet mutat: nanomaterials, advanced, smart, responsive és intelligent materials etc. 

Magyarul elterjedt a szerkezeti, funkcionális és reszponzív (válaszolni képes, intelligens) elnevezés. A 

nanoanyagok az egyszerű szerkezeti besorolástól egészen az intelligensig egyre összetettebb, fejlettebb 

viselkedést mutatnak. Szerkezeti nanoanyag pl. a szén nanocsövekkel töltött műgyanta (nano)-

kompozit. A nanoléptékű strukturáltság szerepe az előnyösebb mechanikai tulajdonság (pl. szakító-

szilárdság) kialakítása. Ezek a kompozitok ilyen szempontból jobbak, mint a hagyományos 7-10 μm 

vastag szénszálakkal készített gyanták. Funkcionális nanoanyagnak tekintjük pl. az antireflexiós 

tulajdonságú, vékony nanostrukturált bevonatokat. Ezek számottevő mértékben javíthatják a hordozó 

fényáteresztését. A 12.2.4. ábrán bemutatott bevonatok nanoléptékű szerkezete biztosítja a megfelelő 

funkciót (megnövelt fényáteresztést). A SiO2-gömbök közötti légrések következtében a bevonat átlag 

törésmutatója teszi lehetővé a megnövekedett fényáteresztést. Ezek a hézagok és a gömbök méretei 

ugyanakkor még nem idéznek elő számottevő fényszórást a látható tartományban, így látszólagos 

abszorbancia nem rontja a hatást. 
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Antireflexió akkor várható a fény merőleges beesésénél, ha a bevonat törésmutatója geometriai 

közepe a hordozó és a beágyazó közeg törésmutatójának, és ezzel egyidejűleg teljesül az ún. lambda-

negyedes feltétel, azaz a bevonat vastagsága a besugárzó fény hullámhosszának negyedrészével vagy 

annak páratlan számú többszörösével egyezik meg (levegő, üveg és SiO2 rendszerre a bevonat 

törésmutatója ilyenkor: kb. 1,241). 

 

12.2.4. ábra: SiO2 részecskékből létesített, vékony, nanostrukturált bevonatok fényáteresztése a 

hullámhossz függvényében. A bevonatok (egy- és többrétegűek) fényinterferencia miatt színesek. Ez 

utal a filmek megfelelő folytonosságára. Bizonyos hullámhossztartományban szinte 100%-os a 

fényáteresztés 

Reszponzív viselkedésűek a TiO2 és ZnO nanorészecskékből kialakított vékony bevonatok a 

nedvesíthetőség szempontjából (12.2.5. ábra). A félvezetők felülete ismételhető nedvesíthetőség-

változásra képes: attól függően, hogy sötétben vagy világosban tartjuk azokat. Sötétben tartva 

víztaszítókká, míg megfelelő fénnyel bevilágítva víznedvessé válnak. A reszponzív viselkedésű 

nanoanyagok olyan anyagok, melyek külső környezeti behatásra markáns választ (erős jelet) adnak. A 

fejlesztések célja az, hogy válaszadásához szükséges idő tetszőlegesen szabályozható (pillanatszerű 

vagy késleltetett) legyen. 

 

12.2.5. ábra: Válaszadó (reszponzív) bevonatok: a felület nedvesíthetősége fény hatására 

ismételhetően megváltozik (l. a szöveget). : víz peremszöge 

Gyakran beszélnek passzív és aktív nanoszerkezetű anyagokról. A szerkezeti nanoanyagok az 

előbbi, míg a reszponzív anyagok az utóbbiakhoz sorolhatók. 

12.3. Nanoléptékű önszerveződés 

Az önszerveződés különböző szinteken mehet végbe: a kozmikus méretektől a szubatomi méretekig. 

Itt – értelemszerűen – csak a kolloidális (nano)léptékű önszerveződéssel foglalkozunk. Az 

önszerveződéses technikák jelentősége abban áll, hogy spontán módon (közvetlen emberi beavatkozás 
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nélkül) a kívánalmaknak megfelelő, makroszkopikus méretű nanostrukturált halmazok, ill. mintázatok 

állíthatók elő. A témakörben először (az 1980-as években) demonstrált jelenség alkil-szulfidoknak 

aranyfelületen végbemenő adszorpciója volt – vagyis molekuláris önszerveződés. Ennek révén az 

alkil-szulfidok orientált, monorétegű filmje alakul ki szilárd hordozón. A molekuláris önszerveződés 

jelensége azonban a kolloid- és határfelületi kémiában már jóval régebbről ismert. A micellák – mint 

láttuk – amfipatikus molekulák asszociációja révén (jellemzően vizes közegben) spontán keletkeznek 

bizonyos töménységű oldataikban (spontán önszerveződés). Az amfipatikus molekulás anyag 

töményebb oldataiban (henger alakú, ill. lemezes) nagymicellák keletkeznek (l. 10.4.1. ábra). Mint az 

utóbbi időben kiderült, ezek a kolloidális asszociátumok anorganikus oxidok (pl. TiO2, ZnO, SiO2, 

ZrO2, Al2O3) prekurzor szoljaiban irányított önszerveződésre kényszerítik a néhány nm-es szilárd 

mikrofázisokat, ami az ún. szol-gél technika alkalmazásával 2-10 nm vastag pórusokat tartalmazó, 

ultravékony bevonatok, ill. tömbi anyagok kialakítását teszi lehetővé (12.3.1. ábra, „template assisted 

self-assembly”, TASA). 

 

12.3.1. ábra: A szervetlen anyagú nanorészecskék az egymáshoz szorosan illeszkedő micella-hengerek 

közé ékelődnek (a). A bevonatot vagy tömbi anyagot hőkezelve az organikus micellák kiégnek, és 

maguk után monodiszperz, szabályos elrendeződésű mezopórus rendszert hagynak (b) Bizonyos 

körülmények között ezzel a módszerrel mezopórusos nanorészecskék is előállíthatók. A képen (c) 

mintegy 100 nm-es szilikarészecske mezopórusos hálózata látható (transzmissziós 

elektronmikroszkópos felvétel) 

A kolloid részecskék rendezésére szolgáló egyik módszer a Langmuir-Blodgett (LB)-technika, 

melynek alkalmazásával egy lépésben, jól kézbentartható módon rendezett monoréteg készíthető. Az 

eredetileg molekulás filmek előállítására kifejlesztett technika az irányított önszerveződésen alapuló 

eljárás, ami elvben tetszőleges alkalommal ismételhető, így megvalósítható a rétegenkénti építkezés, 

az ún. Layer-By-Layer Assembly (LBL) viszonylag nagy felületeken is (12.3.2. ábra és 12.3.3. ábra). 

(A nanofizikai eljárások sok esetben csak kis felületek bevonására alkalmasak.  

 

12.3.2. ábra: Langmuir-Blodgett-filmek előállítása filmmérlegben vízben oldhatatlan amfipatikus 

molekulákból (a), ill. részlegesen nedvesedő szilárd részecskékből. Példa az irányított 

önszerveződésre, ugyanis a filmmérleghez tartozó, mozgatható korlát segítségével tömörítjük a 

vízfelszíni filmeket. A tömör szerkezetű filmet azután áttelepítjük a filmen áthúzott szilárd hordozó (pl. 

mikroszkóp tárgylemez v. Si-lapka) mindkét oldalára. Az eljárás szinte tetszőleges számban 

ismételhető (l. a 12.2.3. ábrát is). Ezáltal tetszőleges vastagságú és szerkezetű nanoméretű 

bevonatokat állíthatunk elő 
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12.3.3. ábra: Különböző rétegszámú és (Y, X és Z) szerkezetű, amfipatikus molekulákból felépülő 

Langmuir-Blodgett-filmek. A szerkezet kialakulásában a hordozó felületének polaritása meghatározó 

szerepet játszik. Az X szerkezetű film pl. hidrofób (apoláris felületű) hordozón épülhet ki 

A jövőben az egyes önszerveződésen alapuló eljárásoknak egyéb (pl. nanofizikai) eljárásokkal 

való ötvözése-kiegészítése hozhat új eredményeket a makroszkopikus méretű felületek nano-

megmunkálásában. Jó példa erre a nanogömb-litográfia (nanosphere lithography) területéről a LB- és 

az ionimplantációs technika egymást követő alkalmazása, ami szabályos, előre tervezhető 

nanomintázatok kialakítását teszi lehetővé kristályos szilícium felületén (12.3.4. ábra). [29] 

 

12.3.4. ábra: Irányított önszerveződés (LB-technika) és ionimplantációs technika egymást követő 

alkalmazása révén nyert nanomintázat kristályos szilícium felületén (l. a szöveget). a) Egy- és 

kétrétegű LB-film SiO2 nanorészecskékből. b) Ionimplantációt követően a részecskékből álló maszkot 

eltávolítják, majd a mintázatot kémiai eljárással előhívják. A felső képen Si-kristály oszlopok 

(egyrétegű maszk után), míg az alsón kristályos szilíciumból felépülő méhsejtszerű mintázatok 

(kétrétegű maszk után) láthatók. A maszkot alkotó gömbök mérete kb. 300 nm (pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételek) 

A szilícium hordozóra felvitt egy- vagy kétrétegű nanorészecskés LB-film maszkként szolgál az 

ionimplantációs folyamat során: a nagyenergiájú ionok csak a gömb alakú részecskék közötti 

hézagokon át érik el a szilícium felületét, olyan változásokat előidézve annak felső rétegében, amelyek 

a részecskés film eltávolítását követően előhívhatók. Az ábra bal oldali képei az egy- és kétrétegű LB-

filmet, míg a jobb oldaliak a hordozón kialakított nanomintázatokat mutatják. Egyrétegű maszk esetén 

háromszöges illeszkedésű szilíciumoszlopok, míg kétrétegű maszk esetén méhsejt morfológiájú 

nanomintázat keletkezik. 



132 A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai 

© Hórvölgyi Zoltán, BME www.tankonyvtar.hu 

12.4. Nanostrukturált bevonatok, nanomorfológia, szuperhidrofobitás  

A 12.2.4., 12.3.2. és 12.3.4. ábrákon már bemutattunk nanostrukturált bevonatokat, ill. rámutattunk 

előállításuk néhány lehetőségére is. A nanostrukturált bevonatok felszíne számos esetben 

nanoléptékben érdes, azaz nanomorfológiát mutat (12.3.4. ábra). Már korábban kimutatták, hogy az 

érdes felületek nedvesíthetősége ugyanolyan felületi energiák esetén jelentősen különbözik a sima 

felszínekétől. A növényvilágban számos példát ismerünk vízlepergető levelekre (12.4.1. ábra). A 

legismertebb a lótusz, amelynek levele különösen taszítja a vizet, a vízperemszög nagyobb, mint 160o, 

azaz a felszín szuperhidrofób tulajdonságú, és hátterében a levelek felszínének hierarchikus – nano- és 

mikroléptékű – morfológiája áll. A szuperhidrofób felületeken az esetek jelentős részében minimális a 

peremszöghiszterézis, ezért még a legkisebb méretű folyadékcseppek is legördülnek róluk. Öntisztító 

felületek, mert a legördülő vízcsepp, pl. esőzés idején, magába gyűjti, így magával sodorja a felszínen 

levő por alakú szennyezéseket. Mondanunk sem kell, hogy a szuperhidrofobitás számos alkalma-

zásban hasznosulhat, elég, ha csak a korrózióvédelemre gondolunk. 

 

12.4.1. ábra: Nyári eső után. Számos növény levele vízlepergető tulajdonságú. Ennek mértéke azonban 

nemcsak a hidrofobitástól, hanem a peremszög hiszterézistől is függ.  

(Fotó: Hórvölgyi Z., Kács, 2005 nyara) 

Szuperhidrofób felületek mesterségesen is előállíthatók nanotechnológiai eljárásokkal.  

 

12.4.1. demonstráció: 12.4.1. videó: Szuperhidrofób 

Mesterségesen előállított szuperhidrofób bevonat víztaszító tulajdonsága.  

A fecskendőből kisajtolt vízcsepp nem tapad át a felületre, leszakításakor elgurul. 

A 12.4.2. ábrán mikroszkóp tárgylemezen kialakított szintetikus bevonat hidrofobitását és 

fényáteresztését tanulmányozhatjuk. A felület szuperhidrofób (víz > 160o), és fényáteresztését 600 nm 

fölött nem rontja le az érdesség miatt fellépő fényszórás. Napelemeket olyan borítással érdemes 

ellátni, amelyek öntisztító és kitűnő fényáteresztő tulajdonságokkal rendelkeznek (multifunkcionális 

bevonatok). 
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12.4.2. ábra: Üveglapon kialakított szuperhidrofób bevonat nedvesedési és fényáteresztő 

tulajdonsága. A vízcsepp peremszöge nagyobb, mint 160o, és a fényáteresztés sem csökkent 

számottevően 

A vízlepergető tulajdonság alacsonyabb víz peremszögek esetén is fennáll, ha nincs számottevő 

peremszög-hiszterézis. A 12.4.3. ábrán cseppfelépítéssel, valamint a felépített csepp leszívásával nyert 

vízcseppek fényképeit mutatjuk be. A szol-gél technikával előállított ultravékony bevonaton még az 

egészen kis (néhány μl térfogatú) vízcseppek is lecsúsznak, ha a hordozót kismértékben döntjük. 

 
12.4.3. ábra: Transzperens hordozón kialakított ultravékony szol-gél bevonat nedvesedési viselkedése. 

A cseppfelépítéssel és -elvétellel meghatározott víz-peremszögek haladó és hátráló értékei között 

gyakorlatilag nincs különbség: a peremszög-hiszterézis értéke zérus. A cseppek kb. 90o-os szöggel 

illeszkednek (Kaknics-Hórvölgyi, 2010) 

Nagyon sok szuperhidrofób felület kialakításához replikát készítenek a víztaszító hatást mutató 

növényi levelek felszínéről, és azt használják fel megfelelő érdességű, szintetikus felületek kialakí-

tására. Ahogy már említettük: a nanotechnológia egyik fő jellemzője: alkotni a természet utánzásával. 
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