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Előszó

Harmadizben került sor Magyarországon kolloidkémiai

konferencia megrendezésére. Az első rendezvény (Mátrafü-

red, 1971. május 24-26) a nagy hazai hagyományú kolloid-

kémiai kutatásoknak viszonylag szűkebb körű, de már nem-

zetközi részvételű seregszemléje volt, amelyen mindenek-

előtt alapkutatási eredményeket ismertettek.

Az 1975-ben Budapesten tartott második konferencia

egyben a legelső reprezentativ nemzetközi rendezvény

ezen a tudományterületen. A IUPAC védnökségével 26 ország

kutatóinak részvételével tartott egyhetes ülésszakon a

kolloid- és határfelületi kémia legnevesebb művelői szá-

moltak be eredményeikről. Ismeretes, hogy ennek a ren-

dezvénynek a nagy sikere nyomán egy konferenciasorozat

indult el (San Jüan, 1976; Stockholm, 1979; Jeruzsálem

1981K- valamennyi a IDPAC védnökségével, illetve az idő-

közben megalakult IACIS (International Association of

Colloid and Interface Scientists) koordinálásával.

A jelen konferencia megrendezésének az indítékai kö-

zött természetesen szerepelt az is, hogy az elmúlt hat

év alapkutatási eredményeiről adjon számot. A hangsúly

elsősorban mégis azon volt: mik a feladatai és a lehető-

ségei a kollöidikának a magyar népgazdaság előtt álló

feladatok megoldásában, különösen az ipar, a természeti

erőforrások hasznosítása, a környezetvédelem terén folyó

kutatásokban. Egy ilyen jellegű rendezvény fő célja friss

információk kibocsátása, cseréje, versenye és persze az

érdekes szakemberek kapcsolatrendszerének rövidre zárása.

Ezért döntött ugy a szervező bizottság, hogy az elfoga-

dott előadások jelentős részét (több mint a felét) posz-

terként mutassák be. Az általános vélemény szerint ez a

döntés helyes volt; a délutánonként tartott poszter-szek-

ciókon pezsgő és eleven eszmecserék alakultak ki, amihez

a poszterek legnagyobb részének sikeres - a legjobb ér-

telemben felfogott tudományos reklám-jellegü - kivitele

is hozzájárult.



Ebben a kötetben a határidőig érkezett kéziratokat eredeti

formájukban, egységesen négy oldalas terjedelemben közöl-

jük.

HOlfram Ervin
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KOLLOIDIKA A NYOLCVANAS ÉVEKBEN
Wolfram Ervin
ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék
Budapest

A kolloidika hivatalos történetét Graham alapvető
közleményétől (1) szokás számitani, noha Frankenheim út-
törő munkájában (2) már előbb leirta a diszperz rendsze-
rek lényeges jegyeit, és előállításuk két módját. Bár a
további fejlődés az 1930-as évekig zeg-zugos utakon ha-
ladt, ma általánosan elismert, hogy & kolloidtudomány a
természettudományoknak jól definiált,a kémia, fizika,
biológia és technika közötti jellegzetesen interdiszcip-
lináris területe.

Az önálló kolloidtudomány létrejötte két vitathatat-
lan ténynek tulajdonitható:

(a) a kolloid állapottal járó komplexitásnak és
(b) a kolloid és határfelületi rendszerek mind a

természetben, mind a mindennapi gyakorlatban való szinte
általános elterjedtségének.

(a) A kolloidika mint alaptudomány az anyag kolloid
állapotával foglalkozik, amelyet a szubmikroszkópos-szu-
permolekuláris és/vagy határfelületi struktúrák dominanciá-
ja jellemez. Az ezekkel kapcsolatos nagyfokú bonyolultság
miatt jelenleg nincs mód arra, hogy a kolloid rendszerek
sajátos, gyakran különös és váratlan viselkedését pusztán
molekuláris tulajdonságaik ismeretében megjósolhassuk. A
kolloidtudomány végső célja természetesen ez, ismereteink
mai szintjén azonban az a törekvés, hogy a kolloidokat a
klasszikus fizikai-kémia kereteibe szoritsuk, éppoly ke-
véssé sikeres, mint az, hogy magát az egész kémiát a fizi-
ka egyik ágának tekintsük.

Egész pontosan: az elméleti "útpálya" elvben nyitott,
ennek fontos szakaszai azonban ténylegesen még hozzáférhe-
tetlenek a "közlekedés" számára. Például, a szilárd/folya-



dék rendszerek szigorú termodinamikai tárgyalásához szük-

ség lenne a szilárd testek felületi energiájának a mind

geometriai mind kémiai inhomogenitásokat is figyelembe ve

vő ismeretére. A diszperz rendszerek statisztikus mecha-

nikájában olyan részecskék együtteseit kell tárgyalni,

amelyek szigorúan sohasem monodiszperzek és monoformok.

Ugyanez a nehézség lép fel a koaguláció és egyéb "örege-

dési" folyamatok kinetikájában, amelyhez raég a felületi

erőknek a részecskék távolságától és görbületétol való

pontos ismerete is szükséges. Ma még hiányzik egy "elmé-

leti morfológia", tkp. "fizikai topológia", amely nélkü-

lözhetetlen a gélek, koagulumok, pépek, üledékek, pórus-

rendszerek és hasonlók szabatos tárgyalásához.

Nagy figyelmet érdemelnek tehát azok az erőfeszité-

sek, melyek célja az "utjavitás", a kapcsolat megteremté-

se a tények és a fizikai alapelvek között. Ennek a törek-

vésnek még mindig a DLVO-elraélet a csúcsa, minden meg-

szoritásával együtt. További eredmények remélhetők a ket-

tősréteg-elmélet finomításától, de különösen a szolvát-

rétegekkel, továbbá a makromolekulákból és tenzidekböl

létesült adszorpciós rétegekkel kapcsolatos kutatástól.

Csak ezektől várható a kolloid stabilitás olyan egységes

elmélete, amellyel a nem-vizes, tömény, sőt koheziv rend-

szerek állandósága tárgyalható. Ujabban néhány figyelemre

méltó további elméleti megközelítés is született pl. a

statisztikus mechanikának diszperz rendszerekre való al-

kalmazása terén, és sikerült biokolloid molekulák konfor-

mációját az atomok mozgásegyenleteinek megoldásával ki-

számi tani, hogy csak néhány kiragadott példát említsek.

(b) A kolloidika fejlődésének "középkorában" gyakori

volt az a nézet, hogy a "nemkrisztalloid" anyagok rosszul

definiált, reprodukálhatatlan, ritkán előforduló rendsze-

rek, amelyeknek a tárgyalását néhány különc specialistára

lehet bizni. Később, a kémiai ipar kifejlődésével a kol-

loidok fontossága egyre világosabbá vált. Az úttörő tan-



könyvek után (pl. Preundlich, Zsigmondy, Adara) Liesegang

(3) tett nem kevésbé úttörő kísérletet egy olyan "kolloid-

kémiai technológiai" mü megalkotására, amely valamennyi

akkori gyakorlati vonatkozással foglalkozott.

Amit azonban 1930-ban, noha teljesen tapasztalati

alapon, még meg lehetett tenni, ma már nem lehetséges,

hiszen a megrögzött "ortodoxodok" is elismerik, hogy a I

kolloid állapot az egyik - ha nem éppen a - legelterjed-

tebb állapot a természet és az általunk előállitott anya-

gok között. Kolloidok az élő anyag, kőzetek, talaj, at-

moszferikus aeroszolok, valamint élelmiszerek, épitőaiya-

gok, bőr, textiliák, kerámiai anyagok, ötvözetek, műanya-

gok, gumik, szappanok, mosószerek, gyógyszerkészítmények,

növényvedoszerek, kozmetikai készítmények, papir, nyomda-

festék, festékek; fotóanyagok, amelyek nélkül a modern

élet elképzelhetetlen. Ma már alig képzelhető egy uj Lie-

segang-jellegü könyv, még monográfia-sorozat is nehezen

fedhetné le az "alkalmazott kolloidtudomány" egész terü-

letét. Az ipari, mezőgazdasági, környezetvédelmi, orvosi,

mérnöki vonatkozású információk ezernyi cikkben, szabada-

lomban, kutatási jelentésben, előadási kivonatokban talál-

hatók. A szétszórtsághoz járul még az, hogy ezek a közlé-

sek olyan terminológiát használnak, amely gyakran nem is

tárja fel bensőséges kapcsolatukat a kolloidikával mint

alaptudománnyal. A Chemical Abstracts 66. szekciója is ta-

nusitja ezt az állitást.

Mindezek alapján konferenciánk fő céljául azt tekin-

tettük, hogy megteremtse ill. folytassa a párbeszédet a

gyakorlati kérdésekkel foglalkozó kollégák és az "alapku-

tatást" végzők között. Ez a párbeszéd nyilván az egyete-

men kezdődik, és e téren Magyarország helyzete kedvező,

hiszen a kolloidika már számos tantervben kötelezően sze-

repel, igy legalább az alapvető "szókincs" rendelkezésre

áll. De mi van a bonyolultabb "szövegekkel"? Hol van a

határ "tiszta" és "alkalmazott" kutatás között? ügy gon-



dolom, hogy a "tiszta" jelző tényleg az anyagok tisztasá-

gára és a választott modell egyszerűségére vonatkozik és

nem valami olyasmire, ami ellentétes az "alkalmazottal".

A "tisztától" az "alkalmazott" felé vezető ut nem egyéb,

mint ésszerű korlátokon belüli eltérés az alkalmasan vá-

lasztott elméleti modelltől a reális rendszer felé. Ennek

során az elméleti modellt fokozatosan, de csak olyan mér-

tékben torzítjuk, ami még nem sérti az alapul szolgáló

feltevések helyességét, de már megfosztja attól a "ste-

rilitástól", ami miatt gyakorlati célokra alig alkalmas.

Az "alkalmazott" kolloidika célját ennélfogva abban lá-

tom, hogy megtaláljuk az alkalmas realisztikus modelle-

ket és ezeken "tiszta" kutatást folytassunk.
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PURE AND APPLIED COLLOID SCIENCE IN THE 1980'S
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The formal history of colloid chemistry is said to

have started with Graham's famous paper (1) but before

him Frankenheim was, in fact, pioneering (2) by clearly

describing the very nature of disperse systems and non-

crystalloidal materials, and the two modes of their

preparation. Although the development up to the 193O's

has been following rather a zig-zag way, colloid scien-

ce is now generally considered to have become a well de-

fined branch of physical sciences representing an in-

trinsically interdisciplinary area between chemistry,

physics, biology and engineering.

The autonomous existence of colloid science is due to

two unquestionable facts:

(a> to the enormous complexity which is inherent to

the colloidal state, and

(b) to the widespread, almost general, occurrence of

colloids in Nature and amongst everyday life's products.

(a) "Pure" colloid science is the discipline that

deals with the colloidal state of matter which is cha-

racterized by the predominance, or at least presence, of

submicroscopic-supermolecular and/or interfacial struc-

tures. These structures give rise to such an extent of

complexity which does not allow to predict the specific,

often peculiar and unexpected, behaviour of colloid sys-

tems solely on the basis of their molecular properties.

This prediction is, of course, the ultimate aim of collo-

id science but at the present level of our knowledge the

otherwise justified intention to treat colloid systems

within the framework of classical physical chemistry is

no more successful than to consider the whole field of



chemistry itself just as a branch of theoretical physics

saying that having the equation of Schrödinger's the job

has, in principle, been done.

To be clear: the theoretical "road" has, in princip-

le, been in fact disclosed but highly important sections

of it are still being operationally inaccessible to the

"traffic". For instance, a strict therraodynamic treatment

of solid/liquid systems, being so important in colloid

science, must involve detailed knowledge of the energy

distribution over solid surfaces which are inherently

heterogenous both geometrically and chemically, when app-

lying statistical mechanics to disperse systems one has

to consider assemblies of particles that are never rigor-

ously uniform in their size and shape. The same diffi-

culty arises in a consistent kinetic treatment of floccu-

lation, or other "ageing" processes, which, in addition,

requires knowledge of how surface forces depend on par-

ticle separation and curvature. There is complete lack,

and, therefore, urgent need, of what could be called

"theoretical morphology", i.e., "physical topology" in

order to be able to try cohesive systems as gels, pastes,

floes, sediments, porous systems and the like on a sound

basis.

Greatest attention should, therefore, be paid to

efforts in doing "road construction" work that aim at

establishing the missing junctions between facts and

physical principles. The highlight of tendencies of this

sort is still being represented by the HMD-theory even with

its restrictions. Refinement of the electrical double

layer theory, taking dynamic factors into account, and

especially, research into the structure of solvation lay-

ers and adsorbed layers of both macromolecules and sur-

factants is hoped to reveal more detail towards a general

theory of colloid stability which will include non-aqueous

and concentrated dispersions, perhaps cohesive systems as

well. This central problem is still being under permanent



attack and, recently, there has also been some important

activity of applying stzr.istical mechanics to disperse

systems, or calculating the conformation of biocolloids

by solving the equations for the atoms, to just select

arbitrarily some theoretical approaches.

(b) As far as "applied" colloid science is concerned,

in the "middle-age" of colloid history the "non-crysta-

lloidal" materials were mostly thought to be ill-defined,

irreproducible, rarely encountered systems which could

be left to be dealt with by some eccentric specialists.

However, with the development of chemical industry the

paramount importance of disperse and interfacial systems

has been getting more and more recognized. The pioneering

textbooks of, e.g., Freundlich, Zsigmondy and Adam, were

followed by the no less pioneering book of Liesegangs's

(3 ) which was the first attempt towards what might be

called "colloid technology" aiming at covering all prac-

tical aspects of colloid chemistry at that time.

However, what could be done, even if on a highly em-

pirical basic., in the 193O's is no more possible in our

days when even hoary opponents must admit that the col-

loidal state is a very, if not the most, common state

amongst both natural substances and man-made products.

The list includes living matter first, then rocks, soil,

the atmosphere, food, building materials, leather, fab-

rics, ceramics, alloys, plastics, rubber, drugs, pes-

ticides, paper, printing inks, paints, photographic

"emulsions", soaps, detergents, cosmetics etc. without

which our modern life would be unthinkable. So, today

it would be impossible to publish a book like that of

Liesegang's, and even a series of monographs could har-

dly cover all aspects of "applied colloid science". The

immensely extented knowledge relevant to the applications

of the field in industry, agriculture, environmental pro-

tection, medicine, engineering is nowadays dispersed in

tens of thousands of papers, patents, nonpublished reports



and the like. The additional trouble is that most of the

potentially relevant information sources are using a ter-

minology frequently unrevealing the intimate connections

to "pure" colloid science. A glance at Chapter 66 of the

Chemical Abstracts supports this statement.

Therefore, the principal aim of this Conference has

been at maintaining the dialogue between colleagues de-

aling with practical problems and those who are mainly

concerned with "pure" research. The dialogue should, ob-

viously, begin with university education. In this res-

pect, Hungary is in a favourable situation, for colloid

science has been included in most curricula, making at

least basic "vocabulary" in advance available for the

dialogue. But what about more intricated "contexts"?

Where is the frontier between what is conventionally

termed "pure" and "applied"? In my opinion, "pure" is in

fact the purity of substances and the simplicity of mo-

dels but not something to be confronted with application,

The pathway from "pure" towards "applied" is but a rea-

sonable departure from a conveniently chosen theoretical

model towards a real system. This can be done by step-

wise perturbation of the model without jeopardizing the

basic assumptions underlying it, yet depriving it from

the "sterility" that makes it of little use for practical

purposes. I see the main task of "applied" colloid scien-

ce in finding suitable realistic models and to carry out

"pure" scientific research on them.
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THERODYNAMICS OF ADSORPTION OF SINGLE GASES
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Abstract

Equations f o r the adsorption i so theras are developed,
describing the aonolayer l o c a l i z e d adsorption of s i n g l e
gases on the heterogeneous surfaces , characterized by a
mediate surface topography.

In the model of l o c a l i z e d eonolaycr adsorption, the
adsorbed molecules are assuaed t o v ibra te around the
pos i t ions of the l o c a l ainiaa UQ of the gas-surface
interaction potential U(x,y,z) .These local ainiaa are
called the "adsorption sites", and are characterized by
the value of their adsorption energy £' .The adsorption
energy £ ' i s defined to be equal to -(UQ+ E°), where
£° is the first quantua-aechanical vibrational energy
level of the adsorbed aolecules.

Since the formation of real solid surfaces i s usually
influenced by many factors, they possess aore or less
disordered structure.lt causes soae dispersion of the
value of their adsorption energy £ ' ,on different adsorp-
tion sites.The quantitative aeasure of this dispersion
is the smoothed, differential distribution of adsorption
sites among the adsorption energy values %(£') ,used
in i t s fora normalized to unity. This function i s called
usually the "adsorption energy distribution", or aiaply
- the "energy distribution function" .
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Let Ö ( £ ' , P , T ) denote the relative surface coverage

of the adsorption sites characterized by the adsorption

energy £' .We shell write it further In the following con-

dense form

IM

where £ * i s some pressure and temperature function
depending on the approximation accepted to describe the
lateral interactions between admolecules, and on the topo-
graphy of the heterogeneous surface.For the simplest Bragg-
-Williams approximation accepted here we have,/1 /

£'c - -kT l n ( | ) - cuf 111

where k is Boltzmann constant, and K is Langmuir

constant. The second term in the right hand side of the

eqn./2/ is the potential of the average force acting on

an adsorbed molecule from its nearest neighbours - admo-

lecules. Here c is the number of the nearest neighbours

sites, u is the interaction energy between two neighbou-

ring admolecules, and f is the local surface coverage

around the adsorption sites having the adsorption energy

equal to £ ' .The form of the function f (£',p,T)

depends on the topography of the surface.

Two extreme models of the surface topography were

considered in the hitherto theoretical investigation:

The older one is the "patchwise" model, in which the

adsorption sites having the sams adsorption energy are

assumed to be collected into large patches,Then the fun-

ction ffe',p,T) will be identical with the local

surface coverage ©(£*»P,T} . ' *•'

The other extreme model is the "random" model, in which

the adsorption sites having various adsorption energies

are distributed on the heterogeneous surface completely

at random.Then, the local surface coverage f (£',ptTy

will be the same throughout the whole surface, and equal

to the average surface coverage v(p,T^ ,found in

experiment. '5**5/
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where 6L-T is the lowest energy of adsorption existing

on the heterogeneous surface.The upper integration liait

has been taken for the purpose of a mathematical conve-

nience. Except for the region of very low surface coverages,

the non-physical part of the integral /}/ from the maximum

energy £ * to infinity is negligible.We shall not be

interested in this region, since the interactions between

the adsorbed molecules are then negligible, and the effects

of the surface topography too.

To our knowledge, no one has tried yet to consider the

mediate surface topography, when only partial spatial corre-

lations exist between the adsorption sites having the sane

adsorption energy.Such a mediate surface topography should,

on the other hand, be the most realistic model for the majo-

rity oi the adsorption systems with heterogeneous surfaces.

Let F(£.', £ Q ) be the distribution function, which

describes the dispersion of the adsorption energy on the

nearest neighbours sites, of an adsorption site having the

adsorption energy £ ' .Since the number of the nearest

sites is limited,/six for the dense hexagonal lattice/,

the distribution F will be some discrete function of £ * .

Then, from the point of view of statistical thermodynamics,

the problem becomes very complicated, but the following

assumptions make it tractable:

i.The function F can be approximated by some
continuous function of <£ * ,

2. the properties of the mentaly isolated subsystem,
formed by the nearest neighbourhood of the adsorption
site having the adsorption energy £ ' can be repre-
sented by a large, properly chosen system.

Let us consider the second assumption in a more detail.
It seems to us, that such a large auxiliary system should
be characterized by the energy distribution

12



centered about C « Só . Ass using in addition tnat the
width of the d is t r ibut ion function F does not depend on
tht value of £o twe could express the local coverage f
in the following form,

where
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THE COMBINED EFFECTS OF THE INTERMOLECULAR INTERACTIONS,

THE MOLECULAR SIZES OF THE ADSORBATE MOLECULES, AND OF

THE ENERGETIC HETEROGENEITY OF THE SOLID SURFACES
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Abstract

A simple t h e o r e t i c a l method i s proposed t o take i n t o
account' the effects of surface heterogeneity, in the
adsorption from binary liquid mixtures on solid surfaces.
The method can be applied also to the case, when the adsor-
bate molecules occupy different surface areas. Further,
i t applies to the surfaces with the random and with the
patchwise topography as well.

In 1965 wrote Everett in his paper: "Thermodynamics
of Adsorption from Solution"' ' : "The only sources of imper-
fection in the surface phase so far considered are those
arising from the properties of the components of the solu-
tion. The heterogeneity of the surface can, however, play
a dominant role . . ." .This fact i s now generally recognized
and a dosen of papers has been published, i n which this
problem i s discussed i n a quantitative way.Some of them
in effect of a co-operation between polish and Hungarian
scientists ' .However, the problem of a simple and a rigo-
rous theoretical description of the effects of surface
heterogeneity i n the adsorption from binaries on solid
surfaces i s far from being generally solved.

1.,



Ve accept as a start point the relatively slaple, but also
general adsorption equation.

Pi" ÍA

Ő A B
/ 1 /

where $ < s * , ^ ' H X ^ B ^ a r e t h e r o l u m e fractions in the
surface (s),and the bulk phase (b).respectively, and r i s
the ratio of the surface areas occupied by the molecules A
and B. Further, tfj^l fr^l ^ l ^ b ) are appropriate activity
coefficients.When the ratio r i s not far from unity the sur-
face activity coefficients may be written in the same fora
as for regular solutions,

where the parameters a o » a
v depend on the lattice structure

of the solution in the" bulk and in the adsorbed phase.They
are the fractions of the nearest-neighbours - lattice sites
in the direction parllel^p), £o the surface, and the direc-
tion vertical, (v)(to the surface.Further, £. is the inter-
action parameter which has the following relation to the
bulk activity coefficients,

It is assumed in the above treatment, that the structure

of the surface solution is not perturbed by the presence

of the solid.The equilibrium constant K can be written in

the following form, f c ]

K - «cp^-!rj 'V
where £s is the adsorption energy like constant, defi-

ss

ned in detail in the paper by Everett''1/.Let%(£g) be the
differential distribution of £ on a heterogeneous sur-
face of a real solid.The hitherto theoretical studies
suggest that %(<£s) should be in general a gausslan-like
function.We shall approximate i t further by the following
function, normalized to unity:



The parameter c describes the width of the distribution,
whereas J ° i s the most probable value of £a on the hete-
rogeneous surf ace. Because of the dispersion of £ g ,the sur-
face volume fraction of the component A wil l be the following
average

At

The form of the energy distribution function / 5 / makes an
analytical Integration in eqn./6/ p o s s i b l e / 3 '

tó1 - »
where (<j>A

(S^{^ i s the n-th derivative of ^ 8 l ( € g ) .taken at
the point of the most probable value of the variable £

s
and B i s Bernoulli's number.This expansion has been appliedm /U/f i r s t ly by Rudziriski' ' to investigate the adsorption from
binary liquid mixtures on the heterogeneous surfaces ,exhi-
biting a random surface topography.lt has been shown there,
that retaining only the f i r s t term in the sum in eqn./7/,
leads to a good accuracy of the integration.Doing so, we

where Â® i s the value of fyA
s at £ g - £ ° .Thus, the

experimentally measured excess adsorption isotherm n.f
can be expressed as follows:

The second term on the right hand side in eqn./9/ represents
the contribution to the surface excess of the component A
due to the surface heterogénéity.M i s the total number of
the adsorption s i tes on the heterogeneous surface.Now, l e t
us consider at last the problem of the topography of the
heterogeneous surfaces.

16



Similarly as in the theories of the adsorption of gases on
solid surfaces, we shall consider here two extreme models of
the surface topography: The f i r s t one i s the "patchwise"
model, which assumes that the adsorption s i tes having the
same value of the adsorption energy are grouped into large
patches.The potential of the average force acting on a mole-
cule adsorbed on a certain patch will depend on the surface
concentration on this patch.Consequently, the integration in
eqnu/6/ should be carried out with the assumption that the
surface act ivity coefficient V ̂  ±n eqn, / i / has the fo l lo -
wing form:

where the subscript "p" in Y ^V referrs to the patchwise
model.

The other extreme model of the surface topography i s the
"random" model, which assumes that the adsorption s i tes
having various adsorption energies are distributed on the
heterogeneous surface completely at random.Consequently,the
l o c a l , / i n the microscopic sense/, concentration on the surface
will be the same throughout the whole surface.The potential
of the average force wil l depend only on the average surface
concentration ty& .Consequently, the integration in eqru/6/
should be carried out with the assumption that the surface
activity coefficient ^ J ^ i n eqn./ i / has the following form:
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STOCHASTIC SIMULATION 0? GAS ADSORPTION QXETICS ONTO

EHERGBTICALLT HETEROGENEOUS SOLID SURFACES

J» C

Institute of Chemistry, Silesian University,

Katowice, Poland

M. Jaroniec

Institute of Chemistry, M.Curie-SkiodowBka University,

Lublin, Poland

Abstract

The kinetics of gas adsorption on energetically hetero-

geneous solid surfaces characterised by exponential and

gaussian energy distributions is discussed in terms of

the stochastic formulation.The model calculations are

performed according the method of Glllespie.Theoretical

kinetic adsorption isotherms are calculated for different

energy distributions.Analogous studies have been also

performed for kinetics of adsorption from binary gas

mixtures on heterogeneous solid surfaces.

Text

The localized monolayer adsorption of gases onto

solid surfaces involving lateral interactions in the sur-

face phase and energetic heterogeneity of the adsorbent

surface may be represented by a set of the quasi-chemi-

cal reversible reactions C1] .Considering different types

of these reactions we can obtain various models of the

adsorption process.The equilibrium properties of such

models were studied theoretically by many authors C2J.

However, equations describing the adsorption kinetics

were discussed for simple models only C33.Kinetic inves-

tigations of more complex models are difficult.
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For ouch studies the nuaerical simulation of the stocha-

stic tine evolitIon seems to be a most eonTenient C4I.

Th6 stochastic simulation of an adsorption process

is carried out for a discreet space of states of a given

adsorption system and continuous time.Moreover,the ad-

sorption is assumed to be the Markov process.In the

stochastic formulation, a set of quasi-chemical reactions

representing a given adsorption model is described by

the master equation,which may be solved according to the

Monte Carlo method £51.The idea of this method is firstly

to generate a random time X and a random integer u

denoting the number of elementary reaction occurisg at

the moment X .The values X and n are generated accor-

ding to the following relationships :

r - -<1/ao)ln S (1)

(2)

(3)

In the above B is the random number from the uniform

distribution in the unit interval, cv is the rate con-

stant fo the V-th elementary reaction, h^ is the factor

dependent upon the number of molecules reacting in the

V-th process,and M is the number of elementary

reactions.
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?irstly,the kinetics of single gas adsorption

without lateral interactions on energetically heterogene-

ous solid surfaces is discussed.The adsorption process

may be represented by the following quasi-chemical rever-

sible reactions t

A° + S± Z* A
8 for 1 - 1,2v...,n U )

where A° denotes a molecule of gas A in the bulk phase,

A? denotes a molecule of gas A adsorbed on the i-th type

of adsorption sites,and n is the number of types of

adsorption sites.A continuous distribution function F_ ,

characterising energetic heterogeneity of the adsorbent

surface,may be approximated by the discreet function as

follows :
n

Pd(E) » ) ' fi (TiB-Ej) (5)

for E » E^
(6)

for E »í E*

where E is the adsorption energy, and f* is the ratio

of the number of adsorption sites with the adsorption

energy E^ to the total number of adsorption sites.

The model calculations have been performed for three

discreet functions ? d showing five types of adsorption

sites,i.e., n • 5 .The values of t^ corresponding to each

function ? d were calculated according to the expressiont

i C i

where *e(*i) denotes the value of *C(E) at the energy Bj,

and I is the normalization factor.
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Ifa« continuous functiono ?e(S) were following :

?C(B) • *rrp(-E) ; V expC-a(E-b)2! (8)
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Figure shows the kinetic adsorption isotherms 6 ro.lnt ,

where B is the overall relative surface coverage,calcu-

lated for decreasing exponential distribution (e ),

increasing exponential distribution ( e ) and normal

distribution ( H ).Analogous numerical calculations have

been performed for kinetics of adsorotion from binary gas

mixtures on heterogeneous solid surfaces.These calcula-

tions give important informations about effects of sur-

face heterogeneity in the adsorption kinetics.
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COADSORPTION OF OXALIC ACIO AND PHENOL ON ACTIVATED CHARCOAL

R.S. Roy and A.K. Patel

Holidiapadaro, Ganjam, Orlssa, India

Abstract:

Coadsorption of oxalic acid (HOx) and phenol (•-«,)
with and without a salt has been studied to find the°Bffect
of functional groups on adsorption. These systems obey the
composite isotherm derived from kinetic considerations. The
adsorption is more at low concentrations with a preferential
dominance in i>OH adsorption. Fractions of $_„ that come in
contact with charcoal in unit time is three times more than
that of HOx and is enhanced to six times in the presence of
NaCl and NaNO.,. In systems containing electrolytes adsorp-
tion of one is not influenced by the other. When the ad-
sorption of adsorbates is eguimolar, the surface area of
charcoal covered by $ Q H is 2.2 times that of BOx in systems
containing NaNO-.

Results of a study of the simultaneous adsorption of

organic molecules from mixtures containing functional

groups (a) - COOH and -CO as in acetic acid and acetone and

(b) -COOH and -NH_ as in acetic acid and aniline onto acti-

vated charcoal have been reported (1,2).

The composite equation derived from kinetic considera-

tions is

1/(C1C2) = [Fo1a2/v]fm/(k1x1 + k2x2>-1] (1)

where m is the mass of the adsorbent, C. and C~ concentra-

tions of the adsorbates in contact with the adsorbent, a.

and a2 fractions that actually come in contact with the ad-

sorbent in unit time, x. and x- constants defined by

k. = ©1ra/xl and k2 = 02m/x-, 9. and Q- being the portions

of the adsorbent surface that are actually covered by 1 and

2, respectively and F and v are constants.

Analar grade chemicals were employed. Procedures adop-

ted in preparing the mixed systems and obtaining the iso-

therms have been reported earlier (1,2)



Results and discusalon;

The adsorption of HOx and ^Qa individually and in the

presence of a constant aaount of « salt on charcoal is of

Langmuir type, the isotherm yielding Jc1 values of 5.6,

5.4, 7.1 and 3.3 gm/gm for the +0H, ^<m with Hacl, Haoo3

and BaCl2 and k2 values of 3.9, 3.6, 3.O and 0.6 gm/ga for

HOx, HOx with the salts, respectively. Mixed systems of

(a> H0x-*QH and (2) HOx-^-salt obey the composite iso-

therm, plots of 1/CJCJ vs. •/(k1xl + k2x2) yielding straight

lines with negative intercepts. Values of adsorption cons-

tants obtained are given in Table I

Table I: Adsorption Constants for H0x-$__-salt systems •
_ on

at 30 °C.

System

HOx + $ Q H

HOx + <fQH

HOx + $ 0 H

+ NaCl

+ N a N O 3

1

2

2

P

. 7

. 4

. 0

k 1

1

1

2

/ k 2

. 4

. 5

. 2

» K a

129

48

48

t
. 0

. 3

. 0

a

42

9

7

2

. 0

.O

. 0

0

0

0

V

. 99

. 1 2

.04

Isotherms for the mixtures give the surface saturation

points at 0.20 and 0.21 gm/gm for HOx and $ Q H while for the

individual adsorbates the values are O.4O and O.29 gn/gm,

respectively. It appears as though the saturation limit in

the adsorption by activated charcoal is 0.4 gm/gm, attained

with Hox and this is also attained in the case of adsorption

of the mixed system of HOx and $og, being equally shared

between the two adsorbates, but not in the case of phenol

adsorption alone, being only 0.29 gm/gm. The surface area

coverd by HOx of O.44 mol/gm corresponding to 0.21 moi/gm

of phenol shows that +0_ occupies twice as much area probably

by a flat orientation. In the mixed system the total number

of active centres responsible for adsorption is almost

shared between the molecules of HOx and +QH, HOx molecules

being adsorbed through the functional group while 4 0 H mole-

cules lying somewhat flat but a little more squeezed in bet-

ween the acid molecules. This observation is in confirm!ty
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with the suggestion that the adsorption of benzene-like

molecules is a flat orientation on the surface eliminating

•face-to-face' interactions with the ir electrons- In the

mixture of the concentration ratio ^^Q^/^Q^ of 1 to 3

with a total of 0.25 M, the ratio of fractions adsorbed is

33 to 5%, while with a total of 0.02 M the ratio is 90 to

25%. Fractions of $_„ that come in contact with the adsorbent
Un

in unit time is three times more. f a$ O H/
a
H O x

 = 3'
The adsorption of HOx and $„„ from HOx-<f>_ -salt systems

Un Un

noted from the L-shaped isotherms at ~ 30 C is given in

Table II. The adsorption is more at lower concentrations.
Table II. Adsorption from h0x-<j>0H-(0.2) gm) salt systems

Adsorbate

HOx

HOx

*OH

*OH

salt

NaCl

NaNO3

NaCl

NaNO,

C(M)

O.03O

O.O36

0.009

0.009

%adsd.

42

4O

83

90

C(M)

0.192

O.287

0.062

0.068

% adsd.

14

8

33
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Mixed samples with salt show a preferential adsorption

for $_„ and the preferentiallity observed in the systems
Urt

puts the salts in the order: BaCl2 > NaN03 > NaCl. Table I

indicates that a for <})_„ and HOx is 3 and 5 to 6 times less,
Un

respectively than in the individual systems, clearly showing

the preventive action of the salts, being three times more

effective for HOx than for $_„. Furthermore, fractions of
Un

<*>,.„ that come in contact with charcoal in unit time is about

6 times that of HOx.

The relative adsorption capcity (x/m) of charcoal on

HOx and 4>_ from mixed systems in the presence of salts is

listed in Table III. It is seen that the adsorption of $ Q H

Table III: Relative adsorption capacity of charcoal from

mixed systems containing salt.
Salt H0x(0.12 M) <J>0H(0.03 M) HOx(O.12M)+*QH(O.O3M)
NaCl(0.3M) 0.16 O.18 0.19 O.16
BaCl2(O.15M) 0.44 O.T9 0.43 O.19
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from aqueous systems is not significantly influenced by the

presence of HOx and vise versa. This is to be expected if

carboxylate ions are bound by anion exchange adsorption and

the aromatic compound is physically adsorbed.

According to definition, for the simultaneous equimolar

adsorption of the two adsorbates,

(2)

from the k values listed in Table I, which increases to 2.2

in the presence of NaNCU from 1.4, it is to be concluded

that such salts enhance the surface area covered by 4uu.
K/Zl

The experimental part of this work was carried out at

the Post Graduate Department of Chemistry, Sambalpur

university, India.

(1) R.S. Roy and A. Panda "Proc. Int. Conf. on Colloid

and Surface Sci., Budapest", ed. 1. Wolfram, Elsevier,

Amsterdam 1975, 91

(2) R.S. Roy and A. Panda, Acta Ciencia Indica,in press.
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CLASSIFICATION OF BQUATIOIS OF ADSORPTIOI ISOTHERMS

C» HBTBROGEIBOUS SOLID SURFACES

M. Jaroniec

Inatitute of Chemistry,M.Curie-Sktodowska University,

20031 Lublin, Poland

Abstract

The majority of isotherm equations for single-gas adsor-

ption on energetically heterogeneous solid surfaces have

been derived by solving the well-known integral aquation

for the Langmulr'a local isotherm and different energy

distributions.These equations have been devided on two

groups.Moreover,they may be extended to single-gas adsor-

ption with lateral interactions onto surfaces showing

random distribution of adsorption sites,adsorption from

gas and liquid mixtures and multi-solute adsorption

from dilute solutions.

Text

The majority of isotherm equations for single-gas

adsorption on energetically heterogeneous solid surfaces

have been derived by solving the well-known Integral

equation t

«t(p) - J 9(p,B) F(B) dl (1)

where ©t(p) and 6(p,E) are the overall and local adsor-

ption isotherms,respectively, p is the adsorptive pressu-

re, B is the adsorption energy, F(E) is the energy -dis-

tribution function and A is the integration region.

Usually,eq.(1) was solved for the Langmuir's local isot-

herm, i.e.,

e(p,E) - Kp/d+Kp) j K - K0(T)exp(E/RT) (2)

and different energy distributions. Kois temperature
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dependant con*tant.

The aost popular adaorptlon isotherms,obtained from

eqa.(1) and (2), aey be derided on two groups.The edeorp-

tion isotherm* belonging to the first group become the

Langmuir's equation when the heterogeneity paraaeter la 1

equal to unity .They are t

Ot(p) - t ip/(1*Kp)l" (3)

«t(p) - (Íp)"/C 1*(Kp)
B 1 (4)

et(p) - Kp/C 1+(?p)
m J1/" (5).

where a la the heterogeneity paraaeter characterizing

shape of the energy distribution,and K is the paraaeter

analogous to the Langmulr's constant K and it is connec-

ted with the adeorption energy characteristic for a gi-

ven function F(£).Eq.(3)«known as the generalised Preund-

lich i so them, has been derired by Misra C1J for the expo-

nential energy distribution.Bq.(4) aay be treated as •

combination of Preundlich's and Langauir'a isotherms.This

equation correspondsto the function P(B),which Is rery

slailar for Gaussian distribution (see ref. C2J and papers

cited therein).Bq.(5) has been proposed by T&th C3I and it

corresponds to an asyaaetrical quasi-gauaaian energy dis-

tribution C41.

The adaorptlon isothexns belonging to the second gro-

up aay be obtained froa the "exponential" adsorption Isot-

hera £53 * r n «j

9t(p) - •xp|7]B1[ETln(p/p0^
1l i p«po (6)

where B^ , Bg •..», B_ are heterogeneity parameters,and
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po has similar physical meaning to that of E .Eq.(6) for

B1> 0 and Bg - B, » ••• • BQ « 0 becomes the olaalcal

Preundllch's isotherm C6l :

9t(p) - (P/Po)
 1 (7)

Bowerertfor B2 • -fl2 t 1*2̂  ° a n d B1 " B3 "****Bn " °
eq»(6) becomes the Dubinin-Raduahkevieh equation ill :

9t(p) - expi-B2[RTln(p/po)j
2j (8)

The Dubinin-Astakhov [81 isotherm may be obtained from

eq.(6) by assuming Bn • Bn , fln> 0 and B ^ B2 « . . . » B n - 1

- 0 i

9t(p) - exp|-Bn[RTln(p/po)]
nJ (9)

Eq.(7) corresponds to the exponential energy distribu-

tion, whereas, eqs. (8) and (9) relate to asymmetrical quasi-

gaussian energy distributions.

Sqs.(3)-(9) may be generalized to different cases of

adsorption : single-gas adsorption with lateral interac-

tions onto surfaces showing random distribution of adsorp-

tion sites C91 » multilayer adsorption of single gases HOI ,

adsorption of gas mixtures without lateral interactionsC11,

12] and with interactions C131 .adsorption from ideal C1+,

151 and non-ideal liquid mixtures C161, multilayer liquid

adsorption [171 and multi-solute adsorption from dilute

solutions [18,191.In all cases the local adsorption isot-

herms .describing the adaorption process on a homogeneous

solid surface,may be transformed to equations,which from

mathematical point of riew are formally identical with

eq.(2).Bach equation contains a parameter analogous to
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the constant K, and a variable analogous to the pressuxe p.

The isotherm equations for the above mentioned cases of

adsorption may be obtained by replacing in eqs.(3)-(9) the

symbols K , p and p by the new quantities.
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ORGASTOFIL PALIGORSZKITOK SZELEKTÍV FOLYADLESZORPCIÓS ÉS
NEDVESEDIÍSI TULAJDONSÁGAI

SELECTIVE LIQUID SORPTION AND VETTING PROPERTIES OF
ORGANOPHILIC PAZ.YGORSKZTES

I , Dékány, F. Szántó and L.G. Nagy

Józse f A t t i l a Tudományegyetem Kol lo idkémiai Tanszéke
Szeded, Aradi vértanuk t o r e 1 . 6720

Abstract

Orftanocoraplexcs with surfaces modified to various
extents with a cationic tonside /haxadecylpyridinium
chloride/ v:ere proparod fron a colloid fraction of the
nincral palygorskite. The sorption properties of the
palyfrorskito and its organocoraplexes were characterized
by nitrogen adsorption, liquid mixture adsorption and
immersion nicrocaloriraotric measurements. The results
of tho sorption measurements pemit the finding that
the nicropores in the pali.^orskite bocone blocked and
the entcnt of the solid - liquid interaction decreases
ns the nodification of the surface increases. This
chnn^o can be piven in an exact manner with the surface
themodynanic potential functions.

A Ii.ioórlGt(!Ín!íliez felhasznált paligorszkit d é ua
f inoinfrn!:cióját a bii.nya;\llapotii ásvány nátriuci-foszfát-
tal történő pentisációja után szedinentációval válasz-
tottuk el a vizes dsványszuszpenzióból, A szusspenzió
r-íszét dialisáltuk, najd bepárlás után 80 DHJ finomság-
ra s^itdltuk. A továbbiakban ezt a paligorszkit mintát
Iinszniiltuk fel az adszorpciós vizsfjálatolchoz.

A paligorszkit organ©komplexeket vizes szuszpenzi-
óban állitottul-: elő, az ioncserét hexadocil-piridinium
/IIDP/ kationokkal vóceztük és három Idilönböző mértékben
nódositott felületű palifjorszkit organokomplexet á l l i -
tottunk elő /l. táblázat/.

A paliporszkit és orffanokomplexeinek felületi tu-
lajdonsácait először a nitrogén adszorpciójával vizs-
CÍ3.tu!i noc 77,^ I" hőraórsó!:leten. A? izotermák az

30



1. dbrL.n láthatók, -v p»li£or3r:kiton mecha tározót t izo-

üerr-.a n 2. ~'.T.-f Ú-IG osztályozás szerint IT. tipusu és

íidszorpciós hiszterézist cutat. '2,-z. as izoterna a kinon-

dottan pórusos szerkezetű adszorbensekre jellenző. A

nalierorszkit szálns, rostos szerkezetű afryacrásvány, a ~

hol a pórusok és hézagok az efjyes szilikátláncok között

alakulnak ki, amelyekben kapilláris kondenzáció játszó-

dik le. A KDP-kationokkal történő felületmódositás ha-

tí.sdra az izoterma tipusa raecváltozik, II. tipusu izo-

termát kapunk os az adszorpciós hiszterezishurok oltii—

ni!:. An 1. táblázatból látható, hogy a f elületnódositás

növekedésével az adszorpciós kapacitások csökkennek,

mivel az orcanofili;;álás hatására a szilikátláncok ösz-

s7.etopadnak. A pali^ors^kit szerkezeti felépitésóből

ismert, 2io£y az ecyos szilikátláncok alternatív össze-

kapcsolódása folytán a rostokban 0,3^x0,6 nn néretü

nikropórusol: találhatók. .'. ÜDP-fcationolücal történt fe-

liíletmódosi fcr'is küvef:eztoben ezek a csatornák elzáród-

hatnak, ani ö^intón az adssorpciós kapacitás csökkené-

sót okozza, vz az effektus az izotermák de-ftoer-szorin-

ti ropro^entácio jávol if;o?:ol!iató ,

"oí ••• továbbinkban ast vizscál-

„2. julv. nor, horry n fe3Á:.leti-

-scarkesati tulajdonsigok

hogyan befolyásolják a sze-

lektív f oly.ndókszorpciót

metanol-benzol elecryekben.

Az n^" = f A / többletizo-

termákat 298 i; hőnirsékle-

ten határoztuk tnep. A 2. áb-

rán a pali^orsskiton megha-

tározott többletizoterna

látható /II. tipus/. 4 két-

kornpononsü elecyből a meta-

nol proforonciálisan ad-

szorbeálódik az ásvány fe-

lülotón, vagyis n netanolra

1. ibra : ITO adszorpciója

P: palicorszkiton, 1,2,3,

a UDP or£anokonplo::eken
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voíííitkoBÓ TK = f/x / "ejjyedi" i iotoma x = n , 2 . . . i tnr-

tonilnyban 3:özel konstans.

Lónyoffasen necváltozik a többlotizotem:'': nonete,
lia ars ásví.ny felülotét nódosit jii1:, ós ebben az esetben
IV. tipusu többleti:--.otennúJ:at !:apunl: /j, ábra/. A felü-
letmódositás követkoztőbon az adsnorpciós kapacitásol:
/n _ ős TI„ _/ csölclcennek, n-z x adszorpciós azeotrón

1 j 0 Í- j u 1

összetétel eltolódik / l . táblázat/. AT: adszorpciós !ca-
pacitás a palicorsaldton a lecrnagyobb, ni vei a metanol
képes behatolni az ásvány máJcropórusaiba i s .

1. táblázat
Az adszorpciós tulajdonsácokra jellenző adatok

1
Adszorbens

Fo 1-i r-orrs zkit

IIDP-paliíT. 2.

iŰP-palic. 3.

ISDP-kation

rawol c

O,O

0,20

0,34
0,37

aDCT
2 - 1

n j;

3 1 2

1 6 1

1 4 1

1 1 5

"1,0
aaol

5,05
3,64
3,68

3,74

ÍJ

1

l

l

s

,66

r 9 2

,94
,96

:netanol/l/-benzol/2/

Palygorskite
TiethanoU!)-

benzene(2J

2. ábra: Metanol-benzol
többletizoterma palicorss-
kiton

3« ábra : íletanol-benzol
többletizoteraák IIDP-pali-
gorszki t okon
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,. szilárd-folynUóic határ-felületi kölcsönhatási: a
r;oláris nedvesedúsi eritalpiákkal adtuk nec metanolban és
benzolban 29S K honorsóicleton /k. ábra/. Az eredményeket
a r©lülef:r:ódositúa füffcvónyóben matatjuk mec, ahol @2

a felület Ejozai.'.:sserkeiétéro jellemzS apoláris felület-
hányad, órtéke Q2 rssootrópos összetételből számítható
/l/V A -'í. ábrából kitűnik, ho^y A^j, metanolban a fe-
lülotnúdositás növekeddsovel cso'-cJcen, 4 W

K
2 benzolban

viszont kisnórtúkbon növelcszilc. A többletizoternák in-
teörúlúsdval kisváraitható az iramerziós nedvesedés sza-
badentalpiájának :áilönbsóCe a tiszta koinponensekre, a-
laely &CY cntalpia és effy entrópia taCból tevődik össze

jelöléssel:

5. ábrán bemutatott A& :dilönbséGe

hcnzolban i l l . metanolban az imraerziós nedvesedést ki-

lóro Gntrópiaváltozús !dilönbsó,?ét adja.

Ql 02 0.3 0A 0.5 06

h. ábro ábra

IRODALOÍI: /l/ I. Délíány, L.G. Nagy and G. Schay: J.
Colloid Interface Sci. 6±, 197, A973/. /2/ S.G. Ash,
R. Brown and D.H. Everett: J.C.S. Faraday I, 71,
123 /1975/
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PÓRUSOS ADSZORBEHSEK POZITRÓNiaBKÉMIAI VIZSGÁLATA

POSITROHIUM CHEXUSTRY IN POROUS ADSORBEHTS

G. fóti*. I.G. Hagy2, G. Horavcsikx, G. Schay**

x Budapesti Műszaki Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszék
Technical University Budapest, Department of Applied
Chemistry, Budapest XL, Egry J. u. 20-22, H-1521

xsJSEk Központi Kémiai Kutató Intézet
Central Research Institute for Chemistry of the
Hungarian Academy of Sciences,
Budapest II. Pusztaszeri út 57-69. H-1021

Kinetic studies on the annihilation of orthopos-
itronium in porous adsorbents are in progress using
lifetime spectroscopy.' Adsorbents investigated -aye 3il-
ica gels of different particle size and pore structure.
Appearance of longlived component in the lifetime
spectra can be interpreted by 'diffusion of the ortho-
positronium into the pores affected by the particle
size and the pore size of adsorbent, the coverage on it
and the chemical nature of the adsorbate. The long-term
aim of the work is to determine and to explain these
effects.

Bevezetés

Élettartam-spektroszkópiai módszerrel vizsgáljuk az
ortopozitrónium megsemmisülésének kinetikáját pórusos
adszorbenseken. A vizsgált adszorbensek különböző szen-
es eméretü és különböző pórusszerkezetü szilikagélek* Az
élettartam-spektrum hosszúidejü komponense - az irodalmi
adatokkal megegyezően - az ortopozitrónium pórusbeli
diffúziójával értelmezhető, melyet az adszorbens szem-
csemérete és pórusmérete befolyásol. Előkisérleteink
tanúsága szerint a mért ortopozitrónium élettartamok
korrelálnak a szilikagél pórusméretével, a boritott-
sággal* továbbá függvényei az adszorbátum minőségének.
Munkánk távlati célja e függvénykapcsolatok felderítése
és értelmezése.
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Kísérleti réez

Az ortopozitrónium élettartamának mérésére szolgáló
gyors-lassú koincidencia mérőrendszer lényegében hazai
gyártású eszközökből* XFEE gyártmányú NDÍ modulokból
és ICA sokcsatornás analizátorból épül fel, mindössze
a gyors plasztik szcintillátorok éa a gyors fotonelekt-
ronsokszorozők származnak tőkés importból* Az elsődle-
ges feladat ennek a - jelenlegi kiépitettségi szintjén
már on-line számitógépes spektrumkiértékelést is lehe-
tővé tevő - mérőláncnak az álesztése, hitelesítése,
felbontóképességének és hosszúidejü stabilitásának a
növelése volt azzal a céllal, hogy a rendszer alkal-
massá váljék pórusos rendszerekés adszorpciós fázisok
pozitróniumkémiai vizsgálatára* E munka eredményeképpen
a műszerekben alkalmazott elektronikai elemek teljesí-
tőképességük határán dolgoznak, a berendezés Co su-
gárforrással mért önfelbontóképessége 350 ps, a 24 ő-
rás hosszúidejü instabilitás okozta csúcskiszélesedést
is figyelembe véve*

A pozitron forrás mintegy 0,2 MBq aktivitású
melyet 2 mg/cm vastagságú mica filmek közé vittünk
fel.

A pozitrónium élettartamot 110°C-on súlyállandósá-
gig történő vákuumszáritással víztelenített Davison
grade 59, 07 és 40 tipusú pórusos szilikagél mintákon,
vákuumban (10 bar) mértük.

Eredmények

Az élettartam spektrumok több szerző oxidporban ta-

lált eredményeivel kvalitatív egyezésben [1,2,3,4]

több komponensre bonthatók* A szabad pozitronok és a

parapozitrőnium annihilációjának 0,4-0,5 na élettarta-

mú komponense - a mérőberendezés felbontóképességének

határán lévén - kvantitative nem értékelhető* A 1,5-

-2 na élettartamú komponens a szilikagél tömbfázisában
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termalizáit ortopozitrónium pick-off annihilációjának
tulajdonítható, a kvantitative is megbízhatóan értékel-
hető 10-70 na élettartamú komponens pedig azoknak az
ortopozitrónium atomoknak felel meg, aaelyek az adszor-
bens tömbfézisában keletkeztek és diffúziót követően a
környező pórusokban vagy a felületen annihilálódnak. A
harmadik komponens relatív intenzitása (I.,) tehát a
töobfáaiaból a pórusokba történő diffúzió valószinüsé-
gének, azaz a fajlagos felületnek a növekedésével nő,
az átlagos élettartam ( To) pedig az átlagos pórusmá-
rettel növekszik, azaz növekvő fajlagos felülettel
csökken (ld. táblázat).

Szi l ika-
gél

Grade

Grade

Grade

59
07

40

Pajlagos
felület
[m2/g]

340

600

800

Szemcse-
méret

[mesh]
3 - 8

8 - 2 0

6 - 1 2

D
8

11

21

b

• i

+_

+_

1

2

2

[ns]

6 6 + 5

2 3 + 2

12 + 1

Vizsgálatainkat kiterjesztettük különféle adszorbátu-
mokkal különböző mértékben borított szilikagélekre is*
ELőkisérleti eredményeink alapján remélhető, hogy a
módszer segítségével az adszorpciős fázis szerkezetére
vonatkozó új ismeretekhez juthatunk.

Irodalom
f i ] C.S. Tumosa, CM. Wang, H.J. Ache: J. Chem. Piiys.
r Í. 58(5) 1833(1973)
|2j V.T7 Goldanszkij, A.D. Mokrusin, A.O. latur.

V.P. Santarovics: Kinyetyika i kataliz 13(4)

W
961 i?.$72) -*-

A.D. Mokrusin, B.lí. Levin, 7 . 1 . Goldanszkij,
A.D. Ciganov, I . I . Bardisevt Zs. Fiz. Khim.
46(3) 643 (1972)

[4] V*W7 Gidley, P.W. Sitzewitz, K.A. Harko, A. filcht
L J Phys. Eev. Letters 3J 729 (1976)
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GÁZADSZORPCIŐS VIZSGÁLATOK

SZORPTOMETRIÁS MÉRÉSI MÓDSZERREL

GAS ADSORPTION STUDIES BY

SORPTOMETRIC METHOD

I.Vinkle , T.Engel , L.Gy.Nagy^^, A.Dévai

xPetrik Lajos Vegyipari Szakközépiskola

1183. Thököly ut 48

^ Ágazati Félvezető Fejlesztés 1340. Váci ut 77.

Alkalmazott Kémia Tanszék 1111.Egri J. 2O-22.

Method has been elaborated to measure the adsorption
and desorption isotherms in the hole range of the relati-
ve pressure by sorptoraeter. Activated carbon-type sorbents
were measured. The surface area and the distribution of
the pore size were calculated by different adsorption mo-
dels from experimental data.

Bevezetés

Munkánk célja az volt, hogy egy vivőgázas szorptométer-

re egy olyan eljárást dolgozzunk ki, mely segítségével a

teljes relativ nyomás /0 < x < 1/ tartományban meghatároz-

hatók az adszorpciós és deszorpciós izotermaág egyes pont-

jai. A vizsgálatokat aktivszén tipusu adszorbenseken vé-

geztük. A kísérletileg mért adszorpciós értékek alapján

fajlagos felületet és pórusméret eloszlást számoltunk kü-

lönböző adszorpciós modellek felhasználásával.

A. Vivőgázas szorptometriás mérési módszer

Az adszorpciós izotermaág egyes pontjait a következő-

képpen határoztuk meg:

Az Izoterma hőmérsékletére temperált vizsgálandó ad-

szorbensen ismert és állandó összetételű gázkeveréket á-

ramoltattunk keresztül konstans áramlási sebességgel. /A

gázkeverék az adszorptivumből és az izoterma hőmérsékletén

nem adszorbeálódó vivőgázból állt./ Az izoterm adszorpció

következtében a gázkeverék adszorptivum koncentrációja

kezdetben csökkent. A kiindulási és az adszorbensen átha-

ladó gázkeverék koncentrációjának a különbségét hővezető-

37



képességi detektorral mértük. Az izoterm adszorpciós e-

gyensuly beállta után az adszorbenst tartalmazó edényt

olyan ismert hőmérsékletű fürdőbe helyeztük, melyben a

termikus deszorpciót tökéletesnek tekintettük. A termi-

kus deszorpció következtében a gázkeverék adszorptivum

koncentrációja megnőtt. A detektor által szolgáltatott

jeleket vonaliróval, illetve időmérővel vezérelt digitá-

lis integrátor segítségével regisztráltuk, /l. ábra/

Az adszorbátum mennyiségét kalibrációval határoztuk

meg: ismert mennyiségű és állapotú adszorptivum gázt jut-

tattunk a gázkeverékbe, és az a termikus deszorpciós hul-

lámhoz hasonló módon értékelhető jelet szolgáltatott.

Termikus deszorpció

hód if fúziós
hullám

f T * t ' 9 l t e s Kalibrációs csúcs

Izoterm
adszorpció

lábra Adszorpciós pont meghatározásának szór pto gram ja

A deszorpciós izotermaág pontjainak a meghatározását

a következőképpen végeztük:

Az izoterma hőmérsékletére termosztált adszorbensen

keresztül először tiszta adszorptivumot áramoltattunk.

Miután a minta az átáramló tiszta gázból a pórusok tel-

jes telítődésének megfelelő adszorbátum mennyiséget meg-

kötötte, a gázáramot egy ismert összetételű és állapotú

gázkeverékre váltottuk át. Ekkor a teljes telitettség,

valamint az adott relatív nyomáshoz tartozó adszorbátum

mennyiségek közötti különbség izoterm deszorpcióval tá-

vozott az adszorbens felületéről. A dinamikus egyensúly

beállta után termikus deszorpcióval távolitottuk el az

adszorbeált anyag teljes mennyiségét /2. ábra/.
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í'zoterm deszorpcio (N.,/H2)

termikus
deszorpcio

hó-
if fúziós A
hullám / 1

A / V.
melegítés

idő

izoterm adszorpció

2 ábra Dcszorpciós pont meghatározásának a
szorptogramja

A különböző ismert összetételű gázkeverékekhez - azaz
a relativ nyomásokhoz - tartozó adszorpciós és deszorp-
ciós pontok alapján a minták adszorpciós-deszorpciós i-
zotermája meghatározható volt /3. ábra/.

0 X " 1
AdszorFCiós pont meghatározás

3 ábra

B. A vizsgálatok eredményei

0 X» 1
Deszorpciós pont meghatározás

Vizsgálataink során aktivszén tipusu adszorbensek
nitrogén adszorpciós-deszorpciós izotermáját határoztuk
meg a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén /T:77,2K/ szorp-
toraetriás módszerrel. A mérésekhez különböző összetételű
nitrogén-hidrogén gázkeverékeket használtunk. A kapott
kísérleti adszorpciós deszorpciós izotermák /4. ábra/
alapján vizsgáltuk az adszorbensek:
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4. ábra CPG akuvszén nitrogén adszorp-
ciós izotermája ( T=77/2 K)

különböző elméletek alapján számitható fajlagos fe-

lület értékeit /I. táblázat/;

Gl

CPG

s,L
838

1430

s,BET
533

878

S,BDDT

657

1032

s,t

720

1050

s,DKR

820

1350

a pórusok fajlagos felület-eloszlását a jellemző pó-
rusméret függvényében /5. ábra/.

750

50D

dt Lg j

CPG aktívszén

tínm]^ t * * W | U * * HUJ
5ábra Integrális .fajlagos felület-eloszlás az ad-

szorbealt rétegvastagság függvényében
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FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS SZORBENSEK VIZSGALATA

FOLYADÉKELEGYADSZORPCIÖS MÓDSZERREL

INVESTIGATION OF LC SQRBENTS BY ADSORPTION FROM SOLTUTION

Kr. László , L. G. Nagy , G. Fóti , G. Schay

xBudapesti Műszaki Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék
Technical University of Budapest, Department of Applied
Chemistry
H-1521 Budapest, Egri J. u. 2O-22.
xx
Magyar Tudományos Akadémia, Központi Kémiai Kutató
Intézet
Central Research Institute for Chemistry, Hungarian
Academy of Sciences
H-1025 Budapest, Pusztaszeri ut 59-67.

Abstract

Connection is tried to find between the optimal compo-
sition of binary liquid mixtures eluents used for HPLC em-
pirically and the character of adsorption isotherms of the
sorbent - solution system.

Different type of sorbents, mainly silica gels have
been investigated by the determination of surface excess
of different type of completely miscible binary liquid
mixtures.

Bevezetés

Munkánk első része annak a programnak, amelynek értel-

mében megpróbálunk kapcsolatot teremteni a nagynyomású

folyadékkromatográfiában empirikus utón kialakított két-

komponensü eluensek optimálisnak talált összetétele és a

töltet - folyadékelegy rendszer adszorpciós izotermáinak

jellege között.

Különböző tipusu szorbenseket, elsősorban szilikagéle-

ket vizsgáltunk különböző tipusu korlátlanul elegyedő fo-

lyadékpárok adszorpciós többletének meghatározásán keresz-

tül.

Kisérleti rész

A vizsgálati körülmények az 1. táblázatban láthatók.

Az egyensúly beálltához szükséges Too időt előzetes kineti-
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1. táblázat

kai mérések alapján állapítottuk meg. A koncentrációvál-

tozást törésmutatóváltozás mérés-

sel határoztuk meg, temperált ket-

tősprizmás refraktométer segitsé-

gével.

A vizsgált rendszereket és a

folyadékpárok törésmutató-különb-

ségét a 2. táblázatban foglaltuk

I rr\ /m ÍV/ 1

°C

20 min < Too < 40 mm

#n = * 2 1 0 " 5

össze, a szorbensek jellemzőit a 3. táblázat tartalmazza.
A mérési eredményeket az(l) - (3) összefüggések alap-

ján az n. - x, / az n./x_ - x. és az x.x_/n, - x, repre-

zentációkban dolgoztuk fel.

e r s . s , s s s s sn,=n (x,-x.)=n x,-n x.=n.-n x. ti)

X1 X2

nl nl

X? X,

L
s ót^

(2)

(3)

X2 1

ahol p,- 1 2 /J=-2- m = —(x. -x,) , N az elegy mennyisé-

nólókban, m az adszorbens tömege

és az egyensúlyi koncentráció.
Q és x 1 a kezdeti

2. táblázat

(1)

aceton
aceton
aceton
aceton
aceton
aceton
aceton
benzol
benzol
benzol
benzol
metanol

(2)

n-heptán
n-heptán
n-heptán
n-heptán
széntetraklorid
széntetraklorid
benzol
n-heptán
n-heptán
n-heptán
n-heptán
benzol

0,

0,

0,
0,

0,

0288

1042

1423
1135

1699

adszorbens

szilikagél
szilikagél
LiChrosorb
Alox T
szilikagél
szilikagél
szilikagél
szilikagél
szilikagél
LiChrosorb
Alox T
szili'-.agcl

1.
II.

i

I. '
II.
I. :Hl

II. |

X. j
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3. táblázat

Jelölés

szilikagél I.
szilikagél II.
LiChrosorb

Alox T

• s BET
Gyári elnevezés ; ^ 2 ^ N

Kieseigei 6O;O,O63-O,2 mmXREA-
Kieselgel 60;0,2-0,5 mm jNAL)
LiChrosorb SI 1OO "ykromatog-

/szilikagél/ \ ráfiás
LiChrosorb Alox T tisztaságú,

/aluminiumoxid/J MERCK)

361,5
385,7
144,5

34,5

A mérési eredmények értékelése

Az n? - x, ábrázolásban tipusában kevéssé eltérő - a

II. tipushoz közelálló - rendszerek esetén tapasztalatunk

szerint az x,x_/n, - x.. ábrázolásmód lehetővé teszi a

rendszerek további differenciálását /ld. 1-3. és 5. ábra/.

Az x,<0,5 egyensúlyi koncentrációknál az extrapolált ten-

gelymetszet értékének növekedéséből a szelektivitás vál-

tozására /csökkenésére/ következtethetünk. Ugyanakkor

feltételezhető, hogy az (1) komponensre nézve tömény ol-

datok esetén a szelektivitás jelentős csökkenése az

x,x2/n? - x, reprezentációban az izoterma elhajlásában je-

lentkezhet /ld. 3. ábra, xj>0,5 tartomány/.

A 4. ábrán azonos adszorbensen, azonos (1) komponens

ACET0N(1)-N-HEPTANt2)-LICHR0S0R8
BENZ0U1)-N-HEPTÁN(2)-LICHR0S0RB

[mmol/gj

[g/moU

200

100

2 ábra
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BENZOLd)- N- HEPTAN2)-SZ!LIKAGEU1

x n"

[g/md]

X 1 X 2

3. ábra '

A: ACETONtO- SZÉNTETRAKLORID(2)-SZLIKAGÉU.
B: ACETONCD-BENZOU2)- SZILIKAGÉLL

[mmot/g]

X1 — *
A. ábra

"1 •
5. ábra

esetén bemutatjuk a (2) komponens hatását az adszorpciós

izotermára. Mivel a másik két reprezentáció is szigorúan

II. tipusra utal, az eltérés csak ugy lehetséges, hogy a(2)

komponens minősége az (1) moláris felületigényét megváltoz-

tatja.

Irodalom
Everett, D.H.rColloid Science Vol.3., /London,1979/ p.72,146
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PÓRUSOS ADSZORBENSEK FAJLAGOS FELÜLETÉNEK

MEGHATÁROZÁSI MÓDSZEREI GÁZADSZORPCIÓS ADATOKBÓL

METHODS FOR THE DETERMINATION OF SPECIFIC

SURFACE AREA OF POROUS ADSORBENTS BY GAS ADSORPTION

T.Engelx, L.Gy.Nagyxx Gy, Fóti x x

XEIVRT, 1340 Váci ut 77. Ágazati Félvezető Fejlesztés

X XBME Alkalmazott Kémia Tanszék 1111 Egri J. 20-22.

Gas-adsorption properties of different type of acti-
vated carbons have been investigated. Adsorption and de-
sorption isotherms with nitrogen /T = 77,2 K/ of 50 po-
rous activated carbons were measured by medium-pressure
volumetric gas-adsorption system. Calculation methods
based on different adsorption models were used to calcu-
late the surface area. Results have been compared with
results calculated from B.D.D.T. model.

Vizsgálataink során egy középnyomású térfogatos gáz-

adszorpciós berendezéssel mintegy 50 pórusos aktivszén

tipusu adszorbens nitrogén adszorpciós izotermáját

/T:77,2 K/ határoztuk meg.

A fajlagos felület meghatározására különféle adszorp-

ciós modelleken alapuló számitási módszereket alkalmaz-

tunk. A kapott fajlagos felület értékeket BRUNAUER, DE-

MING, DE.MING, TELLER [1] /BDDT/ izotermaegyenlet alapján

számitott eredményekkel vetettük össze.

A fajlagos egymolekulás kapacitás /n [mol/g]/ köz-

vetlen meghatározására szolgáló adszorpciós modellek kö-

zül a fajlagos felület /a v[m
2/g]/ meghatározásához a

következő izotermaegyenleteket alkalmaztuk: LANGMUIR

la

SfL/ [2]; kétparaméteres BET /ag B E T 2/ [3]; hárompa-

raméteres BDDT / a B f B D D T / [1]; HUTTING /a S ( H/[4]; JCHN

/ag j/[5]; DUBININ-ASTAKHOV /a g m i k r o / [ 6 ] ; DUBININ-KAGA-

NER-RADUSHKIEVICS /a nlfI,/[7];

A fajlagos felület becslésére használatos úgynevezett

"egypont" módszerek közül a "B"-pont /a D/[8], az "M"-

pont /a S f M/[9]/ az "Egy-pontos BET" /
a

S / B E T / 1 / t 1 0 ] és
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az "INNES" szerinti /a T/[ll] közelitő eljárásokat al-
s /1

kalraaztuk.

A fajlagos egymolekulás kapacitást közvetetten fel-

használó fajlagos felület meghatározási módszerek közül

vizsgáltuk a HARKINS-JURA /a s HJ/[12]izotermaegyenlete-

ken alapuló eljárást, valamint a "t"-módszert /a /[13]illetve az "«- "-módszert /ao

S S f

/[14].

FILTRASORB tipusu aktivszenek különböző módszerek

alapján számitott fajlagos felülete [m /g]:

a
s,L

as,BET,2
as,H
as,BDDT "
as,J
as,DKR

s,mikro
as,B
as,L
as,M
as,BET,l
as,HJ
a g t

as,<x.

F 100

816

562

614

796

816

814
1176

780

661

755

681

2443

747
756

F 200

900

676

689

856

896

881
1270

850

721

792

744
2314

801

877

F 300

1257

900

924

10B0

1236

1204

1582

1160

969

1035

968

2931

1031

11OO

F 400

1244

861

919

1132

1214

1213

1670

1160

985

1031

1003

3473

1099

1176

Pórusos rendszer fajlagos felületének a meghatározásá-

hoz az egyik legalkalmasabb eljárás a BDDT-módszer. A

száraitások alapját a linearizált BDDT-izotermaegyenlet

képezi:

1 x(1-x n)-nx n* 1 (1-x) _ 1
nm (1 - x ) 2

x(1-x
n m c n m c 1 - x

A fajlagos egymolekulás kapacitás /n / és a nettó

adszorpciós hovel összefüggésben álló "c" együttható

mellett a harmadik paraméter az "átlagos adszorbeált ré-

46



tegszám" /n/. A különböző "n" értékek behelyettesítésé-

vel kapott görbeseregbol az egyenesek korrelációs együtt-

hatója alapján lehet kiválasztani a legalkalmasabbat az

n meghatározásához. Az n=l esetben a LANGMUIR-izoterma-

egyenletet kapjuk, ha pedig az "n« a végtelen felé köze-

lit, a kétparaméteres BET-egyenlethez jutunk. A módszert

1 <n <4 esetben célszerű használni, viszont ha n> 4 és

c>l, viszonylag nem követünk el nagy hibát, ha a kétpa-

raméteres BET-egyenletet használjuk fel a számításokhoz.

n=2

n=i

^DDT-izoterraareprezentációk különböző

"n" értékek felhasználásával

A következőképpen értelmezhetjük a különböző "n" ér-

tékek helyettesítésével kapott linearizált BDDT-izoter-

raagörbék alakját: egy adott "n" értéktől kisebb értékek

esetében, a görbék az abszcissza tengely felé, nagyobb

értékek esetében az ordináta tengely felé hajlanak az e-

gyenestől a nagyobb relativ nyomások /x/ tartományában.
Az előbbi esetben a nagyobb relativ nyomások tartományá-
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ban meghosszabbított egyenesek pontjai kisebb, az utóbbi

esetben nagyobb fajlagos adszorbeált anyagmennyiséget

ns[mol/g] jeleznek, mint ugyanazon relativ nyomáson a ki

sérleti adatok alapján ábrázolt görberész pontjai. A

függvények ezen tulajdonságának következménye, hogy a

LANGMUIR-reprezentációnak megfelelő n=l esetben, az áb-

rázolt görbe egyenes szakaszából számitott fajlagos egy-

molekulás adszorbátum kapacitás /n~7 - és igy a belőle

számitott fajlagos felület is - nagyobb értékűnek adódik

mint a kétparaméteres BET-reprezentáció alapján számitott

érték.

[ 1] Joyner,L.G., Weinberger,L.B. , Montgomery,C.Ví. :

J.Am.Chem.Soc. £7, 2182 /1945/

[2]Langmuir,I.: J.Am.Chem.Soc. 3Qr 2219 /1916/;

40, 1361 /1918/

[ 3] Bru:iauer,S., Emmett,P.H. , Teller,E.: J.Am.Chem.Soc.

60,309 119381; 6£, 1366 /1944/

[ 4] Hutting,G.F. : Monatsh T%_, 177 /1948/

[5]John,P.T.: Ind.J.Technol. 2, 290 /1964/; _12,34 /1974/

[6]Spitzer,Z., Biba,V., Kadlec,0.: Carbon 14, 151 /1976/

[7]Kaganer,M.G.: Zhur.Fiz.Khim. 33, 2202 /1959/

[8]Emmett,P.H. , Brunauer,S.: J.Am.Chem.Soc. 5_9 ,1553 /1937

[9]Génot,B.: J.Colloid Interface Sci. 50/3/, 413 /1975/

[10] Kalló,D., Szabó,Z.: Kontakt katalizis

/Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966/ 682

[ll]Innes,W.B.: Analyt.Chem. 22^, 759 /1951/

[12] Harkins,W.D., Jura,G.: J.Chem.Phys. 11, 430 /1943/;

12, 112 /1944/

[13] Dubinin,M.M.: Pore Structure and Properties of Mate-

rials /Part 1/ Academia Press, Praga, 1973/ 6

[14] Sing,K.S.W.: Chemy.Ind. 1520 /1968/
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7£:s:íEK 3 7^0.2.7 LiXCSUCSS HIG OLQAT ADGZCRPCIŰS :.;Ii;Ő-
SIJŐ láÓDSZSREIiüK KÍ.TÍIKAI ÉRTÉKELÉSE
STOLUATION OF IHS ADSORPTION POR EiSTIIíQ ACTIVATED
CARBONS
I . Ghyczy. Á. L a k a t o s . L. Gy. Nagy, L. Koszkó
Budapest i iáüszaki Egyetem Alkalmazott Kémia Tanszék
l l l l . Budapest, Egry József u . 20-22.

Abstract

'.Ve have examined the adsorptive properties of different
activated carbons using various nethods for the deter-
mination of iodine-, raethylene blue-, and molasses
number. The effect of grinding on the values obtained
was also investigated. It was found that the different
methods used for the determination of the sane charac-
teristic result in different values, which are not
convertible because of the various experimental
conditions.

Bevezetés'

Az adszorbensek minőségét több alapvető tulajdonság

szabja iaeg, mine például a szelektivitás, a kapacitás,

a pórusszerkeaet, a szeaicse;aéret;, mechanikai tulajdon-

ságok.

Ka valamilyen adott feladatra kiválasztjuk a legneg-

felelőbb adszorbens!; - esetünkben aktivszenet - elsősor-

ban a szénnek az adszorbátum molekulák szájára hozzáfér-

hető felületát kell meghatározni. A különböző felhaszná-

lási területeknek megfelelően ezért felületaeshataromás-

ra különböző módszereket használunk. Ezek közül a szab-

ványositott és leggyakrabban alkalmazott aódsserek az

üktivszán /fenol/-, jód-, aetilánkák- és aelasz ^egkető-

kápesságe. A jód aint kovalens kötésű molekula, a iaeti-

lénkék mint ionos, nagy festék molekula és a aelasz

mint keverék rendszer, amely a szerves és szervetlen

anyagok széles spektrumát tartalmazza, egy-e^y felhasz-

nálási terület számára minősiti az aktivszenet. Az ak-
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két irtékeű tüncefcnck fel. A~onl_n -JJS-C áj :r;i-:2;: a

felhasználó szájára nea ijasán informatívak :iivel :*

vizsgálati köinilaénj-ek közöst jelentős, a jeiünsé; lé-

nyegét; befolyásoló különbséjek vannak /oldat koncentr?-

ció, "egyensúlyi" idő/. 1

Iilegvizsgáltuk ezért, ho^y a .-oâ /ar szabvány, a Chea-

viron és Norit előirások szerint ne ̂haúdrozctt :;e ti lan-

kák ás maiasz értékek mennyiben hc.sonlichatók össze, v >

lüTánt az azonos elciratu .jóJszáa m?résé--° o^sserü^b

aódszert javaslunk.

Kísérleti rész

a./ A vizsgrált aktivszenek .jellemzői

A vizsgált aktivszén minták a következők voltak:

Che:nviron HB porszén 1250-1400 m2/g 3ST N 2

Chemviron FVJA porszén 1000-1100 a2/.- BET N 2

Korit PKST 1-3 iám granulált 650- 700 IE2/IT EST Kp

Norit SOW 0.8 granulált 900- 950 n2/g FET iíp
A Cheaviron szenek alapanyaga bitumen ill. bitumenes

szán, vízgőzzel aktiváltak. A Norit szenek fából viz^őz-

aktiválással készültek.

b./ A mintaelckészités hatása

•A minősítő eljárásokkal kapott adatok a,;kcr igazin

informatikák, ha az adszorbens nincsitése olyan fornában

történik, ahojjyan felhasználásra kerül. Ezzel szeacen a

Chemviron és a Norit cégek házi szabványai a szenek :?.es-

határozott méretre történő őrlését irják elő. Tizsgáiüuk

tehát, hogy az őrlés milyen változást ckoz a minositő

értékekben, i.gy például jód- és .r.etilénkék ?sáa ,.;ê hatá-

rozásánál a következő értékeket; Kaptuk*

Jódszá;i Liatil^nkék s:?a

/iüg Ip/g szén/ / -:: .T.ecilenkók/10C .- szén/

Croletlen .-ninta d.5p 3,0

Őrölt " 742 25,7



- • / A .-:•?z\ l-a.-:;k = i u •..•-- i r j ^ r c ^ a

k —ez ilí^k-ík ss'iü ér^c-cét hsrcj .nci jzerre 1 határoz-
tuk ê.3» A Jia-j;yar szabvány .re til_-nkék szám ala^t ICQ :sg
szén által 5 perc alatt eiszinre lenióect C, 15 ,o-os vizes
:aesiiér.k?k clfat czr'-einek szx^&t é r t i . A Norit szabvány
a 10C 3 zzón által .aegkötött netilénkék aennyiságét 5-
ban adja ~es;, a meghatározást ICO ag őrölt szénnel és
25 cm̂  1,2 g/dnr koncentrációjú ecetsavas-vises netilén-
kék oldattal végzi. A Chejiviron cég aetilénkék szaon
alatt az 1 g szén ál tal megkötött; Lietilinkák aennyisé^át
érti mg-ban, ha az egyensúlyi oldat koncentrációja 1
ag/dif3. A ^e&riacározást 5 g órólt aküivszónnel és 80 cm
2C g/dm-' kcncencrácicju aetilénkék oldattal végzik. A
vizsgált négy szénaintára a három aódszerrel kapott e—
redaények a következők:

MSZ Norit Che.^viron
/cm.-*/ /g/lCOg szén/ /ng/g szén/

Cheraviron HB 25,7 29,3 i51
Chsiviroa P.vA 14,1 23,2 247

Norit PKST 1-3^2 9,75 17,7 l-v"
iNoric RC.7 C.6 I^i5 25,7 d-j'J

7izssáltuk, hogy az egyes rainositő értékek hcl he-
lyezkednek el a megfelelő adszcrpcics isotierr.án. 3z-?k—
bel a mérésekből .negillapitható volt, hojry az e.̂ yes -21-

ncsiöc értékek az eltére fázisaranyolc ^.s kiindulási cl-
iat koncentrációk niatt ne.i czá.Tá'aiiatók: át tíiT^d^La.

d./ A .üelasz szás vizsgálata

A .nelasz ssá î vizsgálatához ninde .-,-ik aod^zer secr.-
iard szenet és .lislaszt i r elő, ezért választottuk ?. nn-
r,yar szabvány szerinci nárást. A űelas^ színanyag tar-
•;al̂ a nagyon sok tényezőtől függ /műtrágya, időjárás
stb./, ezt reprezentálja a keveckező tábláz.?.c, ahol I'-.z-

liató, hogy azenos liódsserrel, asonoa szeneken, különbö-
ző aelaszokkal eltirő jrtékeket kaptunk.
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kaposvári
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46
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50

49

rték %
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± ITT
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i 1%

hatvani
112

55
40
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1+

±

1+
1+

IJS

1/5
1%

1%

Cheinviron SB
Cheaviron P1A
Norit PKST l-3aia
Norit HOW O.ö

e./ A .lódszáia vizsgálata
Jóúszám meghatározásra magyar szabvány nincs. A Ciiem-

viron és Norit cég azonos módon határozza aeg. Jódszáxa
alatt 1 g aktivszán ál ta l O,1N±C,OOO5N jódoldatból meg-
kötött jóg mennyiségét értik ng-ban kifsjesve, ha a
szürlet egyensúlyi koncentrációja 0,02N. A sziirlet kon-
centrációjának meghatározása Na-^Oy-os vissza:;itrálás-
sal történik. A mérés egyszerűbbé tételére a jódoldat
koncentrációját spekörofoco^^triáSíiQ határoztuk r.eg. A
kapott eredmények a következői valtak:

JódszAm /jig I-/g szén/

Cheaviron 33
Chemviron PWA
Norit PKST l-3aun

Norit H0Í7 0.8

titrálással
1239
902
926

926

spektrofotometriásán
1328
921
974

970
Látható, hogy a különböző módon kapott eredmények

3-4 /t-on belül egyeznek,

összefoglalás
A báróra módszerről összefoglalóan megállapíthatjuk a

következődet:
- Ezek a módszerek az egyes szeneket csak egymáshoz ké-

pest, relativ minősitik.
- Minden minősitö érték mellé fel kell tüntetni, hogy
melyik módszerrel határozták meg.

- Granulált szenek megfelelő ainősitásére ezek a nódsze-
rek önmagukban nem alkalmasak, azoknál kinetikai vizs-
gálatokkal kell kiegészíteni, amelyek a hozzáférhető-
ségre nyújtanak felvilágosítást..
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ÖSSZEFÜGGÉS KERESÉSE NÉHÁNY PAPÍR- ÉS TEXTILIPARI CELLULŐ2-

ALAPU TERMÉK FELÜLETI ÉS TECHNOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI KÖZÖTT

CONNECTION BETWEEN SURFACE AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF

SOME PAPER AND TEXTILE PRODUCTS BASED ON CELLULOSE

M.Dévai54, H.MátyusX5í, M.Schwertner, K. László***.

x BME Alkalmazott Kémia Tanszék
H-1521 Budapest, Egri J. u. 2o-22.sz.

x x BME Szerves Kémia Technológia Tanszék
H-1521 Budapest, Eqri J.u.2o-22. sz.

x x x Papíripari Vállalat Kutató Intézete
H-1215 Budapest, Duna u. 57. sz.

Effect of coating on the surface and printing

characteristics of papers and effect of mercerizing on the

dye utilization of cotton fabrics were investigated. It was

established that the total pore volume of the papers is in

good correlation with the most important printing parameters.

.Sicriificant dye utilization /3o-4o %/ can be achieved by

mercerizing. About the half of it derives from the decrease

of the porosity /internal light scattering of the tibres/.

A./ Mázolt papirok pőrusszerkezetének tanulmányozása

A papirgyártásban alkalmazott piamentes mázolás első-

rendű célja a nyomtathatóság javitása.

Annak meghatározására, hogy a mázolás milyen változást ered-

ményez a papir felületi pórus- és üregrendszerében, mérése-

ket végeztünk máz-alappapirokkal és mázolt papirokkal, ösz-

szesen 12 mintán. Meghatároztuk a pórusszerkezetre jellemző

adatokat /fajlagos felület, póruseloszlás/ .valamint elvé-<-

geztük a nyomtathátóság megítélésére alkalmas szabvány méré-

seket is /IGT olajpenetráció, irdkrokontur teszt K+N teszt

Bekk simaság/. Néhány adat az A/l táblázatban látható.

Megállapítottuk, hogy a mázréteg hatására lényegesen

csökken a papirokban a higanyos poroziméterrel mérhető pó-

rusok össztérfogata. Mig a máz-alappapirok esetében ez o.4-

-o,78 cm /g értékű volt, a mázolt papiroknál 0.I6-0 36 cmyg
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A/l táblázat

Papir tipus

Alappapir
mázolatlan

loo g/m2

mázolt, fényes
lx simított

115 g/m2

mázolt, fényes
2x simított

14o g/m2

BET faji.
felület

/m2/cr/

o,92

1,52

1,95

Pórus
össztérf.

/cm3/a/

o,446

o,237

O,165

IGT olaj
penetr.

/mm/

48,o

124,o

13o,o

Simasáct
/Bekk/

Isi

35

755

17oo

értékre csökkent. A fajlarros felület növekedéséből /máz- •

-alappapir o,9-l,2 m /g, mázolt papirok o,9-l,9 m /g/pedig

arra lehetett következtetni, hogy a mázolt papirok esetéber

a kis átmérőjű kapillárisok

száma mecrnövekedett. Ezt a

ifeltevésünket a mintáról fel-

Ivett integrális póruseloszlási

Igörbék is igazolták./A/1 ábra/

0.4
x » alappapir
• ° •gy oldaton mázolt

papir
• • két oldalon mázolt

simított papir

Elvégeztük a minták fajlagos felülete és a nyomtaté-

hatósági tesztek közötti korrelációs koefficiens meghatá-

rozását, valamint a papir pőrusössztérfogata és a nyomtat-

hatóságra jellemző adatok közötti korrelációs értékek ki-

számi tását is. /A/2. táblázat/

Megállapítottuk, hogy a fajlagos felületi értékek

kevésbé, a pórus-össztérfogat eredményei azonban jó össze-

függésben vannak a nyomtathatósági vizsgálatok adataival.

A jelenség oka feltehetően az, hoqy mind a hiqanyoe poro-

ziméterrel, mind a nyomtathatósáai vizsgálatokkal folyadék-

penetrációt mérünk.
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A/2 táblázat
Korrelációs n.átrix a teljes mintasorozatból

IGT
olaj
penetr.
/mm/

Mikro-
kontur
teszt
/Dv/

K+N
teszt

/%/

Simaság
/Bekk/

/s/

Pórus össz-
térfogat -o,923 o,892 o,771 -o,772
cm3/g

BET fajlagos
felület o,281 -o,349 -o,232 o.39o
m2/g

B./ Pamutcellulóz duzzasztásával elérhető szinezék-

megtakaritás

Duzzasztás hatására egyrészt megnő a pamutcellu-

lóz szorpciós kapacitása, másrészt megváltoznak a szálas-

anyaq optikai tulajdonságai, csökken a szál belső fényszó-

rása. E két hatás szinezéskor abban nyilvánul meg hogy a

duzzasztott minta eay adott koncentrációjú szinezékoldat-

ból több szinezéket képes megkötni, mint a nem duzzasztott

másrészt azonos szinezékmennyiség esetén a duzzasztott szö-

vet szinjellemzői eltérnek /"mély'il" a szine/ a kezeletlen

szövet megfelelő értékeitől. E hatás mindin együtt jelent-

kezik.

Az egymáshoz viszonyított arányuk meghatározása

lényeges volt a duzzasztással elérhető szinezékmegtaka-

ritás megállapításához.

A kísérleteket fehéritett és fehérités után mer-

cerezett pamutszövettel véaeztük. A színezéshez direkt szi-

nezékeket használtunk /Saturnrot F3B, Saturngelb LFF.

Saturnblau L4G/.

A K/S /szinmélység/ - szinezékkoncentráció a szá-

lon /B/l.ábra/, valamint a szinezőfürdoben a szálasanyagra

vonatkoztatott szinezékkoncentráció és a szálon megkötött

szinezékkoncentráció /B/2. ábra/ közötti összefüagések
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alapján meghatározható volt a mercerezéssel megtakarítha-

tó szinezék mennyisége./B/3. ábra/

szálon megkötött szinezék
mg/g textil

K/S

1 fehérített
2 mercerezett

0,5 1.0
B/I.ábra

szinezőfürdő koncentráció
c ('/.)

AcfW SATURNROT F3B

0,6 1,2
B/3. ábra

A mercerezéssel megtakarítható szinezék mennyiséaét
a fehérí tett pamutszövet színezék-felhasználásának %-ában
az alábbi táblázatban közöljük. /B/l. táblázat/

"feroerezett
oamutszövet

B/l táblázat

Pamut-
szövet

Megtakar í tás %
S a t u r n r o t F3B Saturnnelb.

ossz. Adsz. Oct. ossz. Adsz.
IFF.
Opt.

Saturnblau
ossz. Adsz.

IAG
ODt.

42 19 23 45 4o 5o 22 28
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TIOKARBAMÁT HERBICIDEK ADSZORPCIÓJÁNAK TANULMÁNYOZÁSA

TALAJOKON

STUDY OF ADSORPTION OF THIOCARBAMATE HERBICIDES ON SOILS

Zs.Ekler, A.F.Márton, F.Dutka

MTA Központi Kémiai Kutató Intézet, H-1525 Budapest, Pf. 17.

Leaching into soils and uptake of herbicides by plants and
microorganisms are determined primarily by the extent of
their adsorption on soils. The adsorption of the preemergait
thiocarbamate herbicides studied on sand, soils and turf
was found to follow the sequence:

EPTC < cycloate < butylate
No significant effect of the formulating agents on the ad-
sorptivity of these herbicides was observed experimentally
in the range of concentration investigated. Applying the
Freundlich equation on the adsorption isotherms an un-
ambiguous relationship between K values and the mobilities
of the different thiocarbamates could be found.

A herbicidek talajbáni viselkedését meghatározó ténye-

zőket három csoportba sorolhatjuk:

1. Fizikai jelenségek:

- párolgás,
- mozgékonyság,

- adszorpció /fiziszorpció/;

2. Kémiai változások:

- adszorpció /kemoszorpció/,
- kémiai reakciók a talaj alkotórészeivel,
- fotokémiai lebomlás,

- felvétel a növények és mikroorganizmusok által;

3. Mikrobiológiai folyamatok:

- lebomlás.

A herbicid túlzott mértékű párolgása esetén a kivánt nö-

vényvédő hatás elmarad; a nagy mozgékonyságu preemergens

/a talajba vetés előtt bekezelt/ herbicid pedig a gyomnö-

vények mellett a kultúrnövényt is erősen károsítja, ha el-

éri annak gyökérzónaját. Az adszorpció mind a mozgékonysá-

got, mind a növényi, illetve mikroorganizmusok általi fel-
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vételt alapvetően befolyásolja. A herbicid molekulák vagy

ionok a talaj szervetlen l&qy&ql és szerves /humusz/ kollo-

id frakcióin adszorbealodnak. Rendszerint nagyobb mértékű

az adszorpció - száraz talajon mint nedvesen,
- savason mint bázikuson,

- humuszon mint agyagon.

A legtöbb herbicid agyagról viz hatására deszorbeálódik,

humuszról nem.
Vizsgáltuk három tiokarbamát herbicid

- EPTC /eptám/ S-etil-N,N-di-n-propil tiokarbamát,
- butilát /sután/ S-etil-N,N-diizobutíl tiokarbamát,

- cikloát /RO-Neet/ S-etil-N-etil-N-ciklohexil tio-

karbamát adszorpcióját dunai mosott homokon, különböző ti-

pusu termőtalajokon /l. Táblázat/ és tőzegen.

1.Táblázat Vizsgált talajok néhány jellemző adata

Talajtipus Agyag Szerves anyag
/mintavétel helye/ % % "

lapos réti talaj
/Zalaegerszeg/ 9,2 2,4 7,9

mészlepedékes
csernozjom 20,3 2,1 8,2
/Nagyhörcsökpuszta/

réti talaj
/Jászladány/ 38,4 3,2 6,4

10-10 g homokhoz ill. talajhoz 20 ml különböző koncentrá-

ciójú vizes herbicid oldatokat adva a mintákat 4 óránként

30 percig rázatva, egy nap elteltével centrifugálás és szű-

rés után a vizes fázis herbicid-tartalmát gáz-folyadék

kromatográfiás módszerrel mértük. A tőzeg esetében - nagy

duzzadokepessege miatt - 2 g adszorbenshez adtunk 20 ml

herbicid oldatot.

A kisérleti eredmények alapján /ábra/ jelentéktelen

az adszorpció homokon, igen nagymértékű tőzegen. Az ad-
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szorpció mértéke valamennyi adszorbens esetében az

EPTC < cikloát < butilát

sorrendben nő. A formulázott EPTC és a hatóanyag vizes ol-

dataira kapott adatok összehasonlítása alapján megállapitot-

tuk, hogy a formulázőszer nem fejt ki szignifikáns hatást

az adszorpcióra.

Az adszorpciós izotermákra a Freundlich összefüggést

(x/m = K.C , x az adszorbeált herbicid mennyisége, m az

adszorbens tömege, C az egyensúlyi oldatkoncentráció, K és

1/n állandók) alkalmazva 1/n-re 0,7-1,1 közötti értékeket

kaptunk /2.Táblázat/. A K értékeket és a vizsgált talajok

jellemző adatait összehasonlítva nem találtunk egyértelmű

kapcsolatot az agyagtartalom nagysága és az adszorpció kö-

zött 12. Táblázat/:

2.Táblázat A Freundlich izotermák paraméterei

" \ E P T C Cikloát Butilát
3 K 1/n K 1/n K 1/n

mészlepedékes csern. 3,35 1,01 5,65 0,74 12,9 0,97

lapos réti 4,47 0,97 4,95 0,81 17,5 l f 03

réti 6,68 0,91 7,04 0,78 32,5 0,95

tőzeg 208 0,85 395 1,1O 721 0,70

Ez azzal magyarázható, hogy a tiokarbamátok adszorpciója

jelentős mértékben függ az agyagásvány szerkezetétől is.

Vizsgálati eredményeink jó egyezésben vannak az EPTC, cik-

loát és butilát relativ mozgékonyságára a szakirodalomban

közölt adatokkal. Ez a tény bizonyitja, hogy a tiokarbamát

herbicidek mobilitása megadható az azonos kisérleti körül-

mények között felvett adszorpciós izotermák K értéke alapján.

1. W.P.Anderson: Weed Science: Principles. V7.Publ.Comp.
USA, 598 pp., 1977.

2. Herbicide Handbook of the Weed Science Soc.of America.
4.kiadás, 478 pp., 1979.
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..3ALICZLSAV :.O 3ZALICIL. .T0I : ADSZOPJPCIOJA MOITOKATI OTTOS

ADSOPJPTION OF SALICYLIC ACID AND SALICYLAT.33 ON :X»TOCAT-

IONIC

Tor.bácz 3. , Glide M. , Szántó F.

József Attila Tudományegyetera Kolloidkémiai- Tanszéke

Szeged, Aradi vértanuk tere 1. 6720

Abstract

Tlie adsorption iso thorma of salicylic acid api I'a —
and Ca-salicylates -vére determined on K-, Na- and Ca-
-montmorillonitos witli a hirjh clo^rec of diapersi.ty
separated froa bentonité. For adsorb-nt-adsorbate pairs
containing ciie snrnc cation in the classification of
G-ile- the isothorns woro of c'ass L, aubolrjt-s - . Thfi
ndsor'jtion c-ipa^iti^^ '"ere detcr!3ine<.l fox- " : - , 2"-:- rr̂ d
Cr. —r!OT?triorl.1 Ionites 'oy coair: of t'ie 1 i "oari'iefi i^.i.^L'ir
equation. Jn tho adsorption of salicylic acid on ".:> -
nnd Ca-taontnorillonites, t*io pll of the •sŷ t̂ -.r. doefsn^cd,
conr.itlertibly vitl; incTO3S±nc equilibriun co~cn~it-^^tion,
and the isotherms vers of ir.axir.uiir. type. The o-l - ̂ rnfc Lor;
of Cs-salicyiate on dried Cn-nontworillonits di.^p.ljyo'.
an appreciable t.irce-Uependonce.

Az ciiTiTícásványolcon történ'j sí

iénnl'örén belül yiszorjyla/7 ';evóssó vir;r?^últ to^iiet a.':

anioiios szerv?1; ve£n-'^il9tek adszorpciója.

Az irodalom alapján [l] vise-, köreiben ar̂  anioncs

szerves vegyületek az agyagásvány részecske'; felülctt-n

ecyrósat a cserepozicióban lévG kationolch.07;, n;''?ráazt

az éleTien lévő oktaódsres aluminiuri-ionolc'ioz Vapcsolófí

nak.

A montraorillotiitot kuzraicei bentonitból á l l í t o t -

tuk elő, A Na-Ca-raontmorillotiitból Barsliad (J2j módsze-

rével monokationos H-ásványt, valamint számitott üicny-

n3risécü Na- és Ca-hidroxiddal történő semlepesitóssel

Na- és Ca-ásványokat állitottult elő. A s o l i c i t ; ' to'cot

szalicilsavból számitott mennyiségű Na- és Ca-hiűroxid
hozzáadásával nyertük.
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Az adszorpciós izotermák méghatarozása

Az adszorptivuniot tartalmazó szuszponziókat 2 napon

át szobahomérsdicleten tartottuk, majd az adszorbens el-

választása után meghatároztuk az egyensúlyi koncentráció-

kat, /Fe/lII/-ionna1 képzett szines komplexen keresztül,

spektrofotometriás utón [3J /. A nagydiszperzitásfoku

adszorbenseket minden esetben f lolckulálással /50 ramol
o 1

dra~J NaCl és 20 mg g Sedipur T l/ választottuk el.

Ca-tnontraorillonit esetén lehetőségünk volt az adszor-

benst fagyasztásos- koagulálás után contrifuralással el-

választani. A Ca-montmorillonit szuszpenzió egy részét

megszáritottuk, az igy kapott kisebb diszperzitásfoku

mintát centrifugálással el tudtuk választani.

-S-
izottrmáp Ni

mMm^Na-Klciüt,
m m * aMnréral

pH-C.T.l

(H-U
06U Oá enrol dm" m jf

1. libra 2. ábra

Az azonos kationt tartalmazó rendszerei: viss/yálata

Kinclhnrom rondszer esetén as izotermák /lásd 1. áb-

ra/ - Giles ptj oldatadszorpciós izoterma osztályozása

szerint - az L osztály 2, alosstályú'oa sorolhatók, A

Langnuir egyenlet linearizált alakját alkalmazva a táb-

lázatban megadott lineáris regresszióju egyeneseket

kaptuk. A ssánolt adszorpciós kapacitások szintén a

.táblázatban láthatók. As adssorpciós kapacitások sor-

rendje /il-nontn. ̂ rTn-montn./ eltér az irodalmi [l"\ -

anionos szerves vegyületek adszorpciójára vonatkozó -

adatoktól. Általános negállnpitás azr hogy a rendszer

pll-júncsk csökkentésével növekszik a fajlagos ads7,orbe-

ált i:ionnyiség. Az általunk tapasztalt, visolkodós, fel-

tehetően, a szalicilsav koiuplexkópnö tulajdonságával

van kapcsolatbrn. L'özelitő ssdnitás alapján a:: ^lolton
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lávő oktaédsres Al—ionok mennyisége 50C nn-es részecskék

esotón 3»12 pnol g~ , 100 na-es részecskék eseten pedi~

31,3 nmol g~ . Oldatban az Al-ionoklioz három szulfossa-

licilsav kapcsolódhat [=>J • A kompiaxképzési egyensúly,

a keletkezett komplexek sstöchionetriája függ a közeg

pH-jától [5] . A számolt adatok nagyságrendi egyezése

a mért értékekkel /ldsd táblázatot/, VBlaciint a konplex—

képzésre vonatkozó irodalmi adatok alapján feltételezzük,

hogy a szalicilát az éleken lévő Al-ionokkal felületi

komplexet képez. A Ca-montmorillonit kissé nagyobb ad-

szorpciós kapacitása a külső felületeken cserepozicioban

lóvő Ca-ionokhoz történő kapcsolódással ma£ryarázható.

A Ca-nontmorillonit - Ca-szalicilát rendszer izotermáján

feltüntettük a fagyasztás /*/ és a flokkulálás / á / után

ineshatá-rozott etrronsulyi koncentrációkból számolt ponto-

kat. A jó etryezés alapján faltótelnzzük, iio,̂ y a

lúláo az adsTrorpciós egyensúlyt nem befolyásolja.

Vizsgált rendszer
regresszió

Ca-taontm. - Ca-ssalicilát O,9?O2 "í,;;

::a-raontm. - Na-szalicilát O,9'"9ó ~-",C

"-montn. - szalicilsav O,93í':- 3,5

Ca-niontn. - Na-szalicilát C,0S2C 21,?

Ca-montn./sz/ -

Ca-szalicilát
7 nap O,9ű36 17, '

A nem azonos kationt tartalnanú ron'l;Bero:: vl.-i:—' i..-> i:n

Szalicilsav adszorpcióját vizsgáltulc Ca - 4s Vn-r^ni

tnorilloniton. Mindkét esetben maximui" jellegíi iEotr--n^'

határoztunk meg /-?. ábrs/. ,1 szallcils.iv e^ycusuly-i. ko-

contrációjp.nak növakedósévol a pH rr:onoton C3<':k""en, or

adszorpció srőson pH .függő.

ViKSgáltuT; a ?'n—sralicilát nti-szorpció ját '.'• n--:•"••:t.-;o-

r i l loniton. \ pIT-nonoton vv.ltort'st nen untatott . ...:
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izoterma csak kis nercekben tért el a Ca-iont tartalnazó

rendszer izotermájától. A számolt adszorpeiós Icapacitás

érték a táblázatban látható.

Az adszorpció időfüfigése

A szuszpenzióban előállitott és igy vizsgált rend-

szerek eaetéű az adszorpciós egyensúly két nap alatt be-

állt. A szá»itott Ca-montraorillonit mintánál - amely ki-

sebb diszperssitáaf oku — h nap nedveseüési idő után neg-

liatározva az adszorpciós izotermákat nagymértélcü időfüg-

gást tapasztaltunk. A 3» 5 és 7 nap adszorpciós idő után

méghatározótt izotersnák L-tipusuak; a linearizált függ-

vények alapján számolt adszorpciós kapacitásolcat és li-

neáris regresszió értékeket a téiblázatban foglaltuk ösz-

•one. Látható, hogy raég 7 nap adszorpciós idő után sem

kaptuk n&s a nagydiszpörzitdsfoku Ca-montmorillonit

szusspenzió /2 nap adszorpciós idő/ esetén meghatározott

adszorpciós kapacitás értékeket.

[l] üortlanrt, M.M., Adv. Agron., 2£, 75-117 /l°70/

[2] Barshad, I., Soil Sci. ,108, 38-^2 /1969/

pj Korenman, I.M, : Fotometricseszlcij analiz, Izda-

telsztvo "Hinia", Iloszkva /1975/

[4} Giles, C.H., Smith, D., J. Coll. Interface Sci.

it7, 755-765 /197V
[5] Burger, K.: Szerves reagensek a fémanalizisben,

Műszaki Knyvkiadó, Budapest /1969/
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STRUCTURE AND APPLICATIONS OF MICROEMULSIONS

P. Stenius

Institute for Surface Chemistry

Box 5607, 114 86 Stockholm, Sweden

Abstract
Microemulsions are optically isotropic, homogeneous ther-
modynamically stable solutions rich in oil and water.
Their structure is not completely understood but may be
either bicontinuous or consist of very flexible aggre-
gates or of no big aggregates at all. Microemulsions have
been utilized in enhanced oil recovery, as textile
cleaning agents, metal cleaning agents, micellar cataly-
sis, paints etc.

The term microemulsion has been used for many different

clear,-transparent oil/water surfactant systems (1-3).

We define microemulsions as thermodynamically stable,

optically isotropic solutions of water, a non-polar

liquid and at least one amphiphilic compound. Although

there may be short-range order in such systems, the long-

range order is stochastic (4). Thus, microemulsion sys-

tems can be conveniently described using phase diagrams.

A complete understanding of the structure, dynamics and

interactions in microemulsions has not yet been achieved.

Bellocq et al (5) assume that microemulsions contain

three different types of domains ("pseudophases"). The

composition is described by four distribution coeffi-

cients. The model has been tested in the system SDS/H-O/

BuOH/toluene (fig 1) by vapour pressure measurements.

The vapour pressures of this system should be equal to

those of ternary systems in which aqueous and hydrocar-

bon solutions with compositions corresponding to the

pseudophases in the microemulsions are in equilibrium.

The systems behave as predicted in broad concentration

ranges.

Important structural information has been obtained from
1 3

nmr studies of microemulsions. C relaxation time mea-

surements in the system shown in fig 2 indicate that
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Fig. I Microemulsions in the system water/sodium
dodecyl sulphate (SDS)/butanol/toluene at 25 C.
SDS/butanol volume ratio = 2. (Bellocq, Biais et
al).
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Fig. 2 Aggregate radii in the system water/potassium
oleate/pentanol, calculated from 13C relaxation
measurements assuming spherical aggregates of
water (Sjöblom).

simple spherical aggregates very probably are not formed

in these systems at high water concentrations. Further

indications that closed aggregates do not exist has been

obtained from calculations of self-diffusion coefficients

from nmr spin-echo measurements (6) which show that the

hydrocarbon diffusion is very rapid and the water diffu-

sion is an order of magnitude larger than expected for

water droplets in a hydrocarbon, continuum. Thus, at high

concentrations of hydrocarbon and wa.ar, microemulsions

67



are a) either bicontinuous, b) or contain easily deforra-

able aggregates with flexible interfaces that open up on

a very short time-scale c) or contain no big aggregates.

With long-chain alcohols as co-surfactants, the formation

of droplets appears to be more distinct.

Microemulsions have been considered potentially inter-

esting in many applications, including

o Enhanced oil recovery (miscibility of oil and water)

o Use as textile cleaning agents

o Use as cleaning agents for metal sheets

o Use as media for preparation of colloids

o Micellar catalysis

o Paints and varnishes

o Octane improvement and pollution abatement for fuels
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INVESTIGATIONS OH SIGNIFICANT FUNDAMENTAL PROCESSES

OF FLOTATION AND FLOCCULATION

K, Mttiile, H.J. Schulza, H. Stechemesser,

A. Ivanauslcas

Academy of Soienoes of GDR,
Research Institute of Mineral Dressing,
DDR 9200 Freiberg, Strafle des Frledens 40

Abstract
The formation of stable aggregates in the flotation
and flocculation processes depends both on the balance
of forces acting during particle approach and on
turbulent stress in flow. Calculations and experiments
lead to dimensionless similarity parameters which may
be used to predict the maximum floatable particle size
and the upper floe diameter, respectively, in turbulent
flow.

From theoretical and experimental research can be

concluded that one of the most important processes of

flotation and flocculation is the particle adhesion.

It depends on the forces leading either to formation of

aggregates or to their destruction and on the effective

time within which the individual processes will take

place, if the particles, being suspended in the pulp,

float and form stable floes, respectively, or not*

During approach of particles in the hydrodynamic flow

field besides the hydrodynamic forces transferred from

the fluid interpartlole interaction forces act at

distances smaller than 100 run. In the case of low ionic

strength and high double-layer potentials according to

the DLOV theory a force barrier Is obtained. Fox

particle adhesion in the caee of flocculation it is a

necessary precondition, that this barrier is overcome

by mechanical forces or that it Is completely reduced

by electrolyte addition, what has been proved in our

measurements of adhesive forces by means of the oentrl-

fuge method /1/. Another possibility for flocoulatlon
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consists in overcoming the barrier by simultaneous

adsorption of macromolacules at the solld/liq.uid inter-

faces of two particles, where due to chemical bonding

or hydrogen bonding especially strong adhesive forces

and thus a high aggregate stability are obtained /2,3/.

In contrast to flocculation the essential criterion for

flotation is the rupture of the liquid film between

bubble and particle. Investigations of thin films showed,

that their stability is mainly determined by the adsorp-

tion of hydrophobieing surfactants at the solid surface

A-b/. Furthermore, the time necessary for film thinning

up to the rupture (induction time) and that time, in

which three-phase contact has 3pread to such an extent

that high capillary forces guarantee a sufficient

attao1-"-snt between particle and bubble, are of essential

importance for flotation. The sum of these times must be

shorter than contact time, being available to the coales-

cing particles during collision in the flow field of the

fluid. According to our investigations tha time of sli-

ding .is 20 msec at the utmost, where the time of colli-

ding being dependent on force of collision, lies between

1 and 5 msec /4-a/. By means of cinematographic investi-

gations we proved initial expansion raires of three-phase

contact of 1 to 10 mm/sec /5/> which according to our

flotation tests obviously seem to keep the particles

within the fluid interfaoe.

V/ithin flotation or flocculation apparatus occur tensile
and shear stresses due to turbulent oscillating motions
in the fluid leading to redestruction of aggregates.
This means that there exists a maximum floatable partic-
le size R_ _„_ /6/ or that a floe can only be stable up

p, md JC

to a certain maximum diameter d„ /3/. From the

chemical engineering point of view it is useful to

formulate dlmensionless similarity parameters including

the most essential determining forces.

During flotation particle adhering to a bubble breakes

off, if the forces of disruption are greater tĥ .n the
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maximum adhesive forces. For the balance of forces a

system of equations may be established, from which

Br, mQV. can be calculated by suitable approximations /4c,

6/. For the stability of a bubble/particle aggregate we

Introduced a characteristic parameter Bo1, being analo-

gous to the Bond number foz the ratio of break off forces

and adhesive forces /4d/:

3 d sin (180°- 0,5 G) sin (180°+ 0,5 ö)

with fi* =(j? p-<? f) S + < ? p \

and <5' = 2d/RB - 2 RB £ f g.

Here tf represents the surface tension, 0 contact angle,

© particle density, <Jf fluid density and g gravita-

tional constant. The mean eddy acceleration b is

obtained from the energy dissipation € according So the

laws of microturbulence from the relation /7/

\ ™ 1,9 £ ^ 3 • r~1/3 (2)

where the effective eddy radius r is nearly identical to

bubble radius Rg. At Bo'-c 1 the particles float, at Bo*=1

the maximum floatable particle size occurs (R = R ")
v p pfm&x

J

and at Bo»> 1 there is a region of non-flotation.

Supposing a break-up mechanism floe destruction occurs,

if the shear stress T^ in the fluid is greater than the

shear strength of floes, which can be assumed as directly

proportional to their tensile strength C?t. Por the

viscous subrange of turbulence, where d-,//t<10 ( A. =

Kolmogorov's microscale) equation (3) is valid /&/

T t = S£ AW
2 ^ £f £ d/ V -

1 (3)

where V is the kinematic viscosity and Aw1 the time

mean difference of fluctuation velocities of the fluid

at points separated by a distance of d~. For the tensile

strength of a floe with the density <£„ composed of

monodisperse spherical particles of diameter d
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according to /9/

holds true, where F. Is the adhesive force "between

individual particles.

If now the ratio between stress and strength is forned

analogous to processes of dispersion of drops and bubbles,

a modified critical V/eber number .7e„ Is obtained for the

case of floe destruction:

•v • r t e V U x d
P

2 gf f g p - g p ^
>leo ' B T " " P A <> 9 F - 2t> K J

Using monodisperse glass spheres (d = 4,5 Aim) in 10"

molar MgClg solution as a well defined nodel system we

determined the maximum floe sise under stress in a

Couette gap as a function of £ . The adhesive force was

measured by means of the centrifuge method /1,2/. From

these experiments a critical V/eber number of \ie ft* 10
c

was derived, which was used to predict the d-, values
Í j max

for the flocculation with polyaorylamide. The comparison

showas^hat theoretical and experimental results are in

good agreement.
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ihe variation of the electric polarizability of

.iggregates of acrosil 3X50 was studied in the p:i range

fro.71 4 to 9 at ionic strength ID'1* with the method of

the electric light scattering. A considerable decrease

in the va:ue of the electric poLarizabiiity was obser-

ved with the lowering of pri which well corresponds to

the decrease of the aerosil interfacial charge found

by other authors. At all pri the aerosil suspensions

were found to be stable.

I N T R O D U C T I O N

In the last few years it is sti1! farther accep-

ted from colloid scientists that along with the electro-

kinetic potential there is another parameter of impor-

tance for the description of the interfacial electric

properties of colloid particles - their interfacial

electric polarizability. It is measured by the induced

iipole moment which the particles acquire in an electric

field. 'I'he study of its dependence on other properties

of the double electric 1 ayer (.charge, thickness, poten-

tial; are of considerable interest both for elucidation

of the nature of the interfacial electric polarizabili-

ty and of the interactions among the particles [ 1J.

interesting possibilities for the study of these

problems presents aerosil (.flarae-hydrolized silica j. It

was shown in our previous investigations! 2J in accor-

iance v/ith other authors I 3j, that in aqueous medium
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aerosil exists as stable ani so diametric ag^re-jates with

the longest dimension of the order of 1 jVín, v;hich mokes

it accessible to the eLectrical light scattering.

The .. surface charge density Q" of 3i0o/elec-

trolyte interface is determinated from the number of

ionized silanol groups on the surface and depends both

on the hydrogen ions concentration ipH) and the coun-

terions concentration, i.e. the concentration of the

indifferent electrolyte f 4,5,6J.

WaTHODS AND IiATSRIAbS

The electric polarizability of the colloid par-

ticles was determined by the method of the variation

of the electric light scattering, which arisen on the

orientation of the aggregates. The apparatus used is

described in details in [ 7J. The relative variation in

the intensity of the scattered light at the application

of electric field OÍ is measured

~f
where J~ and JQ are respectively the intensities of the

scattered light for applied electric field of strength

£ and without field.

At low degrees of orientation (.the possibility

of other electrooptic effect is neglected), when the

energy of orientation is lower than the energy of ther-

mal notion the dependence of <V on E 2 i- linear, rhe

slope of the straight is a direct measure of the elec-

tric polarizability I 7 I. The theory of the dispersion

dependence c* ( y ) where V is the frequency of the

electric field applied is given i.: [ 7J.

The aerocil 0X50 (jegussa, :?.':) v.-ia us-.1!. The

suspension concentration w:i.: 3, I ._-/.. öucpenslon.: with

di .Terén*. p'; -.r.-.i cor.sb-nt ionic ctre\h\iit were -tudied.

•o\-:\ to rill 4 ihis corrcjpúnaed to •jonstant countorior.

concentr-itior., oqua- to 10"11" .i. JAC ?or:-e.its :i.-:ei
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-1 Z JL 3

was boiled and blov/r. v/iih ar.-;on to e::pe 1 JJ9, before uce.

The o," of the disperse systems were measured

with a p.-I-meter 3-265, iladelkis, and a cor.bin.ed zl'xzr.

electrode.

ZXPERIXJSIIIAL RliJULIS

Suspensions with p.: fron 4 to 9 were studied, -he

dependences of the electrooptic effect oC on the square

of the electric field v/ere measured at different pil at

a frequency of 1 kHz. This frequency correspond.: to the

middle part of the plateau of the dispersion curve,

where it is known only the electric polarizability is

rersponsit>l3 for the orientation of the aggregates ]_ 7j.

A strong increase of QC with the increase of pn wis ob-

served. The variation of the slope (A ̂  /li t ̂  is shown

on the figure (.curve 2). As far as the rotational di-

ffusion constant derived from the decay time of the

electrooptic effect does noz change with pr. it is accep-

ted that the geometric parameters of the aerosil aggre-

gates do not change. Go the variation of d ~X fdu with

pH is supposed to reflect the variation of the ulectric

properties of the aggregates and in this c~.se only the

eleccric polariza-

I bility. A '.ess sen-

' sitivé to '-he reo-

'\ metric. and opti-

c .1 properties of

the aggreg ites was

uced. That is the

determination of

the electric field

strength at which

'he dependence Oé

v>; t *~ deviates

."rom the linear
pH -



2

one. "or this electric fi---i í. tr<.-::*..; i/. u.io c •..•. '...\i.-.

' approximate" y that the energy of orient-tin:: V"i ' i~

equal to the energy of the thermal "Jrov.̂ iar. r.oticr.

t l / £ is the jOltzri.̂ nn concti.nl .:il I - the jb.iclu-

te temperature/ -he calculate! in this v: .y value;

are shown on the figure I,curve 3;. Jince for p.: .cwsr

than 6 the deviation from the Linear part of OC ?s t

can not be reached, the dependence of Y*vs P^ i c shov.T.

with :i broken line. :•. check for this part can be rv.r.d-3

by determination of the function in the dependence (X-

7s jl for higher pli with values of Y* , determinated

as shown above. Since this ''unction is constant vith p.

supposing geometrical and optical parameters do r.ot

change, at lower un it is possible to calcu'ate V* for

(these v luss of V re shov.ii too ar.1

they Lie we I1 on the curve 3.'.

D I j J J .J 5 I 0 :•!

The dependence of dWj&C f respectively Y , on

pli can be compared witi: the dependence of surface char-

ge 0^1 on pli (curve 1 on tho figure)|9j.Z]\3 formes of thj

two dependences are similar. However, there is \n ec:e:-.

tial difference - V~ shov/s a tendency for satur. tion a;

higher pli, respectively higher 0^ . ihis could be at-

tributed to the decrease of the ion mobility in the

double electric Layer with the rise of 01 as sujjosteJ

by 3idorova and í'ridrikhsberg Í 8j.

The dispersion curves measured at different pi;

do not used show differences in the relaxation tines

of the electrical polarizability in the above ]-.i\oh.ovi

range. This could be explained with determining role

of the polarization of the diffuse double Layer at

these frequences.

Of considerab1e interest is the attempt to de-

tect the contr.bution of the dense part of double elec-

tric layer and some preliminary studies in this direc-
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ADHESIVE FOHCES BSTWBE17 GLASS SPHERES AND A PLATS IN
AQUEOUS SOLUTIONS OF ELECTROLYTES AM) POLYACHYLAHIDE

K. Mühle, K. Domasch

Academy of Sciences of GDE

Research Institute of Eineral Dressing

DDR 9200 Freiberg, StraBe des Friedens 40

Abstract

Adhesive forces between monodispersed glass particles
(ballotini) and a glass plate were measured by means
of centrifuge method in electrolyte and polyacrylamide
solutions. The adhesion of particles is a function of
electrolyte concentration, counterion charge, molecular
weight and charge of polyacrylamide and pressing on
forces. T3ie results obtained with pure electrolyte
solutions are in good agreement with calculated inter-
action forces. Using nonionic polyacrylamide as brid-
ging agent an additional effect on the adhesive force
is observed.

Introduction

On the approach of solid particles in dilute electro-

lyte solution particle adhesion (flocculation in the

primary energy minimum) is prevented if the maximum

of force barrier existing in a defined range of distan-

ce is greater than the amount of collision force acce-

lerating the particles against one another (DLOV theory),

Flocculation may occur when

- the force barrier is reduced by increasing electro-

lyte concentration,

- the force barrier is overcome by additional colli-

sion forces (e.g. centrifugal forces),

- the adsorption of polymer flocculants causes macro-

molecular bridges between the solid particles.

These three possibilities were investigated by measu-

ring adhesive forces with a sphere/plate model /1,2/.
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Experimental method

The adhesive force measurements carried out with the

centrifuge method /3f4/ consists of three steps:

1. Adsorption of polyacrylamide on the plate

2. Sedimentation of uncovered particles suspended in

the electrolyte solution onto the (polymer covered)

plate surface (method of 5T32B /5/)

3. Centrifuging oft the adhering particles after a

fixed contact time by stepwise increasing the

rotational speed of the centrifuge.

ffhen turning the measuring cell in the centrifuge

rotor for 130° the particles may be accelerated against

the plate before the removal procedure takes place.

The adhesive force is equal to the centrifugal force

lifting the particles from the substrate. The number

of adhering particles was determined photographically.

The force required to remove 50 % of particles is con-

sidered as the representative value F? . Each measu-

ring point is based on the observation of at least

300 particles.

"aterial3

All the adhesion measurements were carried out with

monodisperse alkali glass ballotini (*-5 jum and

8-9yum in dia.). The substrate was a plate of an op-

tical polished borosilicate glass. As electrolytes we

used Nad and MgCl2» as polymer flocculants nonionic

polyacrylamides with average molecular weights (m.w»)

of 2*10-' and 6«10 g^mole « The latter was also used

as a partially (26 %) hydrolysed product. The measure-

ments in pure electrolyte and nonionic PAA solutions

were carried out at pH 6, the experiments with hydro-

lysed PAA at pH 10,

Results and discussion

'The experiaental results obtained in pure electrolyte

solution (without polymer adsorption) are in good
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agreement with calculated interaction forces. Particle

adhesion does not occur at such electrolyte concen-

trations where1 á sufficient force "barrier exists (tab.1).

electrolyte

*TaCl

"sci2

c e l

(mole'dm"-*)

10-*

io - 2

5*1O"2

io- 1

10"7

10-4

10"3

io - 2

"max
(10"9 TT)

. -1.8

-1.5

-0.8

(+0.1)

-0.28

-0.16

-0.03

(10~9 5)

0

0.5

1.3

3.3
0

0.1

1.8

3.2

tab. 1 "/axiaum of force barrier ?_„„ calculated from

~LC7 theory and aieasured F? values as a function of

-jlectrolvte concentration c ror -oarticle dia. of ~,el

Therefore below concentrations of 10"

and 10""-* mole •dm ?TaCl, respectively, the particles

fall back into the volume phase of the solution only

due to gravity /1/. The limit of ?|°= 3.5«1O~9 N at

high ionic strength is a measure of pure van der T7aals

attraction. The value calculated from aicroscopic

theory for a distance of 1 nm is in the same order of

5 / M

we investigated the effect of additional forces

acting vertically to the substrate surface (fig.1).

At !TaCl concentration of 10"^ mole»djn~^ (partially re-

duced force barrier) the particles are able to over-

come the barrier when they are accelerated against the

plate with a force greater than 1O~9 IT. At high electro-

lyte concentration, where no barrier exists, the adhe-

sive force is practically independent of pressing on

forces.

Using nonionic PAA as bridging agent an additional

effect on the adhesive force as a function of electro-

lyte concentration was observed /2/. At constant PAA
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fig.1 Influence of

additional pressing on

forces ?p on particle

adhesion at different

XaCl concentrations

concentration (1 mg»dni ^) the adhesive force rises

both with increasing molecular weight of FAA and ionic

strength. The final adhesive force becomes five times

greater than without PAA in the case of a.w. of

5-10° g . " 1

f the sdliosive force Tras measured in the presence

cf partially hydrolysed PAA. Using "aCl up to a con-

centration of 10 mole'dm J no bridging effect is

observed. A recinrk.Vble increase of adhesive force

occurs at "gCl- concentrations above 10"-3 mole •din"""'

obviously caused by the specific adsorption of aa^ne-

sium ions on the jlass surface. As a result ionic

bonds between the carboxyl groups of the polymer and

the Mg + + ions are formed. The measured adhesive forces

are in the same order as the values given by 3"ITH /6/.
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Abstract

The degree of dissociation /\'/ of the micelles as
a function of the temperature in the solutions of sodi-
um-octanoate in water and heavy water was calculated
from the ionic activities of the surface active agent
determined by e.m.f. measurements.

On the basis of the temperature dependence of the
degree of dissociation the energy of desorption of the
counterions from the micelle surface was calculated.

The temperature dependence of the values of J>G
An and AS of the micelle formation was also determi-
ned taking the degree of dissociation into account.

A felületaktív anyagok oldataiban az ionos adcel-

lákat az ellenion-aktivitás, valamint az ebből levezet-

hető disszociációfok /<-</ ismeretében behatóbb vizsgá-

lat tárgyává tehetjük, ugyanis közelebbi felvilágosí-

tást nyerhetünk az ionos micellák felületán kialakult

diffúz elektromos kettős réteg jellegére, ill, az ellen-

ionoknak a micellák környezetében való eloszlására vonat-

kozóan.

Vizsgálataink során a natriua-oktanoat /NaCa/

vizes és nehézvizes oldataiban elektromotoros erő sérá-

se utján határoztuk meg az ionsktivitásolc éxté'<eit -- hő-

mérséklet és az összetétel függvényében .1,2. .

A disszociációfok ionos micellák esetén Botrs

és munkatársainak módszere szerint :"3 a | 1

e x D

= "/c~ /

függvény cm.c. fölötti szakaszának: iránytangense /S/

ás tengelycetszete /!/ ismeretében az

^ = c 0 /fs/i + c0; n /
összefüggés alapján számitható. / -'g^s az elleiiion ici-



sézleMlaz =sgh3tárczott aktivitási koefficiense, c :
o

a kritikus sd.ce lla koncentráció c.m.c./
A nátriura-ofctanoát vizes és nehézvizes oldatában

az / ! / összefüggés felhasználásával a különböző hőmér-
sékleteken számított disszociációfok, valamint kriti-
kus miceila koncentráció értékeket az 1. táblázatban
foglaltulc Össze.

1. táblázat

T/K

293

303

r
323

- l n a + C l i C

2,

2 ,

•

2 ,

4333

7630

3319

3051

-H 2 0

CIíC /mólom

3,

2,

2 ,

2 ,

O-iO" 1 !0

63.1O" r Í0

29.10" 1 !o

75.10" 1 |0

,364

,373

,339

,407

JTaCc

" l n a +ci£C

2 ,

2 ,

2 ,

2 ,

3025

4364

5553
i

5094 j

2 ,

1,

1,

2

- D 2

.C/a

35.

99.

70.

19.

0

őldm"

ío-1

10" 1

10" 1

IC" 1

c.
o

*
o,

o,

332

350

373

396

A disszociációfok hcmersékletfüggeséből az ellen-
ionnas a micellák: felületi rétegéből való deszorpciós
energiája /A2/ számitható <.4j az

/1_ ̂ / /^ = konst.ezp /Ú 2/RT/ /2/
összefüggés alapján.

A nátrium-oíctanoát vises és nehezvizes oldataira
vonatkozó ln/1-x/ /X = /7l/T/ egyenesek iránytangensei-
ne!c isceretében vizes oldatokban JŰEJJ9Q=4,301 kJ/aiól, ne-
hézvizes oldatckban 4E„ n = 6,353 5cJ/mól dessorpciós e-
nergia ártékeket számítottunk. Miután a nehézvíz nagyobb
ícbésióa energiasűrűségű és strukturáitabb oldószer,
cint a fcönnyüviz :2j feltehetően a nátrium-oktanoát ne-
názvizes oldatában a nátrium-ionok erősebb kölcsönhatá-
sa alakulhat ki a micelláfc felületi rétegeiben, és en-
nek megfelelően nagyobb energia szükséges ahhoz, hogy
az elienionok elmonduljansk:, dessorbeálód^anak eme fe-



lületi rétegekből a fázis belsejébe, azaz J ^

A micellaképződés standard szabadentalpiaválto-
zása / G0/ és entalpiaváltozása / H°/ a disszociáció-
fok figyelembevételével

ÓG° = /2-*/RT lna i C U C

dH*̂  s —/2— X/RI 3 ina

összefüggések alapján számitható £4,5 i , ahol a+CliC
a felüietaktiv anyag cm.c-nek megfelelő közepes ak-
tivitása. A nátrium-oktanoát vizes és nehézvizes olda-
taira vonatkozó A G°,á H° és T á S° értékeket a hőmérsék-
let függvényében a 2. táblázat tartalmazza.

2.táblázat

,'TA
I
;293

{303

Í313

323

9,

11,

1 1 ,

11,

695

234

366

994

2íaCg-H2O

'áüft

33

3,

0

- 3,

c J f f i 2

,422 :

,526 |

I

701

48,

19,

1 1 ,

3,

kJm1

117

310

366

293

! 9

10

10

10

/kJm

,351

,330

,306

,977

NaCg-

^álf/

í 2 1 '
: 3,
1 Q
f

| -6,

333

736

460

j 31,234

:19,066
, 10,306

i 4,5H

A micellaképződés teljes szabadentalpia-változá-
sa /ód°/ egy, a hidrofőb kölcsönhatásokat tartalmazó
vonzó és egy, az elektrosztatikus töltések taszitásá-
ból és a micellák felületén lévő poláris csoportok hid-
ratációjából származó taszitó kölcsönhatásokból tevődik
össze, ill. ezen ellentétes kölcsönhatások eredőjeként
értelmezhető [6] . A micellaképződési folyamatokra,
ill. a micellák stabilitására tehát a micellák magjá-
ban kialakuló hidrofób kölcsönhatások erőssége van
döntő hatással. A micellák töltéssel rend*1k*zo felü-
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leti rétegeiben pedig destabilizáló elektromos, ill.
dielektromos kölcsönhatások érvényesülnek; ezen köl-
csönhatások tartalmazzák egyebek között a disszociáció-
fok aSmérsékletfüggéséből meghatározható deszorpciős
energiaváltozást is*

Kísérleteink és számításaink alapján megállapít-
hatjuk, hogy a nátrium-oktanoát vizes és nehézvizes ol-
dataiban as oldószer anyagi minőségétől függően az el-
lentétes tendenciájú kölcsönhatások /feltehetően dön-
tően a hidrofőb kölcsönhatások/ erőssége együttesen
ugy változik meg, hogy dG° 0 < ̂ Gj O ill. T^s£ 0 >

° relációk érvényesülnek, vagyis a nátriuo-ofcta-

noát nehézvizes oldatában képződő micellék stabilitá-
sa kisebb, mint vizes oldatban.
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4. T.Ingram, íd.ff.Jones: Trans.Faraday.Soc.,65«297.1969

5. J.K.Philips: Trans.Faraday.Soc.,5^,.561. 1955

6. K.L.Mittals Micellization, Solubilization and

Microemulsions. Vol.l. 151-169. Plenum Press, Uew

York, 1977
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GÖRBÜLT FELSZINÜ FOLYADÉK TENZIÖELTÉRÉSÉNEK FtíGGÉSE A

HŐMÉRSÉKLETTŐL

TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE VAPOUR PRESSURE DEVIATION

OF CURVED LIQUID SURFACES

T, Szekrényesy* G.Schayxx

XBME Fizikai Kémia Tanszék, Budapest, 1521
5CXMTA Központi Kémiai Kutató Intézet, Budapest, 1525

Pusztaszeri ut 59/67

Abstract

The calculation of the vapour pressure deviation
caused by curvature is problematic for relatively high
temperatures because the relationship involving no ne-
glections is not explicit for the quantity in question
and requires data which are not available for most com-
pounds. For water drop of radius of 1O0 nm, as model,
five approximations are examined and discussed.

A görbültség okozta tenzióváltozás számitására pon-

tos és explicit összefüggést nem tudunk megadni, ezért

a gyakorlatban különböző közelitéseket használhatunk.

Ezek hibája a hőmérséklet növelésével egyre rohamosabban

nő, közülük a közhasználatú Kelvin-egyenlet a kritikus

hőmérséklethez közel már elfogadhatatlani hibája a viz

esetében, t = t.-4 °C-on -84%.

A pontos összefüggés pl. Defay és társai gondolat-

menetével nyerhető:

f
vagy, V m g = zRT/pg alapján

i>?

2-V _

/l/ és /2/ P^-re nem explicit, ezért számitására nagyon

nehézkes. Használatukat ezenkivül sok esetben kizárja az,

hogy z és V , nyomásfüggését nem ismerjük. Ezért a leg-

több folyadékra és főleg nagyobb hőmérsékletekre közelitő
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összefüggésre van szükségünk. Különböző egyszerűsítő fel-

tételezések kombinációival öt közelitÖ összefüggést ve-

zettünk le és megvizsgáltuk alkalmazhatóságukat a kriti-

kus hőmérséklet közeléig.

Az alkalmazott egyszerűsítő feltételezések:

a/ A folyadék összenyomhatatlan: V - = konst = V̂ j,

b/ A g5z reális, de kompresszibilitás! tényezője nem

függ a nyomástői: z =• konst =• z .

c/ A gSz tökéletes gá:s: z = konst = 1.

d/ A folyadék térfogata elhanyagolható a gőzéhez képest:
Vml«Vr-

e/ A goz összenyomhatatlan /a p* és p r határok között/:
Vmg - k o n s t - VmV
Az a/-e/ feltételezések különböző kombinációival

nyert /A/-/E/ közelitések a táblázatban láthatók. Hasz-

nálhatóságukat 100 nm sugarú vizcseppre számolva áila-

pitottuk meg ugy, hogy az /A/-val nyert pf. adatokat hi-

bamentesnek tekintettük /ezek hibája ugyanis 370 C-ig

legfeljebb 0,1-0,2 %-os/, A viz, mint modellanyag - ada-

tainak ismertsége folytán - kézenfekvő volt.

A 100 nm-es sugarat azért választottuk, mert a tenzió-

eltérés igy már elég nagy anélkül, hogy a sugárral a mo-

lekuláris méreteket megközelítenénk.

A számítások eredményei alapján fi. a táblázatot/ a

következőket állapithatjuk meg:

1/ Az a/ és a b/ feltételezés a kritikus hőmérséklet

közeléig jó, ráadásul csekély hibájuk ellentétes

irányú, igy /A/ nagyon jó közelítés 370 °C-ig,

használata azonban iterációval jár és z, valamint

V m l nyomásfüggésének ismeretét igényli.

2/ A normális forrpontig /B/, /C/, /D/ és /E/ is jó,

hibájuk 1 % körüli.

3/ A /C/ /Kelvin-/egyenlet 370 °C-on a legrosszabb
közelítés.
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Táblázat. A tenzióváltozás közelitő számításainak hibája 100 nm sugarú vizcseppre

00

összefüggések ^

r

r

/c/ if

/D/ —*-r

z RT ^

* RT

mi

- R T In

£ •

ml

p=p

P-I

In

Ű

*

ú
V*

t
ni/.

/]

o -•

r-p számítására

P-P*>

• ""'Pq~Pa
pg

- / * *

/KELVIN/

Dg"Pg/

elhanyagolás

nincs

a/ Vml=konst=V*1

b/ z = konst=z

a/

c/ z =konst =1

a/

c/

ml mg

a/
e/ Vmg=konst=V*g

a/
d/
e/

A képletből

0

370°C-on is

370°C-on is

100°C-on

300°C-on

370°C-on

100°C-on

300°C-on

370°C-on

100°C-on

300°C-on

370°C-on

100°c-on
300°C-on
37O°C-on

adódó hiba jdp-re

csak kb. + 0.3 %

csak kb. - 0,4 %

-1,5 \

-31 • %

-80,5 %

- 1,5 %

-34 %

-84 %

- 1,5 %

- 2,5 %

- 0,4 %
- 6,5 %
-45 %



4/ /B/-nek és /C/-nek a hőmérséklettel nagyon növekvő

hibáját fö"leg a góz tökéletes viselkedésének felté-

telezése /z = 1/ okozza.

5/ p^-re explicit formába /C/, /D/ és /E/ hozható.

6/ /D/ és /E/ használata a legegyszerűbb, közülük /D/

hibája csak 370 °C-on ér el 10 %-ot /a viz kritikus

hőmérséki e te 374,15 UC/,

Irodalom

1 R,Defay, I,Prlgoginef A, Bellemans, D.H,Everett:

Surface Tension and Adsorption. Longmans,

New York, 1966, 217, o.
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POLIMER - IONOS TENZID KÖLCSÖNHATÁS MODELLEZÉSE

A MODEL OF POLYMER - SURFACTANT INTERACTION

T. Gilányi

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest. Pf. 328

Abstract

A quantitative model based on the hydrophoblc interaction
concept has been presented for the polymer - surfactant
complex formation. A simple treatment of two equilibria,
the complex and micelle formation by the Mass Action Low,
allows to interpret the existence of the critical inter-
action concentration and its dependence on polymer con-
centration, as well as the appearence of two break-points
in the physico-chemical properties vs. surfactant concentra-
tion curves.

A polimerek és ionos tenzidek között vizes oldatban le-

játszódó komplexképződési folyamat hasonló a tenzidmicel-

lák képződéséhez: a tenzidek csak egy kritikus koncentrá-

ciónál (c. ) nagyobb koncentrációban lépnek kölcsönhatás-

ba a polimerekkel, c. létezése bizonyíték arra, hogy a

tenzidionok kollektiven vesznek részt a komplexképződésben,

nem egyedi ionok, hanem aggregátumok formájában kötődnek a

polimerhez [l]. A tenzidionok alapvető tulajdonsága, az un.

hidrofób kölcsönhatásra való képessége (az apoláris moleku-

larészek vizből való kizáródási tendenciája) nyilvánul meg

e sajátos komplexképzési formában.

A polimer P aktiv centrumán m darab tenzidanionból

képződő aggregátum egyensúlya:

P + m A 9 ^ ("PA^91". /!/

E formális egyensúly érvényességét a következő megszoritá-

sok korlátozzák.

a) Nem mindegyik aggregátumban van ugyanannyi tenzidion. A

komplex^épződést - éppúgy mint a legtöbb micellaképződési

elmélet - egyetlen egyensúllyal Írom le.

b) Az egyazon polimergombolyagban lévő tenzidaggregátumok

közötti elektrosztatikus taszítás következtében változik

a polimer konfrontációja. Az 1. egyensúly csak határesetben

E dolgozat a szerző kandidátusi értekezésének része.
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érvényes, ha az aggregátumok koncentrációja tart a nullához.

c) Az azonos töltéselőjelü ionok halmozódása a polimer aktiv

centruma körüli kis térfogatban nagy töltéssürüséget eredné-

nyez és az ellenionok komplexbe való bekotődésével, valamint

a komplex körül diffúz elektromos kettősreteg kialakulásával

is számolni kell. A komplexképzSdésre es5 szabadentalpia-vál-

tozás kifejezhet? az elektromos és nem-elektromos résznek és

az elektromos hozzájáruláson belül az ionpár képződés és az

elektromos kettösréteg kialakulásának szeparált kezelésével,

mint az a micellaképződés un. "pszeudo-fázisszeparáció" mo-

delljében [2] történik. Ehhez azonban ismerni kellene az el-

lenionok bekötődésének mértékét (a valódi disszociációfokot),

melynek meghatározására nincs lehetőség. Kísérletileg a rai-

cellák, vagy a komplex elektromos tulajdonságai és a szabad

ionok aktivitása mérhető, de csak az ionpár és kettősréteg

képződés együttes függvényeként.

A polimer-tenzid komplexképződés elektromos szabadentai-

pia-változásának részekre bontása helyett ezért előnyösebb

a látszólagos komplexbe kötött ellenionok számának (ill. a

látszólagos disszociációfoknak) a bevezetésével az ionpár

és kettösréteg képződés együttes kezelése.

A polimer-tenzid komplexképződés tőmeqhatás modellje

A polimert és tenzidet is tartalmazó vizes oldatban két

egyensúllyal, a komplexképződéss^l és a micellaképződéssel

kell számolni:

P + m A® + n K* ** (PJy^*"" 1 1' ae kompi. /2/

és m' Ae + n'K® ** ^ W ) e ( m " n ) m nlc, /3/

melyben n és n' a látszólagos komplexbe ill. mice1lába kö-

tött ellenionok (K*) számát jelenti. A látszólagos disszo-

ciációfok a • —^ bevezetésével és felhasználva, hogy az

összes polimer aktiv hely koncentrációja [pj « [pj + [kanpl.],

a két egyensúly az alábbi formába Írható:

r - H P ^ -
[Po] - [kompi.]
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és [mlc] - K'
Az 5. egyéniéi: paramétereit a numerikus megoldáshoz ugy

választottuk, hogy a modellszámitások a kisérleti vizsgá-

latokhoz leggyakrabban használt anionos tenzid, a nátrium-

dodecilszulfát, viselkedését tükrözzék. A 4. állandóinak

értéke a polivinilalkohol - nátrium-dodecilszulfát komp-

lexekre jellemző.

Az ábrán a tenzidion, az ellenion/ a komplex és a mi-

cellák egyensúlyi koncentrációját az összes tenzidkoncent-

ráció függvényében tüntettem fel.

konceivirauó

A modellszámításokból az alábbi következtetések vonhatók

le. Növekvő tenzidkoncentráciöval az oldott tenzid kezdet-

ben egyedi ionok formájában van az oldatban. Bizonyos kon-

centrációtól (C)-r)
 a rendszerhez adott tenzid csaknem tel-

jesen polimer-tenzid komplexbe kerül, majd egy második

kritikus koncentráció tartományon (c*) tul az oldott ten-

zid monomer, komplex és micella forma között oszlik meg. A

reakciótermékek mennyisége alapján tehát három koncentrá-

ció-tartomány különböztethető meg:

I. (O-tól c k r~ig): a komplex és a micellák koncentrációja
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elhanyagolhatóan kicsiny, sem komplex, sem micellaképződés

nincs.

II. (Cj^-tól c M-ig): a komplex koncentrációja közelítőleg

lineárisan növekszik a tenzidkoncentrációval. A mice1Iák

mennyisége elhanyagolható. A szabad tenzidionok koncentrá-

ciója lapos maxiatumgOrbe szerint változik, az ellenionok

koncentrációja pedig lineárisan nő. A tenzid aktivitása,

a + = í(Ái L*U ) •
 2» kismértékben nő az oldott tenzid meny-

nyiségének növekedésével.

III. (>c M): ebben a tartományban a micellák mennyisége

gyorsan no és ennek következtében csökken a tenzidionok

komplexbe kerülő hányada, c -nál a polimer aktiv helyeinek

csak minössze 11%-a telitett tenziddel és a telítés mértéke

a tenzidkoncentráció növelésével már alig nő. A modellszá-

mításnak ez az eredménye felhívja a figyelmet arra, hogy a

polimeren kötött tenzid kísérletileg meghatározott maximá-

lis mennyisége nem feltétlenül jelenti a polimernek tenzid-

dol való telitődését. A komplex-koncentráció növekedésének

a micellaképződés megindulása szab határt, vagyis az, hogy

a tenzid aktivitása eléri a micellaképződéshez szükséges

értéket és tovább már nem nőhet.

A polimer-tenzid komplexképződésre vázolt egyszerű mo-

dell alapján is értelmezhető számos kisérleti tapasztalat:

a kritikus komplexképződési koncentráció, annak a polimer-

koncentrációtól való függése, a különböző fizikai-kémiai

paraméterek vs. tenzidkoncentráció függvényeken két törés-

pont megjelenése stb.

Irodalom

1. T. Gilányi, E. Wolfram, Proc. Intern. Conf. Colloid

Surf. Sci., Budapest, 1975. Vol. I, pp. 633-640,

2. K. Shinoda, E. Hutchinson, J. Phys. Chem., _6JL (l962j

577.
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POLIMEREK ÉS NATRIÜM-DODECILSZULFÁT KÖLCSÖNHATÁSÁNAK POTEN-
CIOMETRIKUS VIZSGALATA

A POTENTIOHETRIC STUDY OF POLYMER - SODIUM-DODECYLSOLFATE

INTERACTION

T. Gilányi és E. Wolfram

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest, Pf. 328.

ABSTRACT

The interaction of poly-(ethylene oxide) (PEO) with sodium-
dodecyl-sulfate (NaDS) has been investigated by potentio-
metric method using Au/Hg/Hg_DS and sodium-ion selective
glass electrodes. The PEO-NaDS complex formation is charac-
terized by the cooperativity of the process, i.e., by the
formation of surfactant aggregates being distributed along
the polymer chain. The standard free energy of the trans-
fer of DS-ions into complex is close to that of micelle
formation, which cor.firr.s that the main driving force of
the complex formation is the micelle-like aggregation of
the surfactant ions.

Potenciometrikus méréseket végeztünk Au/Hg/HgTDS dode-

cilszulfát és nátrium-ion szelektiv üvegelektróddal az

Au/Kg/Hg DS/ x NaDS,tel.HgjDS^lM NaNOyCQpolietilénoxid/nátriim-üveg

átvitel nélküli cellával. Az egyensúlyi dodecilszulfát-ion

koncentrációt az e.m.f. vs. lgc D S~ kalibrációs görbe alap-

ján számoltuk. A nátrium-aktivitást a rendszerhez adott

NaDS a kisérleti hibahatáron belül (±0,2 mV) nem befolyá-

solta.

Az 1.ábrán különböző polietilénoxid (PEO, Carbowax-600,

Union Carbide) koncentrációnál az egyensúlyi dodecilszul-

fát koncentrációt (c ) tüntettük fel az összes NaDS kon-

centrációja függvényében.

A polimert nem tartalmazó oldatban az egyensúlyi ten-

zidkoncentráció a kritikus micellakoncentracioig (1,44 rnról-

•Rg~x) nő, ennél nagyobb tenzidkoncentrációban már nem vál-

tozik. Polimer jelenlétében c azonos a polimert nem tar-
e _i

talmazó oldatokéval 1,0 mmól-kg -ig, a PEO-NaDS komplex-

képződésre jellemző kritikus koncentrációig. ?J: egyensúlyi

tenzidkoncentrációnak az összes tenzid koncentrációja függ-

vényében két inflexiója van. Az inflexiók helye a polimer-
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1. a

0,5-

koncentráció növekedésével a nagyobb tenzidkoncentraciok

felé tolódik. A második inflexió a kritikus micella koncent-

rációnak megfelelő c -érték környezetében jelentkezik, ami

arra utal, hogy a micellaképződés éppúgy lejátszódik a po-

limer-tenzid komplex jelenlétében, mint polimert nem tar-

talmazó oldatokban.

A PEO-NaDS-komplex képződése a tenzidionok kollektív

kölcsönhatása alapján értelmezhető. Az m darab DS~-iont

tartalmazó és a polimer P aktiv helyét is magába foglaló

komplex egyensúlya a tömeghatás törvény alapján az alábbi

módon adható meg:

[kompi!]

[Po] - [kompi]
m Hl

melyben P_ a polimer aktiv helyeinek koncentrációja. Az

Hl összefüggés szerint az egyensúlyi koncentrációnak a

tenzidkoncentráció függvényében m > 1 esetében inflexiója
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•van. Az egyensúlyi koncentráció

deriváltjából

/ c

o szerinti elsS

d c.

7ckomplA
kompi.

i-l

min.

A második derivált értéke nulla, melyből

ckompl.

/infl.

= / ckompl. \ I(i-i)
I c „ I 2m
1 p /telitési

vagyis C^Q i /c-nek értéke az inflexió helyén egyenlő a

maximális kötött tenzidmennyiség felével Cha m>>l).
Ac

A 2. ábrán a C ^ J ^ inkrementumot c k o m p l > / c p függ-

A( c p *)

vényében ábrázoltuk. Az ábrán a különböző polimerkoncent-

rációknál mért adatok a kisérleti hibán belül ugyanarra

a görbére esnek.

0,015

0.Q5C

2- öbra

C
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* é r t é k e 1,0-io"2 g"1.
Al

Ckompl.\

min. ,

dig 5,5ÍO,5 mnól-g" , melyből a Gibbs-féle standard szabad-

energiaváltozás -1O»6 kT. A micellaképződésre számított ér-

ték mintegy -10 kT [l] , mely megerősítir hogy a PEO-NaDS

komplexképződés, éppúgy mint a micellaképződés, a tenzid-

ionok halmozódásával kapcsolatos.

c, , /c értékei a 2. ábrán a telitési értéket is meg-
jcompl p

haladják. A potenciometrikus méréssel ui. c-t határozzuk

meg és a komplexben kötött tenzid koncentrációját a

l c ö s - c j különbségből számoljuk, vagyis, ha a komplex-

képződés mellett micellák is keletkeznek, akkor az igy meg-

határozott Cjjo,. a micellakoncentráciőt is tartalmazza.A micellaképződés kezdetekor c konstanssá válik, ennek

következtében <\oapi /c telitési értékét meghaladó tar-

talányában az inkrementum nullához tart.

Hivatkozás

1. P.Mukerjee, Adván. Colloid Interface Sci. 1, 241 (1967)
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POLIMEREK NATRIUM-DODECILSZULFATTAL KÉPEZETT KOMPLEXEINEK
VIZSGALATA VISZKOZIMETRlAS MÓDSZERREL

A VISCOSIMETRIC STUDY OF POLYMER-SODIUM-DODECYLSULFATE
COMPLEXES

T. Gilányi, E. Wolfram

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest, Pf. 328.

Abstract

A viscosimetric study of polymer-sodiura-dodecylsulfate
(NaDS) complexes by dilution of the solution at a constant
complex composition has been presented. In the function of
the NaDS content a minimum appears in the change of the
hydrodynamic volume of the polyvinyKpirrolidone)-NaDS comp-
lex in 0,1 M N&NO3 solution, i.e., the conformation of the
complex molecules is governed by at least two opposite
effects.

Bevezetés

Polimerek és anionos tenzidek közös vizes oldatában a

tenzid koncentrációja függvényében három koncentrációtarto-

mány különböztethető meg:

1/ egy kritikus koncentrációig nincs kölcsönhatás a polimer

és tenzid között;

2/ a kritikusnál nagyobb tenzidkoncentrációban polimer-ten-

zid komplex képződik. A komplex nem-sztöchiometrikus össze-

tételű, növekvő tenzidkoncentrációval a komplex tenzidtartal-

ma folyamatosan növekszik, mig

3/ egy második kritikus tenzidkoncentrációtól a komplex mel-

lett a tenzidmicellák is megjelennek az oldatban.

A polimer-tenzid komplexek viszkozimetriás vizsgálatában

szokásos eljárás az oldatok állandó polimer/tenzid arányban

történő higitása. A rendszerben léve tenzid azonban nincs

teljes mennyiségében komplexbe kötve, hanem megoszlik az

egyedi tenzidion (egyensúlyi monomer) és a komplexbe kötött

forma között Az oldatok állandó polimer/tenzid koncentráció-

aránynál történő higitása következtében a tenzidmonomer kon-

centrációja csökken. A komplex nincs egyensúlyban a monomer-

rel és a teníidnek a komplex- és monomer-forma közötti meg-



oszlása az egyensúlynak megfelelő uj értékre áll be. Ennek

eredményeképpen a higitás során a polimer-ten2id komplex

összetétele változik, ezért kérdésessé válik a viszkozitás

változatlan összetételű polimer-tenzid komplex szemléleten

alapuló értelmezése.

Kísérletek

A viszkoziméréseket 25,O±O,l °C-on übbelohde-tipusu

készülékkel _ végeztük (a) a tenzidkoncentráciő függvényé-

ben, állandónak tartva a polimerkoncentrációt; (b) a poli-

merkoncentráciő függvényében, állandó komplex összetételnél

(állandó komplexbe kötött tenzidmennyiség/polimer aránynál).

A komplex összetételét ill. a változatlan komplex összeté-

telnél történő1 hígításhoz szükséges egyensúlyi tenzidkon-

centrációt dializis-egyensuly mérésekből határoztuk meg.

Vizsgálatainkhoz Merck nátrium-dodecilszulfátot (NaDS),

ooli(vinilalkohol)-t (PVA, Rhodoviol Ms-135), poliívinilpir-

rolidon)-t CPVP-K9O, Fluka) használtunk.

0,1 0,6 CpdL.

Az 1. ábrán a különböző összetételű PVA-NaDS komplexre

vonatkozó ti /c , függvényeket tüntettük fel. A 0-2,4 mmől

NaDS/g PVA komplex összetétel tartományban a függvények gya-

kcrlTtilag azonos meredekségü egyenesnek adódnak. A jellemző

viszkozitás a kötött tenzid növekvő mennyiségével növekszik.
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A 2. ábrán tűntettűk fel a O,l H NaBDj-ban oldott PVP-re

vonatkozó n /c x értékeket különböző PVP koncentrációknál

a konplex összetételének függvényében. Az n9pfcpol értékek

és a jellemző viszkozitás a koaplexbe kötött NaDS mennyisé-

gének növekedésével minimumgörbe szerint változik.

CUO'/o

Értékelés

A polimer a tenzidionokkal történő komplexképzés követ-

keztében polimerelektrolittá válik. A polimer konformációs

állapotának fő meghatározója növekvő tenzidtartalonmal a

polimerhez kötődő tenzidionok közötti elektrosztatikus ta-

szitás. Az irodalomban a polielektrolit sajátságot látszik

bizonyítani az állandó polimer/tenzid aránynál mért n /c -.

vs. c , függvények maximum-görbe jellege, valamint az elek-

trolitadalék viszkozitást csökkentő hatása [l]. Bár ? tenzid-

ionoknak a polimerlánchoz való kötődése tényéből a polimer

polielektrolittá válása triviális következtetés, a fenti ki-

sérleti eredmények egyike sem bizonyltja azt. A higitás so-

rán változatlan összetételű PVA-NaDS komplexekre vonatkozó

méréseink alapján az "gp/Cpoi v«- crjOi függvény a nem-poli-

elektrolit tipusu polimernek felel meg. Az ionerősség hatá-
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hatásának értelmezésében szintén számolni kell azzal, hogy

az ionerSsséggel is változik a komplex összetétele.

A PVA-NaDS komplex jellemző viszkozitásának a tenzidtar-

talommal való növekedése.a polimergombolyagban lévő* ionok

számának növekedésével ill. a növekvő elektrosztatikus ta-

szítás hatására történő kigombolyodással értelmezhető. A

PVP-NaDS (0,1 M ifóKO,) rendszerre vonatkozó méréseink az

első olyan kísérleti eredményt szolgáltatják, amely azt bi-

zonyltja, hogy a polimer-tenzid komplex konformációjának

alakulásában az elektrosztatikus hatás mellett azzal ellen-

tétes jellegű hatással is számolni kell.

Az ng_/c , vs. c , egyenesek meredekségének a komplex

tenzidtartalmától való függetlensége arra utal, hogy a po-

liinergombolyag hidrodinamikai térfogatának változását nem

a polimer-oldószer (tenzidoldat) kölcsönhatás változása

okozza; a tenzid pl. csak a polimerlánc szegmenseinek egy

kis hányadával lép tényleges kölcsönhatásba és ez nem ered-

ményez számottevő változást az átlagos szegmens-oldószer

kölcsönhatásban. Ez is megerősíti azt, hogy a polimer-ten-

zid komplexképződés sajátos formában játszódik le: a ten-

zid nem egyedi ionok, hanem aggregátumok formájában lép

kölcsönhatásba a polimerrel [2]. A polimergombolyagnak a

komplexképzés hatására történő térfogatcsökkenése a poli-

mer lánc látszólagos rövidülésével értelmezhető. Ez bekövet-

kezhet ugy, hogy a tenzidaggregátumok a polimerlánc egy

"ősszecsavarodott" részletét foglalják magukba, vagy ugy,

hogy az aggregátum a polimerlánc több, eegymástól távoli

darabját tartalmazza és mintegy összecsomózza a gombolya-

got. A polimergombolyagban lévő tenzidaggregátumok számának

növekedésével az azonos elektromos töltéselőjelU aggregá-

tumok közötti taszító hatás válik uralkodóvá és a komplex-

molekula hidrodinamikai térfogata nő..

1. K. Králova: Thesis, (Kand. ért.) Budapest, 1970

2. T. Gilányi, E. Wolfram: Proc. IUPAC Intern. Conf. on
Colloid and Surface Sci., Vol. 1. p. 633., Budapest, 1975
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VTZSGftLATCK NalS VIZES MICELIAKIS 0I2A!TAIB?>N

POSTTHCN LIFETIME STUDIES IN AQÜEOUS SOS MICELLAR SOLUTIONS

Zs. Kajcsos, B. Molnár, Sz. Vass
Central Research I n s t i t u t e for Physics, 1525 Budapest, P.O.Box 49.

and Ch. Stergiopoulos

Department of Colloid Science of the Eötvös Loránd univers i ty
1445 Budapest, 8, P.O.Box 328

,15STRACT
Lifetime and decay intensity of o-Ps atoms are measured as a

function of surfactant concentration. The increase of o-Ps lifetimes
contradicts to the assumption that the electron conversion leading to
o-Fs annihilation is a result of chemical reactions.

A kondenzált fázisba injektált pozitronok a közeg elektron-
jaival bonyolult kölcsönhatások eredményeképpen amihilálódnak. Az an-
nihiláció a folyamatok egy részében / szabad annihiláció, para-pozitro-
nium képződése / átlagosan a közegbe lépéstől számitott 0.1-0.5 nsec
elteltével négy végbe. Számunkra legérdekesebb az az eset, araikor orto-
pozitronium képződik, amelynek élettartama kondenzált fázisban jelleg-
zetesen 1-10 nsec közé esik, és leginkább ez a komponens érzékeny a mik-
rokörnyezet elektronsűrűségének megváltozására.

Micelláris oldatokban a nűkroaggregátum környezetében az elek-
tromos töltéssürüség erősen változik, és a felületaktív molekulák bemé-
rési koncentrációjának változása a pozitron pipt-t-ar+--fl» oinggiágáivin jól
érzékelhetően megváltoztatja / az esetek többségében lecsökkenti / az
orto-pozitroniumtól származó hosszú élettartamú komponens I, arányát [l,2l

Jelen előadásunk a NaLS /nátrium laurilszulfát/ vizes micellá-
ris oldataiban végzett pozitron-élettartam vizsgálataink első eredménye-
iről számol be. A nagy tisztaságú felületaktív anyag az ELTE Kolloidkémiai
és Kolloidtechnologiai Tanszékén készült Marck alapanyagból, frakcicnált
átkristályositással. A tisztított anyag minősitése részint a [3 3 hivat-
kozásban leirtak szerint, részint a NaLS minta gőzterének tanegspektro-
metriás elemzésével történt. Az M m KKKI ÍML2 FIA tonegspektrométerén
végzett elemzés az illékony 1-dodecén szennyező kb. két nagyságrendnyi
csökkenését állapította meg a tisztított mintában a kiindulási anyaghoz
képest [4l.

Pozitron forrásként vékony / kb. 3 mg/cm2 / üvegfóliába diffun-
dáltatott "Tla -ot használtunk; a zárt fólia-forrást igy közvetlenül a
vizsgálandó oldatba helyezhettük [5].

A felületaktív anyagot - minden esetben 0.15 mol/dm3 NaCl je-
lenlétében - kétszer desztillált vizben oldottuk fel. A NaLS maximális
koncentrációja 0.32 irol/dm3 volt, ezt a kiindulási koncentrációt felezve
csökkentettük 0.00125 mol/dm3-ig.
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A hPm&rési koncentráció füjj vényében az ortqpozitrcniun bomlá-
sából számwTft hosszú élettartamú komponens í j aránya, és az ortopuzitro-
nitm t , átlagos élettartana egyaránt megváltozott; a mérési eredményeket
az 1. i l letve a 2. ábrán tüntettük fel.

Ha fieltesszíSc, hogy az ortopozittoniun a közeg molekuláival
történő ütközések sarán kicseréli elektronját és átalakul nagyon gyorsan
banlő parapozitroniunná, ugy a közegben jelenlévő ortopozitsoniun atomok
N számának időfüggését az U ) differenciálegyenlet irja le :

dS/dt = -XB + 8 / 1 /

ahol s az ***'* 'yyj^ r* JI1'TH •**''*" fr kg1gticezé9Pnric / szintén kö~
zegfűggő / forráserössége, "X. a bamlásállandá, araely a pozitrcniun atomok
által látott V térfbgatiaan elhelyezkedő molekulák szénától és a kölcsön-
hatás molekuláris paramétereitől függ:

A (2) egyentethen N, az í-ik komponens molekuláinak szára, <T.
a pozitroniumal történő ütközés geometriai hatáskeresztmetszete, r. az
elektrcnkicserélSdésre vezető ütközés feltételes valószínűsége, p.
az ütköző részecskék relatív impulzusának átlaga £ 6 J. x

lÉrési eredményeink és a fenti, egyszerű ütközési kép alapján
a következő kijelentéseket tehetjiit:

1. Bármilyen, egyensúlyra vezető folyamatot feltételezve, az időelosziás
hosszú élettartamú komponense az ortopozitroniun keletkezésének s
forráserősségével arányos:

I^s (3/

Az 1. ábrán feltűntetett eredmények azt mutatják, hogy a vizben fel-
oldott anyagok jelenléte - eddigi ismereteinkkel összhangban - befo-
lyásolja az ortopozitronium keletkezési valószínűségét Cl,2,9].
Msrési pontjaink menete hay^ió tendenciát mutat, mint az irodaiadban
NaCl jelenléte nélkül kapott eredményeké [ l ] , a NaCl jelenléte azon-
ban mérsékeli azok csökkenését.

2. Az aggregációs modellek Célalapján végzett számításaink azt mutatják,
hogy a bemérési koncentráció növelése az aggregátumok számát növeli, a
többi paramétert - legalábbis a kritikus micella koncentráció fölött -
pedig változatlanul hagyja. Étből a képből - a 2.ábrán látható tenden-
ciával ellentétben - növekvő koncentrációval monoton csökkenő átlagos
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l.ábra. A pozitív élettartam-eloszlás - arboposeitrcnivntol száxnazö -
hosszú élettartanu kcnpcnensének v&ltozása a felületaktív anyag
bemérési kcnoentráciőjának függvényében. A kiértékelés két (.4),
illetve hárem (e) kenpenens faltételezésével készült.

M -

-O- "o O

2 .ábra. Az ortcpozitrcniiw átlagos élettartanénak ^Utoxisa a fslOlst-
aktiv anyag bsnisési kcnoentxfcdőjának fOggvénysbsn. A kiérste-
lés két U) . illflrítvtt hárcn Co) keraponsns f« l té f lsaftstvl ké-
szült.
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élettartamot tellane kanmuc. A pontek viMlJwrlfae az amorf struktúrák
hibahtlyeiBak vizsgálatakor kapott wMMhyakre C81 emlékeztetmk.

A m n d c • halyaa sandának kfiszSmtat Schiller RSbertnsk /KFKI/
sx értdocs diszkuMziSeárt, továbbá Zaás JSzsefiwk /KKKX/ a minták minő-
sitfajéert.

1. E.D. Handel and H.J. Ache, J.Chem.Phys. 71, 2083 /1979/.

2. y.C. Jean and H.J. Ache, J.Am.Chem.Soc. 99, 7SO4 /1977/.

3. T. Gilányi, E- Nblfran and Ox. Stergiqpoulas, Colloid and Polyner
Science, 254, 1018 /1976/.

4. TSnús J., privát kamunikddo.

5. I.Dézsi, Zs. Kajcsos and B. Molnár üual. Instr. Meth. 141, 4ol )l3?~/.

6. Sz. Vass, in: Proceedings of the Meeting on the Fhysiaal Chemistry of
Uicroemuilsions, held in Cambridge, /U.K./, 1930 /in print/.

7. I.N. Israelachvili, D.J. Mitchell and B.W. Nlxihaa, J.Cnem.Soc.Fzrad.
Trans. II. 72, 1S2S /1976/.

8. Zs. Kajcsos and G. Brauer, in: Proceedings of the Conference on >!etailic
Glasses; Science and Technology, held in Budapest, 1380 /in print/.

9. B. Levay, A. Vértes and P. Bautojarvi, J.Phys.Ckem. 77, 2229 /19?Z/.
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A FOLYAOÉKATTAPAOAS ENERGETIKAI TÁRGYALÁSA

AN ENERGETIC APPROACH TO LIQUID DISTRIBUTION BETWEEN TWO
SOLID SURFACES

Bán S. és Wolfram E.

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

The distribution of a liquid drop between two solid
surfaces of different polarity (paraffin and glass, resp.)
has been studied. Results are shown in form of the drop-
-distribution curves, and interpreted by calculating the
Helmholtz-energy changes connected with different confi-
7„rations as sessile drops, pendant drops and liquid
bridges.

A folyadékáttapadás több gyakorlati vonatkozásban is

figyelmet érdemlő, összetett nedvesedési jelenség. Ezt

ugy vizsgáltuk, hogy egy vizszintes, sik, szilárd felület-

re, azt csak kismértékben nedvesitő folyadék egy cseppjét

helyeztük, majd ennek legfelső pontjához egy másik, ugyan-

csak vizszintes, sik, szilárd felületet érintettünk. Az

igy létrejövő folyadékhidat a lemezek lassú széthúzásával

elszakitva, a folyadékot megosztottuk a két szilárd felü-

let között. A jelenség mennyiségi jellemzésére az un. át-

tapadási görbéket használtuk ti, 2], melyek a felső felü-

letre tapadt csepprészlet tömegét adják meg az alsó felü-

letre felvitt csepptöraeg függvényeként. E görbék menete a

használt felületek és folyadékok anyagi minőségétol függő-

en különböző; kisenergiáju alsó és nagyenergiájú felső fe-

lület (vizsgálatainkban paraffin illetve üveg felület) va-

lamint poláris folyadékok (viz, glicerin, etilénglikol)

esetén az l.a ábrán látható alakú. A görbe egyes mere-

dekségü egyenes ággal indul, amely bizonyos csepptömegnél

megtörik és az abszcisszával párhuzamos szakaszba megy át.

Az előbbi a teljes áttapadást, az utóbbi a folyadéktömegnek

a két felület közötti megoszlását jelenti. Munkánkban ezt

a jellegzetes görbemenetet értelmezzük a HELMHOLTZ energiá-
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nak (továbbiakban egyszerűen energiának) az áttapadáskor

bekövetkező változása alapján [3],

Az áttapadáskor bekövetkező energiaváltozást a folya-

mat során megvalósuló állapotok (ülő és függő csepp, vala-

mint folyadékhidak) energiáinak a felhasználásával a meg-

felelő különbségek képzésével számítjuk ki. Az energiákat

egy olyan önkényesen választott kezdeti állapothoz viszo-

nyítva adjuk meg, amelyet az jellemez, aogy a csepp egy

tömbfázis .belsejében, a szilárd felület pedig a hasz-

nált folyadék gőzterében van gravitáciőmentes helyen. Ez

a választás azéxt célszerű, mert igy a körülményesen és

pontatlanul meghatározható szilárd-gőz és szilárd-folyadék

határfelületi feszültségekre nincs szükség.

Mind a függő, mind az ülő csepp, mind pedig a folya-

dékhid energiája a szabadfelszini, a határfelületi és a

helyzeti energiából tevődik össze. A felületi energxákat

a megfelelő felszinnagyságok és a felületi feszültségek

szorzata, mig a helyzeti energiát a csepptömegek és a

sulypontmagasságok szorzata adja. A számításokhoz szüksé-

ges felszinnagyságokat és a sulyponthelyzeteket, a megfe-

lelő alakzatok fényképei alapján is és a kapillárfelszi-

nek differenciálegyenletének numerikus megoldása alapján

elméletileg felépitett felszinalakok adataiból is kiszámi-

tottuk. Az eredmények (l.lh.ábra) jól egyeznek. Vizsgála-

tainkat elvégeztük paraffin-viz-üveg, paraffin-glicerin-

üveg és paraffin-etilénglikol-üveg rendszerekre, itt azon-

ban csak az első rendszerre kapott eredményeket közöljük,

azokhoz ugyanis a másik két rendszer adatai nagyon hason-

lóak.

Az ismertetett ábrák alapján a vizsgált és az azokhoz

hasonló rendszerekre megállapíthatjuk a következőket:

1. Teljes áttapadás akkor jön létre, ha az áttapadt

függő csepp energiája kisebb, mint az ugyanolyan

tömegű ülő cséppé.
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1. ábra

a) A paraffin-viz-
üweg ícndszer át-
tac«dási gScté je

m/g b) te ÜIScaepp C ) ,
a fűggQcsepp í 1 ^),
és a kettévált
csepp együttes
energiája (• )
a kiindulási t&neg
függvényében. Az
üres jelek a számi-
tott adatokat mu-
tatják.

c) te áttapadás e lőtt i
és utáni állapot
energiájának kü-
lönbsége a kiindu-
lási töneg függve-
nyebsn

. -5

-10

2. ábra

A szabad fölyadékfel-
szin energiájának (* )
a határfelület ener-
giájának ( x ) és a
csepp súlyából százm-
zö potenciális ener-
giának (• ) a válto-
zása a viz paraffinról
üvegre való áttapadá-
sakor
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E/uJ

10

3. ábra
A folyadékhid energiájá-
nak változása a távolság-
gal (•).
• a n<nAiifcti

eusrgiája,
• a kettévált csspp

együttes energiája
A vízcsepp 0,200 g.

d/mn

2. Az áttapadásnak kedvező energiacsökJcenést az alső
felület és a folyadékcsepp közötti határfelület
megszűnése, valamint a felső felület és a folya-
dékcsepp közötti határfelület kialakulása okozza.
Az áttapadás e l len a szabad folyadékfelszin növe-
kedése és a nehézségi erő hat.

3. Az elszakadás következtében kettévált csepp
együttes energiája nagyobb, mint egy ugyanolyan
tömegű ülő cséppé, de mindig kisebb az elszakitás
e l ő t t i hidállapotnak megfelelőnél.

Irodaion

1. Wolfran, E.: Kolloid-Z. 173' 7 3 (I960)
2. Wolfram E.: Kémiai Közlemények 27, 383-461 (1967)
3. Bán S.: Egyetemi doktori értekesés, Budapest (1977).
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A GRAVITÁCIÓ HATÁSA A FOLYADÉKHIDAK SAJÁTSÁGAIRA

THE INFLUENCE OF GRAVITY ON THE PROPERTIES OF LIQUID

BRIDGES

E.ötvOs-Papp, J.Pintér, E.Wolfram

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328

Abstract

The influence of gravity has been studied in [ i ^ 2
systems by varying the density difference (Ap) between
bridge-forming liquid (L^) and the surrounding one (L2)
The capillary binding force (F), the diameters of the two
wetted surfaces (d^,d2) and the contact angles (81,62) were
measured as a function of the separation between the two
solid surfaces (*). For zero gravity (Ap»O) the shape of the
liquid bridge gets distorted and d]_, d2, 8^, 82 are changed
in a different way.

A folyadékhidaknak - mind az [S1(L1)S2lV, mind az

[Si(L,)S2]L2 rendszereknek - nagy a gyakorlati jelentősége.

Az utóbbi, un. kétfolyadékos rendszerekben lehetőség nyilik

a gravitációs erő deformáló hatásának kiküszöbölésére ill.

adott mértékű gravitáció létrehozására a hidfolyadék (L1)

és a beágyazó közeg (L2) közti sUrüségkülönbség változtatá-

sával.

Kísérleteink során a hidfolvadékot NaDS oldatok, a kö-

zeget n-oktán : CCI4 különböző arányú elegyei alkották.

összetétel

sűrűség *-§

oktán

707,2

30:1

743,6

6:1

830,5

3:1

921,0

7:4

1033,0

2:3

1230,8

cci4

1597,2

Az alsó szilárd felület (S^) üveglemez, a felső (S2) üveg-

gömb volt. A kötőerőt Beckman Microbalance 800 LM mérleg-

gel mértük, a hidtávolságot és a többi paramétert a hid-

ról készült fényképekről állapítottuk meg.
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A különböző nagyságú és előjelű gravitációs erő hatását az

alábbi fotosor szemlélteti:

Ap <0 Ap*O Ap

Mint látható, a gyakorlatilag gravitáció mentes térbeli

(Ap«O) teljesen szimmetrikus katenoid hidalak erősen torzul.
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iF/mN

CC1A

21'

0

Ez azonban nem vonja maga

után a kötőerő nagyságának

egyértelnü változását: az

utolsó képsorban látható

folyadékhidak kötőereje

pL közelítőleg azonos.

A többi hiriparaméter válto-

zása kifejezettebb. Kivé-

telt képez az alsó peremsabg

(6.^), mely a várakozással

ellentétben egyik, rendszer

esetén sem változik jelen-

tősen.

/mm

A Ap>0 esetben az alsó (&, ) és a felső

(cL) tapadókor átmérője kezdetben azo-

nos nagyságú, majd a deformáló hatás

erősödésével (d_) jelentősen nő. A

felső peremszög (8_) mininumgörbe, és

dj növekedésével együtt nő.

0
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1 •

J.
M • 3 ;

/fok
100

80

60

4O

d l ' 4

d2ó

10

8

6

4

20 •

(inn

0 v. /itm

Az azonos sűrűségű rendszer ese-

tén d_ enyhén csökken, mig d,

igen lapos minimumgörbe. 9_ kez-

deti erős csökkenés után konstans.

Ha ic< 0, d_ meredeken csökken,

9 2 azonban kezdeti csökkenés

után állandó és nagy (90°) ér-

ték körül marad, d, kissé csök-

ken, majd konstans.

Összefoglalás

A folyadékhidra ható gravitációs erő befolyásoló hatása a

hidalak jelentős torzulásában mutatkozik meg. A kapilláris

kötőerő változása nem egyértelmű. Az alsó lemez felé mutató

torzító erő hatására a felső tapadókör átmérője (d ) erősen

csökken, a peremszög (92) viszont állandó, kb. 90°-os marad,

az ellentétesen ható erő esetén d- kezdetben konstans és S

enyhér csökken, majd mindkettő jelentősen növekszik.

Irodalom

1. Wolfram, E., Pintér, J., ötvös-Papp, E.: Prog. Colloid
and Polymer Sci. 6_7, 99-106 (1980)

2. Orr, F.M., Seriven, L.E., Rivas, A.P.: J. Fluid Mech.
JT7/4, 723-742 Í1974 )
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FOLYADÉKHTD/uv ALAKJÁNAK MEGHATÁROZÁSA A RT.VDSZFH
E.VERGIAMIXIMUMA ALAPJÁN

DETERMINATION OF THE SHAPE OF LIQUID BRIDGES FHOM
THE MINIMUM ENERGY OF THE SYSTEM

J. Pintér

Abstract

A new mehtod for determination of bridge-shape is
described.The steps of solution are: l/the atun of
interfacial and potenciál energies is formed, 2/
this term is written to function fora and 3/Euler's
and Lagrange's differential equation of the variat-
ion problem is solved.

A folyadékhidak és más kapillárfelszinek alakjának

meghatározása a Laplace—Young egyenletnek, mint

differenciálegyenletnek a megoldását alkalmazzák [l-

U]. E módszerek előnye, hogy a differenciál-geometria

ismert fogalmainak felhasználásával, a difi"erenciál-

egyenletek megoldására kidolgosott számitógépes prog-

ramok segítségével kaphatjuk meg az adott peremfelté-

tel-rendszernek megfelelő hidprofilt, illetve kapil-

lárf élszin alakot.

A jelen munkában a fizikai képnek jobban megfelelő

eljárást mutatunk be. Módszerünk lényege, hogy a

hidprofilt a rendszer összenergiájának minimuma alap-

ján határozzuk meg. Ez az eljárás természetesen más

kapillárfelszinek esetén is alkalmazható.

A megoldás menete a következő:

1./ felirjuk a rendszer felületi és potenciális ener»

giáit:

E t a P 1 =<[*l oy
2«» * ̂ C h ) ]

E t a P 2 = I t R 2 ^ 2 o + r 2 h ) ~ <i2o y 2 ^
la

o
h

E
P ot

Epot 2



ahol az yCx) függvény az 1. ábra szerinti profilt ir—

ja le (ez a keresendő függvény), az indexelt Y-k az

1. ábra szerinti, míg az indexeletlen a hidfolyadék és

a beágyazó közeg közötti határfelületi feszültség, d..

és d_ a hidfolyadék illetve a beágyazó közeg sűrűsége,

g a gravitációs gyorsulás. (R a lemezek sugara: ez a

levezetés során kiesik.)

A. rendszer összenergiájának a fenti energiák összegét

tekintjük. A minimumot a szokásos differenciál-felté-

tellel határozzuk meg, ezért a konstans tagokat eleve

elhagyhatjuk. A

h lo 2 h 2c
változók bevezetése után a már funkcionál alakra ho-
zott minimalizálandó kifejezés:

h

melynek integrált alakja:
h

f ^ + f y + r 2

TT. .. .
 rlo + Ylh ^2o^2h . ,, , .Ujabb C a= 5 ^ , b=r i o - y 2 o és

o=gcd_-d2) ) változókat bevezetve a minimalizálandó

kifejezés funkcionál alakban:

h.

i(ay2 + 2<ax-b)y»y + 2fyyl+y*2 + cxy2)dx

Mivel az általunk kísérletileg vizsgált esetekben a

hidtórfogat mindig állandó:

! •

2
y dx ss. konst.

igy elegendő az
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h
j FCx,y,y') dx
o

funkcionál minimumát keresnünk, ahol

F<x,y,y}) = 2(ax-b)y'y + 2YyVÍ+y'2 + cxy2

A funkcionál minimumának szükséges feltótele, hogy az

FCx,y,y') kielégitse az Euler-Lagrange differenciál-

egyenletet, azaz

J^.y.y) = 0

ami esetünkben:

(cx-a)y - Y<1+y' 2) 1 / 2y' 2 -

- 2fyy" [_(l+y'
2)-3/2y»2 + Q+y ' 2 ) - l / 2 ] = 0

A keresett y(x) függvényt e differenciálegyenlet meg-

oldásaként kapjuk. A numerikus megoldáshoz a feladat

megfogalmazása: keressük a f<x,y,y',y1')=0 funkcionál

megoldását az yCO) =. D és y'(0) = tg 9 feltételek

mellett. A megoldást ODRA 1304 számitógépen végeztük.

A program bemenő adatai: a,b,c,h és a kiindulási pont

x,y és y'koordinátái.

Mivel az energiaminimum alapján történő alakmeghatá-

rozáshoz csak az egyik szilárd felületen kell rögzite-

ni a tapadókör sugarát, igy lehetőség nyilik a mérések

során kapott és félkvantitativ energiaképpel értelme-

zett [5] hiszterézisjelenségek pontosabb megértésére.

A 2. ábrán az előző cikkben [ő] szereplő rendszerti-

pusra kapott eredményt mutatunk be: a hid magassága

8,2 nna, a D értéke 5,58 mn., •{ =. h7 mN/m, Az osztás-

pontok számának növelésével az eredmény gyorsan kon-

vergál: 20O0 osztáspont után már gyakorlatilag nincs

változás C8000 osztáspontig).

Köszönetnyilvánítás: Ezúton kivánok köszönetet monda-
ni Henger Karolynak és Horváth Szabó Gázának a leve-
zetésekben illetve azok ellenőrzésében, valamint a
számitógépes megoldásban nyújtott segítségükért.

116



Hivatkozások:

1 H.M.Princen, in "Surface and ColloidScience" Vol.
2. /Ed.: E.Matijevic/, Wiley- Interscienee, Xen
York, 1969. pp.1-84.

2 F.M.Orr, L.E,Seriven, A.P.Rivas, J.Fluid Mech.67t
723-742 /1975/

3
4

5

6

J.F.Padday, Pure Appl.Chem. 48, 485-494 /1976/

F.Bashforth, J.C.Adams: An attempt to test the
theories of capillary attraction, Cambridge Univ.
Press, I883.

E.Wolfram, J.Pintér, Acta Chim.Acad.Sci.Hung. 100,
43448 /1979/
E.Ötvös-Papp, J.Pintér, E.Wolfram, ugyanebben a
kötetben

I It 11 mi n 1111

T

kiindulási pont

2.ábra

117



A SZÉTTERÜLÉS KEZDETI KINETIKÁJA

THE INITIAL KINETICS OF SPREADING

J.Pintér, B.D.Summ", E.Wolfram, K.Szterjopulosz

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest Pf. 328.

Moszkvai Állami (Lomonoszov) Egyetem, Kolloidkémiai TSz.

Abstract

The experimental value of the exponent, n=l/2, in Eq./l/ in
the range 9 > 90 can not be interpreted by the previous
theorical approach of the initial kinetics of spreading. An
equation based on the model t>nown in Fig.2 was derived. The
excess driving force of spreading in the 6 "> 9O range ari-
ses from the capillary pressure.

A szétterülés kinetikájának tanulmányozása szükséges

ahhoz, hogy értelmezhessük a folyamatot elősegitő és a vele

szemben ellenállásként jelentkező erőket. A szétterülés ki-

netikáját a nedvesitett terület sugarának ír) vagy a perem-

szögnek (6) az idővel (t) történő változásával lehet jelle-

mezni. Ezt a változást szokásosan az

r = A-t n Hl

tipusu hatványfüggvények segítségével irják le.

Kvázistacionárius (t»p-6 /n) esetben, a szétterülés fo-

lyamán örvénymentességet tételezve fel (Re<<r/6) a Navier-

Stokes egyenletből a szétterülés kezdeti kinetikájára az 1.

ábrán bemutatott konfiguráció alapján a /2/ egyenletet ve-

zették le (ld. például [l]):

4 AY » ^ / 4

r =
n n p xj

(A /2/ egyenletben ill. a feltételekben szereplő mennyisé-

gek: m, p és n a szétterülő csepp tömege, sűrűsége ill. visz-

kozitása, AY = K (Y„„ - v„ T) - vT_ a szétterülés során bekö-
S b Oij lilj

vetkező felületi szabadenergia-csökkenés, y.. az i és j fá-

zisok közötti határfelületi feszültség, 6 az áramló réteg

vastagsága, Re a Reynolds-szám. A /2/ egyenletben szereplő

x. változót a számitott és a kisérleti adatok összevetése
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után vezették be; a legtöbb vizsgált rendszerre x = 10.)

1. ábra: A /2/ egyenlet levezetésénél használt konfiguráció

A /2/ egyenlet levezetése előtt már paraffinon illetve

plexiüvegen szétterülő viz és butanol cseppeket vizsgálva

3000 kép/s felvételi sebességet alkalmazva egyikünk kimutat-

ta, hogy n értéke a 0,201 - 0,324 tartományba esik [2 j- Na-

gyobb viszkozitású folyadékoknak levegőn és nem-elegyedő fo-

lyadékokban történő szétterülése esetén n értéke elérheti,

sőt meghaladhatja az 1/2-et [3-6 J. Ezeknek az eredményeknek

a tükrében a /2/ egyenletet felül kell birálnunk, és további,

ott figyelmen kivül hagyott hajtóerőt kell keresnünk.

Feltételezzük, hogy a 2. ábrán bemutatott konfigurációnak

megfelelően 8 > 90° esetben a szilárd felületnél azonnal ki-

alakul az egyensúlyi pereraszögtől nem nagyon különböző hegyes-

szög. Ennek következtében az F n hajtóerő megegyezik a kapil-

láris nyomásból származó többleterővel, ami mellett <4y elha-

nyagolható :

F. =n

itt X a peremvonalhoz csatlakozó meniszkusz görbületi sugara.

A szétterüléssel szemben ható F ellenerő:
6
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2. ábra: A /6/ egyenlet levezetése során alkalmazott Fren-

kel-féle konfiguráció [7j

Feltételezhetjük, hogy X a e > 90° tartományban csak kis-

mértékben változik, igy mind az Fh, mind az F g er5 állandó-

nak tekinthető. Lényeges, hogy ebben a 9 tartományban a szi-

lárd felülettel párhuzamos folyásban nem a csepp összes tér-

fogata vesz részt, hanem csak egy mintegy X vastagságú réteg,

A /3/ és /4/-ben szereplő erők egyensúlyát feltételezve a

változókat szétválasztva az /5/ egyenletet kapjuk:

• r dr /5/

Az /5/ egyenlet integrálása /6/-hoz vezet, amely az n«l/2-nek
megfelelő nedvesedésl kinetikát irja l e :

t ISI
I "

A 9 <90° tartományban lényegesen eltérő a helyzet. Egyrészt,

nagy görbületü konkáv roeniszkuszok már nem nem képződhetnek

és. igy a szétterülést az F h « r L G(cos9- cos 8 e g v e n s u l y i>

határozza meg. Másrészt, ebben a tartományban a csepp teljes

térfogata résztvesz a szétterülésben, ami az F ellenerő nö-

vekedését jelenti. E két hatás együttesen a szétterülés se-

bességének ugrászszerü csökkenését okozza, ami kísérleteink

szerint [3,4 "1 »o-90° között valóban bekövetkezik. A /6/
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egyenlet alkalmazásának feltétele, hogy A nagyságára legyen

becslésünk. Az általunk korábban vizsgált üveg/viz/paraffin-

olaj, üveg/felületaktív anyag oldat/paraffinolaj, üveg/yli-

cerin/n-hexán, üveg/glicerin/paraffinolaj rendszerek esetén

a /6/ egyenletből visszaszámolva \ értékét 1O~ mm nagyság-

rendűnek találtuk. Két-folyadékos rendszerek esetén a folya-

mat a szokásos felvételi sebességekkel követhető. Ekkor n

értékét a viszkozitásarány és a cseppviszkozitás szorzatával

tettük egyenlővé, yLG helyett pedig yL határfelületi fe-

szültséggel számoltunk.
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SZILÁRD - FOLYADÉK ADHÉZIÖ NÖVÉNYVÉDÖSZEREKEN

SOLID - LIQUID ADHESION ON PESTICIDES

Szterjopulosz K.

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328.

Abstract

The aim of this paper has been: a) at determining the sur-
face tension of some low-energy solid pesticides from
contact angle data measured on the surface of their melts
prepared between polar and nonpolar phases, b) at studying
their wetting with aqueous sodium dodecyl sulfate (SDS)
solutions. By calculating the solid surface tension using
the equations of Fowkes' and Wu's reasonable values have
been obtained. The contact angle of SDS solutions depends
on the relative surface express of SDS for all the three
interfaces and on the molecular orientation in adsorption
layer.

Bevezetés

Powkes [l]» valamint Good és Girifalco ^2j elvi meggon-

dolásai alapján több összefüggést vezettek le [3, 4] a kis-

energiáju szilárd testek (mindenekelőtt a polimerek) felüle-

ti feszültségének nedvesedési adatokból történő meghatározá-

sára.

E munka célja kettős: a) néhány szisztematikusan vá-

lasztott kémiai összetételű szilárd növényvédőszer felületi

feszültségének meghatározása olvadékukból poláris és apolá-

ris fázissal szemben készitett felületükön mért kontaktszö-

gekből, b) ezen anyagok nedvesedésének vizsgálata Na-dode-

cilszulfát vizes oldataival.

Kisérleti rész

Szilárd növényvédőszerek:

Afálon (3-/3,4-diklór-fenil/-metoxi-1-metil-karbamid)

Aresin (3-/4-klórfenil/-l-metoxi-l-metil-karbamid)

Klórbromuron (3-/4-brom-3-Id.ór-£eni_L/-l-̂ netoxi-l-mstil-karbamid)

Metobrcmuron (3-/4-brom-fenil/-l-metoxi-l-tnetil-karbamid)

Diuron (3-/3,4-diklór-fenil/-l,lrdimetil-karbamid)

Az ipari termékeket etanolból történő átkristályositás-
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sal tisztítottam. Olvadáspontjuk néhány fokkal alacsonyabb-

nak adódott az irodalomban közöltnél.

NedvesitS folyadékok:

Fcrmanid: P.a. Merck-gyártmány YL=58,2, y =39,5, y =18,7 din/an

Viz: kétszer desztillált Y=72,2, vf=21,6, Y?=51,0 din/an

Na-dodecilszulfát: Merck-gyártmány; tisztítását etanol-ben-

zol elégyből átkristályositással végeztem. Elektromos veze-

tőképesség méréssel meghatározott c -je: 8,1 mmól/dm 25°C-on.

A kontaktszög meghatározása:

Sima és összefüggő felületet a növényvédőszer olvadékából

készitettem polírozott pyrex-üveg-, illetve teflon-lemezzel

szemben. Az igy előállított tabletta felületére 5 yl-nyi

cseppeket vittem fel és a dőlésszög függvényében kialakuló

haladó és hátráló kontaktszögeket mődositott A-100 tipusu

(Ramé-Hart Inc., New Jersey) kontatkgcniométerrel határoz-

tam meg 25,0°C-on. As egyensúlyi (Young)-kontaktszöget a

cos e ^
c o s QA + c o s 6R összefüggésből [5] számítottam ki.

Mérési eredmények. Értékelés

A Fowkes és Young-egyenlet egybevetése alapján

Y L V(1 +COS 0 E)

A Wu- és a Young-egyenletből:

- =sv
A szilárd test felületi feszültségének Yc_ számításához

d P
legalább két, ismert Y £ és y -értékű folyadék egyensúlyi

kontaktszögét és ngv-jét kell meghatározni ugyanazon a szi-

lárd felületen. Az adhéziós energiát -y L V"
v e l veszik figye-

lembe, holott a szilárd/folyadék határrétegben a kölcsönha-

tás a szilárd felület és a szabad folyadékfelszintől eltérő,

annál jóval tömörebb folyadékréteg között lép fel. A kétdi-

menziós nyomás a nedvesítő folyadék gőzének adszorpciós izo-

termája ismeretében meghatározható lenne, de a néhány ym

méretű szilárd részecskék nem tul nagy fajlagos felülete mi-

att megbizható meghatározása nem könnyű.
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A táblázatban az üveg-, illetve a teflon-lemezzel szemben

készített szilárd felületekre vonatkozó Y S Q értékeket fog-

laltam össze.

A viz és a formaaid H_v-jét első közelítésben nullának te-

kintettem, jóllehet az elhanyagolás nem teljesen indokolt.

A Wu-összefüggésbSl számított Yg0-értékek - függetlenül at-

tól, hogy a szilárd felület poláris vagy apoláris fázissal

szemben készült - nagyobbak a Fowkes-egyenletből számítot-

taknál.

Anyag neve

Afalon

Aresin

Diuron

Klőrbromuron

Metobromuron

Powkes egy

48,3

59,7

41,0

48,5

50,6

üveg

Wj-egy.

61,2

62,6

49,1

61,0

59,7

teflon

Fowkes-egy.

44,6

56,4

42,6

46,3

46,8

Wi-egy. .

54,5

75,4

48,8

55,4

59,3

A vizsgált növényvédöszerek kémiai szerkezete és nedvesít-

het őségé közötti kapcsolatra az egységnyi felületre jutó

atomok száma alapján [ 6 ](figyelembe véve, hogy a Cl atom-

rádiusza 0,99, a bróroé pedig 1,14 8), arra lehet következ-

tetni, hogy a Cl-szubsztituált vegyületek felületén kisebb

kontaktszögnek kell kialakulnia.

Nevesedés NaDS-oldatokkal:

Az 1. ábrán - példaként - a Diuronra kapott nedvesedés! izo-

termát tüntettem fel. d0E/d lnCN _ s negatív és a NaDS-kon-

centráció növekedésével csökken; c.,-nél nagyobb koncentrá-

cióban sem állandó [7J. A Gibbs- és a Young-egyenlet össze-

vetése alapján a kontaktszög koncentrációfüggése:

8ln V V B ^ ' ̂ CTs*'Tsí' FLV COS GE>

(r a felületi többletkoncentráció). Mivel d Q-(dlnC„.ne, ne-

gativ (sin 0 a kontaktkonfigurációban pozitív) ezért nega-
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-Í -€ -5' -*f IO 20

"tivnak kell lenni a (rgv-rSL-r v'cos G)-nek is, ami

esetében is teljesül. Mind a haladó, mind a hátráló kontakt-

szög lineárisan változik a dőlésszöggel. A 2. ábrán 6, és 9 R

változását tüntettem fel a dőlésszög függvényében Diuron fe-

lületén 7,0 mól/dm3 NaDS koncentrációban. (A nulla dőlésszög-

re extrapolált kontaktszög jól egyezik a c6s Q_ <•* ^= ^

összefüggésből adódóval). (@.-6B) a NaDS-koncentráció függ-

vénye (konstans dSlésszög esetén).

Mindegyik különböző kémiai összetételű növényvédőszeren

e E < e A < 90°.
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AZ EGYENSÚLYI PEREMSZÖG GÖRBÜLETFÖGGÉSE ÉS A VONAL-FE-
SZÜLTSÉG

DEPENDENCE OF THE EQUILIBRIUM .CONTACT ANGLE ON THE CUR-
VATURE AND THE LINE TENSION

Pászli I.

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

It can be verified that the contact angle in the Young-
-equation in the absence of gravity does depend on the drop
size. This effect serves as a basis for the definition of
the line tension. In the case of macroscopic drops its in-
fluence is negligible. It should be emphasized that the li-
ne tension term can not be incorporated into t.ie Young's
equation.

A nedvesedés alapjelenségei között kiemelkedő szerepe

van sik, szilárd felszínek (S) és két nem elegyedő fluid

komponens (L,, L_) jelenlétében csepp-elrendeződésben meg-

valósuló háromfázisú illeszkedéseknek. Az egyensúlyt leiró

összefüggések közül azonban még ma is hiányzanak az a perem-

szög és az illeszkedő határrétegek áthatási zónáit jellem-

ző T vonal-feszültség, illetve ezeknek a csepp méretétől va-

ló függését meghatározó exakt kapcsolatok. Ezt a Young-egyen-

letként ajánlott, ellentmondó értelmű összefüggések (pl.flj,

!_2j) is bizonyítják. A vonal-feszültséget meghatározó össze-

függések létezésére Scheludko [3] is utalt, mig a peremszög

görbületfüggését kifejező egyenlet meghatározását Good és

Koo [4] sürgette. Az egyenletek meghatározását azonban nagy

mértekben neheziti az a körülmény, hogy a fázishatárfelszi-

nek kvázitermosztatikai alapösszefüggéseiben (pl. [5J,[6J,

[7j) a fázisokat térben elválasztó Gibbs-felszínek és az

ezekből 5 # 0 távolságban elhelyezkedő feszültségi felszínek

státusza nem tisztázott, jóllehet a peremszög és a rétegek

Y s felületi feszültségei fogalmilag éppen az eiulitett felü-

letekkel kapcsolatban definiálhatók (az s index a rendszer-

ben előforduló S L ^ SL 2 és L XL 2 határfelszineket jelenti).
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A rugalmas potenciál extrémum tulajdonsága alapján

- gravitaciómentes esetben, sik szilárd felszinen elhelyez-

kedő, szférikus felszinü cseppre (az L^L? f e l s z i n görbüle-

ti sugara R) - a hiányolt összefüggések meghatározhatók.

Az illeszkedés feltételét a

- ySL2 f cos 8 *

egyenletek tartalmazzák; itt
1 r i p 2

cos a = cos e - •=• (1+cos e f cos •?
1 - P L ^ 1 - P

F(0;P) =
sin 9

a kísérletileg mérhető (és adott rendszernél állandó) « szög

az o Young-peremszög határértéke, ha R minden határon tul

növekszik; P az LjL~ felszinre képzett (6/R) hányados; a 5"

szög pedig a

_ 2 -\/4(l-cose)(2+cos9T
1 + COS 0

kifejezésből számitható. Az /l/ egyenlet a Young-egyenlet

irreducibilis alakja, de egyúttal kifejezi az a egyensúlyi

Young-peremszög görbületfüggését is.

A vonal-feszültség határértéke a

1
T . - - YLJIJ* Ő"?(8) 121

kifejezésből kapható; ennél

¥(6) = (l+cos$ sine-cosd- sin 29

kizárólag a csepp kisérletileg mérhető peremszögét tartal-

mazza. A 121 egyenletben a vonal-feszültség a

Y S - ys^ dg IV
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mennyiséget jelenti (y_ a rétegek áthatásI zónához tar-
s

tozó d vastagságú Gibbs-felszini sávjainak felületi fe-

szültsége). Bár a (3) definiciő-egyenletnek többlet-mennyi-

ség jellegű vonal-feszültség feleltethető meg, a meghatá-

rozás lényegesen különbözik az irodalomban (pl. ^1j, f21,

[4], [8]) i«! közölt kifejezésektől.
Az (1) és a {2} összefüggések az o és a T görbület-

függést irják le, s5t (2) a két mennyiség közvetlen kap-

csolatát is meghatározza. Az egyenletek azonban - a szfé-

rikus cseppgeometria miatt - egyúttal a szóbanforgó meny-

nyiségek csepp-méret-függésére vonatkozó képleteit is ki-

fejezik. Ennek alapján vonhatók le a következő - gyakorla-

ti szempontból is - lényeges következtetések:

1.) Az a Young-peremszög általában méretfüg-

gő.- mert az L,L_ réteg Gibbs- és fészültségi

felszinei nem esnék egybe; a méretfüggés azon-

ban a szokásosan vizsgált méretű cseppek ese-

tén - gyakorlatilag - elhanyagolható, mert 6

összemérhető az intermolekularis erők "ható-

távolságával" (pl. [6]), igy P*sO, vagyis Sfta

2. a vonal-feszültség közvetlenül nem befolyá-

solja az illeszkedést, hiszen a mennyiséget az

(1) egyenlet explicite nem tartalmazza,

3. zérustól különböző vonal-feszültség exiszten-

ciáját általában a 5 f 0 feltétel, vagyis az oc

peremszög görbületfüggése biztosítja,

4. közönséges méretű cseppek vonal-feszültsége

a (2) egyenlet alapján határozható meg, ha az

R = <*>, belátható tehát, hoc™ T,,,, - az anyagi

minőséggel meghatározott 8 értácétől függő-

en - pozitiv, negativ, sőt zérus értéket is

felvehet; mivel azonban a vonal-feszültség

a 6 Gibbs-disztancia paraméterrel arányos,

7 és Y eltérése a (3) egyenletben túlságo-

san számottevő nem lehet.

Az (1), (2) és (3) képletek eddig nem szerepeltek az

irodalomban; felhasználhatók a folyadékhidákkal, a folya-
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dék-áttapadással, a flotáciőval és a heterogén nukleá-

clóval Összefüggő kérdések tisztázásában. Meghatározható-

ságuk azon alapszik, hogy a pereinvonal jelenlétével össze-

függő effektusok önálló termosztatikai kölcsönhatásként

nem értelmezhetők, hanem a mechanikai állapotváltozások

részét képezik. Ez általában is érvényes a kapilláris je-

lenségek körében.
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RUPTURE OF THIN NON-SYI.l'-ETRICAL LIQUID FILMS AND

EXPANSION OF THREE-PHASE CONTACT LINS

H. Stechemesaer; Th. Geldel; -E. '.7eber

Aoademy of Sciences of GDR, Research Institute of

Mineral Dressing, 9200 Frei"berg, StraSe des Friedens 40

Abstract

Rate of expansion of three-phase contact line (tpcl) at
monolayers of octadecylaraine (substrate: quartz) of
different numbers and the influence of pH on the rate of
expansion in the system quartz-dodecylamine hydrochlo-
ride solution-air bubble after rupture of thin liquid film
W3 3 investigated. The results ?/ere discussed on basis of
a theory for dimple formation. Correlations between ad-
sorption density of surfactant at the liquid/gaseous
interface, velocity of tpcl and induction tine (ZT.) are
presented.

INTRODUCTION

Expansion of tpcl represents an important micro-process

of the attachment between a particle and a foam bubble,

especially in respect to flotation. The rate of expansion

of tpcl must take place very quick because the time of

contact C'C.) between gas bubble and particle is very

short in the flotation machine (about 20 ms or less).

uithin *.his period the liquid film between gas bubble and

particle must be thinned to thickness of rupture, i. e.

t, nust be smaller than "C.. V.'ithin 2̂ , also tpc-perime-

ter with a radius and a contact angle being sufficient

for attachment must have been developed. The time for

this process is defined as "o -time of motion of tpcl.

Un to now t and 2", could not be measured in the reali b
system great gas bubble/small spherical particle. There-

fore we work with the following model.

A gas bubble in aqueous surfactant solution is moved

against a plane solid surface. ZT, and rate of expansion

are cinematographically determined by means of a high-

speed camera (picture-frequency: 1000 sec" ) .

EXPERIMENTAL

DCA-system: Influence of electrostatic and van-der-V/aals
forces of .Interaction on rate of expansion in the system
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q.uartz/dodecylamine hydrochloride (DCA) varying concen-

trations of DCA, KC1 and pH.

PDA-system: Influence of number (1;3;5;11) of octadecyl-

aralne monolayers (ODA) are deposited on quartz as substra-

te.

RESULTS

DCA-system (1,2);

- Rate of expansion of tpcl decreases very much to small

values within 10 msec (Fig. 1).

- V/ith suppressed electrostatic forces of interaction we

observe, in contrast to the system with far-reaching

electrostatic forces of attraction, a strong dependency

of tpc rate of expansion on pE (Fig. 1 and 4 in (2))

with a maximum at pH 10.

- t. decreases and reaches a minimum at pH 10 (Fig.2 in

(2)).

- Basing on theory of hydrodynamics of thin liquid films

I.Ivanov et al. (3) derived a linear relationship bet-

ween rate of expansion and tpc-radius.

This relationship vrhlch may be presented as a continuous

curve was not found (1). Instead we observed two regions,

in which linearity holds fine and which are intersecting

each other (Fig. 2).

PDA-system (4):

- The rate of expansion of tpc on LB-layers of ODA

decreases with increasing number of layers.

- Continuous linearity between rate of expansion and tpc-

radius is valid until shortly before reaching the final

radius of 185/um. Two regions of linearity oocure with

increasing number of layers.

- Thickness of rupture of all systems investigated,

proved to constant and was about 400 1.
_ tf decreases with increasing number of layers. It is
about 150 msec for a monolayer, 60 to 70 msec for
5 layers and 20 to 25 mseo for 11 layers.

- Vith monolayers a dimple formation could not be obser-
ved. Dimples occure from the third layer on.
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DISCUSSION

Basing on the theory of dimple formation by Burrlll and

Wood* (5) it oan be ooccluded, that obviously rupture Is

hydrodynamloally controlled, i. e. depend on formation

of dimples and lnterfaoial properties (4).

ODA monolayer;

- relative rigid, immobile adsorption layer without dimple

formation

- t i is long

- capillary pressure is high, i. e. motire force and thus

rate of expansion of tpol are great

- the same results were obtained on methylated quartz

surface.
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ODA multilayers;

- The layers seem to be more and more mobile.with increa-

sing number, i. e. formation of an interfaclal tension

gradient follows during film drainage and thus forma-

tion of dimple.

-the greater the gradient, the stronger dimple formation,

the more rapid is the formation of barrier ring and the

more the oritlcal rupture thickness is reached

- consequently X^ decreases and velocity of tpcl, too

- capillary pressure determing the driving force decreases

because the barrier ring as a' function of number of
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layers Increases and thus tpol is formed In a region

of less curvature, i. e. at less capillary pressure.

DCA-system;

- adsorption densities of DCA at interfaces increase with

pfl value (5), consequently ~C. decreases

- velocity of tpcl is determined "by interfacial properties

changing as a function of pH, i. e. contact angle f,

increases with pH (1)

- difference between initial and final contact angle

becomes greater and thus excess pressure determining

motive force (1)

- consequently, the rate of tpc must increase with pH.

CONCLUSIONS

A precondition for the successful attachment consists in

the fact, that the sum of "Cj and t. is smaller than C •

In the system DCA/quartz a decrease of with increasing

adsorption density was observed at the Interfaces (1).

The velocities increase with increasing adsorption density,

too, but the effect of velocity is limited to a period of

10 msec at the utmost after rupture. Therefore it is assu-

med that the time of film thinning up to critical rupture

thickness has a stronger influence on attachment, for in

all experiments Z. was higher than "C^.
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FOLYADÉK-KISZORITAS PERIODIKUS KAPILLÁRISOKBAN

IIQUID DISPLACEMENT IN PERIODICALLY SHAPED CAPILLARIES

É. Kiss, J. Pintér, E. Wolfram

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328.

Abstract

Mutual displacement of dodecane and water in periodically
shaped polyethylene capillaries was investigated as a mo-
del for elmentary processes of the flow through porous me-
dia. The role played by the shape and the wettability of
the tubes, the flow rate as well as the effect of surfactant
thereupon was studied using photography. The results were
compared with those obtained from similar experiments in
uniform tubes.

Dodekán és viz (ill. vizes tenzidoldat) leszoritásos

áramlását tanulmányoztuk szinuszoid és rombuszoid kereszt-

metszetű (polietilén és hidrofobizált polietilén) kapillá-

risokban annak megállapítására: milyen hatása van a változó

keresztmetszetnek az egyszerű (hengeres) kapillárisban való

áramláshoz képest.

A kapillárisnak nedvesitő folyadékkal való feltöltődése

(vagyis levegő ill. a nem-nedvesitő folyadék távozása) so-

rán a változó keresztmetszet lefüződést okozhat. Mig egyen-

letes profilú kapillárisban a nedvesitő folyadék filmjének

a frontot megelőző előreszivárgása a pórusfalon elősegiti

a nem-nedvesitő fázis tökéletes kiszorulását, addig a perio-

dikus kapilláris szűkületében megtörténhet a nedvesitő film

összefolyása, vagyis a tágulatban elhelyezkedő nem-nedvesitő

fázis lefűződése. Ennek akkor nagy a valószinüsége, ha a szű-

kület kicsi, a nedvesités pedig jő. Az ilymódon bezáródott

nem-nedvesitő fázis mennyisége a tágulat méretétől függ, és

kihozatalát az nehezíti, hogy körülötte a folyadékáramlás

- a nedvesitő film folytonossága miatt - nem teljesen gátolt

(1. ábra).

A sebesség deformáló hatása a folyadékfrontra egyenle-

tes kapillárisban viszonylag egyértelmű (3.4. ábra), bár

ezt is kisérheti egyéb jelenség, pl. beujjasodás (2. ábra);

ekkor az olajjal érintkező felület átnedvesitése késik a
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folyadékfront haladásához képest. A periodikus keresztmet-

szet miatt a folyadékáramlás lineáris sebessége a tengely

mentén pontról pontra változik, igy a mozgó határfelületet

deformáló hatásban is bizonyos pulzálás érvényesül.

A szilárd felület nedvesedés! heterogenitásából következő

kis kiterjedésű folyadékfilm részek, folyadékfront torzulá-

sok, határfelület-ugrások hengeres kapillárisban sokkal

kisebb olajmaradékot eredményeznek, mint a periodikusan

változó keresztmetszetüekben. A diszpergálódás valószinü-

sége emiatt is nő (9.10. ábra).

Az irodalomban eddig csak egy cikk foglalkozott valódi,

periodikusan - szinuszosan - változó keresztmetszetű üveg

kapillárisban való folyadékmozgással [1 J. A függőleges

irányú kapillárisemelkedés egyensúlyi magasságait és ezek

stabilitását tanulmányozták egyfolyadékos rendszerben.

Elméleti megfontolások alapján Oh és Slattery megállapi-

totta [2], hogy szinusz függvény szerint változó sugarú,

körkeresztmetszetü kapillárisból egy adott hosszúságú olaj-

szegmens a kapillárisfal teljes viznedvessége ill. olaj-

nedvessége esetén elvileg sem szoritható ki maradék nélkül,

ha gömbszegmens alakú folyadék-folyadék határfelületet fel-

tételezünk. Ilyen esetekben az olajszegmens a pórusnyak mé-

retét meghaladó sugarú gömb lesz, vagy mozgását Haines-ug-

rások kisérik, a pórus bizonyos részeiben olajmaradékok

képződnek. Az adott feltételezésekkel élve Haines-ugrás

mentes és teljes olajkiszoritás átmeneti nedvesithetőségü

pórusból lehetséges. Azt is megállapították, hogy a kriti-

kus határfelületi feszültség, ami fölött olajkihozatal az

adott pórusból nem lehetséges, átmeneti nedvesitési jelleg

esetén a legnagyobb.

A fotókon látszik, hogy a valóságban a legtöbb esetben

a gömbszegmenstől eltérő alakú határfelület képződik, külö-

nösen akkor, ha a pórusban már több folyadékmaradék helyez-

kedik el, az ezekkel való összefolyás ugrásszerűen változ-

tat az alakon (7. ábra).

A harmadlagos olajtermelés szempontjából.a következő

két módon van szükség olaj mozgatására a pórusrendszerben:
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1/ a pórusokban elhelyezkedő olaj szabaddá tétele, mobili-

zálása, ami a kSzet nedves. ithetSsége szerint két alapve-

tő helyzetben lehetséges:

a/ ha a pórusfalat olajfilm boritja;

b/ a tágulatban olajcsepp rekedt meg

2/ a mobilizált olaj tovább juttatása a tároló pórusrendszerében. 1

1/ A mobilizálás eszköze a tenzidoldatos elárasztás; ez

egyrészt a pórusfalon tapadt olajfilmet "mossa le", és az

olaj cseppekké húzódik össze (6. ábra), másrészt a szűkület-

ben megrekedt olajszegmenst a pórusnyakon már átjuttatható

méretű cseppekké diszpergálja (5. ábra).

2/ A mobilizált olaj továbbjuttatása a tárolóban akkor

a legkedvezőbb, ha belőle összefüggő olajfázis, un. olaj-

paü kópződik.

Ennek sajnos kicsi a valószínűsége, mert a pórusfal vizned-

vességének fenntartása mellett kellene a pórusokon áthaladó

olajcseppeknek egymással összefolyniuk, de nem nagyobb csep-

pekké (igy ui. az lb eset áll elő), hanem folytonos fázissá.

Ez elmarad, ha a jó diszpergáló hatású tenzid az olajcseppe-

ken stabil határréteget képez. A tenzid minőségének és mennyi-

ségének optimális megválasztása mellett fontos szerepe van

az áramlási sebességnek is. Elég kicsinek kell lennie ahhoz,

hogy a maradékolaj kikerülése (8. ábra) ne történhessék meg,

és legyen elég idő a pórusfal átnedvesitésére.

Hivatkozások

1. M.M.Kusakov, D.N.Nekrasov: Capillary hysteresis in the
rise of wetting liquids in single capillaries and porous
bodies In: Research in surface forces. (Ed.: B.V.Derjaguin)
Cons. B., N.Y. 1966 Vol. 2. p.193.

2, S.G.Oh, J.C.Slattery: Interfacial tension required for
significant displacement of residual oil. Soc. Petr.
Eng. J., 1979. Apr. p.83.
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viz.tenzidoldat

olaj 1mm
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VÍZZEL JÖL NEDVESEDÖ KAPILLÁRISBAN MOZGÖ OLAJ - VIZES

TENZIDOLDAT HATÁRFELÜLETEK ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁRÓL.

THE FLOW RESISTANCE OF OIL AND AQUEOUS SURFACTANT SOLU-

TION INTERFACES HAVING ZERO CONTACT ANGLE ON WATER SIDE.

G.Rácz, G.Székely, Mrs.K.Liktor

Department of Physical Chemistry, Technical University

Budapest Budafoki ut 8. H-llll

Abstract

Oil droplet velocity-pressure difference relations have

been measured in a circular cross section capillary tube.

The droplet moved under the influence of the gravitati-

onal force. The pressure difference /Ap / necessary to

move the oil-water/solution/ interfaces was calculated

by subtacting the viscous term /equ.l/ from the total

pressure difference. It seems possible to determine

the surface dilatational viscosity of the oil-water

interface from A p if equ.3 holds equally to front

and rear surfaces of the droplet.

Bevezetés.

A másod- és harmadlagos olajbányászati eljárásokban viz-

-olaj kétfázisú durva emulziót /vagy keveréket/ kell

mozgatni a tároló közét pórusaiban. Abban az esetben,

ha az olajcseppek a pórusokban kitöltik a pórus ke-

resztmetszetét, a keverék mozgatásához szükséges nyo-

másesés a folyadékok viszkozitásán kivül az olaj-viz

határfelületek áramlási ellenállásától is függ.

Egyenes körkeresztmetszetü üveg-

kapillárisban egyetlen olajcsepp

/l.ábra/ mozgását vizsgáltuk o- vizes ( olQ: } vizes
oldat V ' J oldat

lyan vizes közegben, amely a ka- ""—

pilláris falát jól nedvesítette.

A vízoldali peremszög az olaj-

-viz-üveg határfelületen minden l.ábra

yizsgált esetben nulla volt. Ilyen körülmények között
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a csepp végét félgömb zárja le, amelynek sugara gya-

korlatilag a kapilláris sugarával egyezik meg. Áram-

lás közben az olaj nem nedvesiti át az üvegfelületet,

hanem a csepp és a fal között vékony nedvesítő vizré-

tag marad. /l7

A kisérlet leirása.

Olajcsepp áramlási sebességét mértük a nyomáskülönb-

ség függvényében. A mérőberendezés vázlatát a 2. áb-

rán mutatjuk be. A vizsgálathoz használt mindkét végén

25 #C
v/yunví*

600

600

200

1 g- dm natrium - lauril-
szulfdt - hexadán

2.ábra 3.ábra

nyitott kapillárist a vizszinteshez képest tetszés

szerinti szögben beállítható termosztált kémcsőben

helyeztük el. A kémcsövet először vizes oldattal töl-

töttük meg, majd mikrofecskendővel beadtuk a kívánt

mennyiségű olajat, végül a kémcsövet lezártuk. A ha-

tárfelület elmozdulásának sebességét sztereomikrosz-

kóp alatt mikrométer skála segítségével mértük meg.

Az olajcseppet a Ap=g 19 sin<* felhajtó erő mozgatta.

A kisérleti eredményeket R Ap-v diagramban ábrázoltuk.

/R a kapilláris sugara/ A diagramokba berajzoltuk a

kétfázisú rendszerben a viszkózus áramlás létrehozásá-
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hoz szükséges nyomásesés és az átlag sebesség össze-

függését leiró Hagen-Polseuille egyenlet képét is

/3.«bra/

ahol 1 a kapilláris olajjal, 1 a vizzel töltött ré-

szének hossza, T] az olaj, V[ a viz viszkozitása. A

teljes nyomáskülönbség a A pur.-ből, a mozgó határfelü-
nsr

letek kapilláris nyomásainak összegéből /Áp / és a

határfelületek közelében a lamináris áramlás megszűnésé-

ből eredő veszteségi tagból tevődik össze. Tapasztala-

tunk szerint a vizsgált tartományban ez utóbbi tag el-

hanyagolható nagyságú a másik kettő mellett.

Kisérleti eredmények.

1. A R Ap-v görbék az origóba futnak. Az olajcsepp elv-

ben már végtelenül .kis nyomáskülönbséggel mozgatható.

2. Hig tenzidoldatokban, a kis sebességek tartományában
A p /és ezért A p R is/ a sebességgel arányosan növek-c c
szik.

3. Nagy /v ̂ 0,5.10 m.s / sebességek tartományában A p
2 *~

konstans, az R Ap-v összefüggés lineáris és párhuzamos

a Hagen-Poiseuille egyenlet egyenesével.

4. Tömény vizes tenzidoldatban az olaj-viz határfelület-

nek nincs áramlási ellenállása: Ap -ssO.

A jelenség magyarázata.

Az 1.ábrán vázolt csepp a vizsgálati körülmények között

észrevehető torzulás nélkül áramlik. A csepp falhoz nyo-

módó hengeralaku palástjának mozgását a fal fékezi. A vi-

szonylag könnyen mozgó olaj / 17 =2,8 mPa.s 25°C-on/ a

csepp belsejében előre áramlik, a csepp elejének felszi-

nét tágitva tolja maga előtt a vizet. Ugyanakkor a hát-

só felület - hasonló okok miatt - állandóan összehuzódik.

A táguló és összeszűkülő hatáfelületeken a határfelületi

feszültség [2] a

Acr= k d l n A 13/
dX

140



Összefüggés szerint megváltozik az egyensúlyihoz képest

növekvS ill. csökkenő irányban. K a határfelület tágulá-

si viszkozitása. A v sebességgel mozgó csepp homlok felü-

letén a felületi feszültség az egyensúlyihoz képest meg-

növekszik &S' -gyei. Ennek megfelelően az olaj és a vizes

oldat nyomáskülönbsége 2/or

cl 1*1

A hátsó felületen a felületi feszültség csökken az egyen-

súlyihoz képest; a kapilláris nyomás:

pc2

2/<Te-
15/

Tételezzük fel, hogy az egyensúlyi helyzet közelében

A(T, = AS" 2 =A<T. Ekkor

AP C =

300

R 200-

ACT helyébe irjuk /3/-at

és vegyük figyelembe,

hogy dlnA/df= v/R: 10Q_

2

— - — = 4 K ni
V

A 4. ábrán bemutatott kisér-"

leti eredmények alapján a /7/

0.25 mm

4.ábra
-3egyenlet segítségével számitottuk ki hexadekán és lg.dm

koncentrációjú vizes " Texapon" oldat /amely O,5g.dm

koncentrációban n-hexilalkoholt is tartalmazott/ határ-

felületi tágulási viszkozitását: K=6.1O kg.s .

Ez a munka a NIM Műszaki Fejlesztési Főosztály támogatá-

sával készült.

Hivatkozások:

Székely É. és mások: Tapadó rétegvastagság meghatározása.

III.Kolloidkémiai Konferencia, Siófok, 1981.

A.W.Adamson. Physical Chemistry of Surfaces.Interscience

Publishers, 1967.
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KIDOLGOZNA TAPADoRiíTSGéVAÖTAGSAG i

HOZÁSÁRA VÍZZEL NEDVESÍTETT EGYEHESFALU,FÜGGŐLEGES ILLi

VÍZSZINTES ELRENDEZÉSŰ KAPILLÁRIS RENDSZERBEN KÉT EGYMÁS-

SAL EEÍÍ ELEGYEDŐ FOLYADÉK ÁRA13,ASA ESETÉN

A 1ÍE.V MEASURING METHOD DETERMINING ADHERENT LAYER THIK-

iíESS IN LINEAR CAPILLARIES DURING EiMISCIBLE LIQUID FLO>7

S. Székely- H. Székely -Gy.Rácz - K.Koczd -Gy.Székely

jjudapesti "üszaki ogyetem Fizikai-Áémia Tanszék

Illl.Bp.IQ. 3udafoki ut 8.

Abstract

A new tracing method has been developed in order
to determine adherent layer thikness. The tracer is
solved in the liquid phase containing surfactants,
ilowing before the oil drop. The tracer remained in the
•Adherent layer besides the oil drop,mixed in the strea-
ming wash-water can be analysed and in conseguence the
thikness of the adherent layer may be obtained.

From our results the following conclusions can be
drawn / if the lengths of the oil drops are the same / :

I./ the thikness of the adherent layer increases .
with the velocity of the oil drop,

2./ the thikness of the adherent layer is propor-
tional to the viscosity

3./ it slightly depends on the concentration of
che surfactant.

A tapadóréteg-vastagságának megállapítására

.ivomjelzéses módszert dolgoztunk ki. A nyomjelző anyag

az olajcsepp előtt áramló vizes tenzidtartalmu folyadék-

i'ásisban van feloldva és az olaj csepp mellett hátramaradt

t:.nadóréte£ből a nyomzelző anyag az utánakövetkező

"blito folyadékba keveredik, amelyből a nyomjelző

anyag .mennyisége meghatározható és ebből a tapadóréteg-

vastagsága számitható.

Módszerünkben az egyenesfalu / átmérő= o,586 mm;

1= 7oo min / kapillárison áthaladt tenzidoldat tömeg-

sebességét mértük, tömegméréssel / g.s*~ '. Ebből térfo-

gati sebességet illetve lineáris áramlási sebességet

Az alkalmazott nyomáshatárok között mértük
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/ loo - &000 -a / mtí_", a mindig azcnoa hosszus^ú

/ 1 - 15 ina / olajcsepp lineáris haladási sebcssér^t.

Az olajcsepp után visszamaradt nyomjelző anyaj üionavi-

ségét argentometriás titrálással határoztuk meg, mely-

ből tapadóréteg-vastagsá&ot számítottunk.

Az alkalmazott folyadékrendszcr-párok az I.

táblázatban láthatók. A H . táblázatban a v - ip mérési

adatokból a Hagen — Poiaeuiile törvény alapján számi-

tott viszkozitásokat mutatjuk be.

1 -4 ábrákon a tapadóréteg-vastagaágot f rr. l̂ o /

ábrázoltuk az olajcsepp lineáris sebességének / v /

függvényében. Az ábríkon lévő számok az alkalmazott

folyadékrendszert jelképezik.

Kísérleteinkből a következő összefüggéseket

tehetjük :

1./ a tapadóréteg-vastagság az oldat viszkozitás-'

val arányos

2./ a tapadóréteg-vastagság az olajcsepp sebessé-

gének növelésével nő

3./ A tapadóréteg-vastagság a tanzidkoncentrácic

tői csekély mértékben függ.
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Sorszf'ar

\

l

i

h

5

' G

Oldatok összetétel
s/loo cnr

0,02 liaLSO.
l ,oo NaCl
o fo2 liaLSO.
l ,oo NaNO?

o,o2 ll&LSO.
1,00 ITaei
l ,oo PVA
o,o2 TJaLSO.

l,oo?Va
o,o2 i.'aLSO ,̂
l ,oo NaCl
2,oo PVA
o,o2 liaLSO.
l ,oo HallO^
2,oo PVA
o,lo rial30.
l ,oo NaCl
o,lo HaLSOi
l,oo líaNO,
o,lo liaLSO.
IJO 0 H a d
l,oo PVA
o,lo NaLSO.
l ,oo NaNO,
1,00 PVA
o,lo liaLiJO.
^0,9 liaGl
2,oo PVA
o,lo UaLoO.
l,oo lía!ÍO3

2,oo PVA

Tipusa

je lző foly.

őblitő foly

jelző foly.

cblitc foly.

jelző foly.

őblitő foly

jelző foly.

őblitő foly.

jelző foly.

oblito foly.

jslaő fely.

blitő foly.

"atájfelületi í.
mil/a

5,o • o,2

9,o i l , o

7,7 £o,2

6,3 r o , 2

6,2 i o , l

6,2 i o , 2

4.8 l o . 2

5,8 • o,2

4,8 io ,2

5,8 2 0,2

6 , 3 i o , 2

5 , 7 t o , 2

1. Táblázat
:.'aL'JC/= nó-triuia-l^uril-SEulf-At/Heanal £yt, 92,itis = tasa~U/
?VA ='rpoii-vi:iil-?.litchol/ Vinawiol ?.':rk'ine\r\i/



Jelző oldatok

sor-száma

1
2
3
4
5
6

3

AP/ v, / Pa.s / mm /

vizazin*es

65,4
132,o

242, o
65,o
149,o

372,o

függőleges

62,4
132,0

232,0
6o,6

149,o

37o,o

11. Táblázat

Viszkozitás

/ mPa.3 /

0,98
2,o2
3,7o
o,96
2,28

5,68

ir„(»i»r.í ) o io lo io <r.(

» ío
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0LAJ/VI7./KELÜLETAKTIV ANYAG RENDSZEREK HATÁRFELÜLETI
ÉS REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAI

ÍNTERFACIAL AND RHEOLOGIQAL PROPERTIES OF
OIL/WATER/SURFACTANT SYSTEMS

P. Kóródi, L. Szalmás, L. Schmidt

Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet
Százhalombatta

Tlir (i-ísign of surfactant flooding demands the complex investi-
fía'.i-'n rif phase, interfacial and Theological behavior, since
\ii<- {T'jp>Trii.s of tho system formed by the interaction of the
:; ir!';ic ar.t s'.ip^ with reservoir fluids is determined by the ma-
'cr;:il o .•••p-jaii. i,- n. Thi.- qualitative and quantitative parameters,
p 1 .'i.vir>íi i u-icisivi- rolo in phase behavior, from the basis of
:i:- rhf<-.• t'.ic.-il [jrop'̂ rLi -JS, as well. The high values of visco—
:;;".v, .••.i.-.-i.-innb i<- near fy t.ho phase inversion emphasize the
j-ipor'ano- of -hti careful application of the above systems.

A :"'.'iüit:"-'iktiv .-ínyagus olaj termelési eljárások hatékonyságát a

kis/.iri • ó közeg 'is a rétegtartalon találkozásakor kialakuló

r':n.ií;:-'?rr.-k határfelületi és áramlási tulajdonságai határozzák

~--£. A/ <•• 1 j-tr-'is tervezéséhez elengedhetetlenül szükséges e sa-

jí'sjgok f-s az anyagi összetétel közötti kapcsolatok pontos is—

A f'!:j]-'T..-tkt iv uiiyng oldat és rétegolaj találkozásakor három

külí;nb;;.'.t" t.ipusu fázisegyensúly alakulhat ki, melyeket a pszeudo

hár^r-.koripun^nsü fázisegyensulyi diagramok szemléltetnek. Az

f-gyensulyi határgörbék feletti terület egyfázisú, a görbék alat-

ti térülőt kí-t- ill. háromfázisú tartomány. A kialakuló fázisok

::.:• :'ii-.:'-.\ a rendszer ö:JS7frtótele, mig az egyensúly tipusát a felü—

'.• r.ik'iv Lin.v.-ig rolativ olajoldhatósága határozza meg.

.'-. í •• :U1 "'.r-ik'. i v anyagos elárasztás esetében a gyakorlatban elő-

:"onii:ló l'o tü lc'.;ikti v anyag koncentráció és olaj-viz arány ér-

"'•k-.-knói -J'Áih f.ízis van jelen. A képződi" emulziók szempontjá-

tól f.-z a f.f'bbfáiisu tartomány a nakroeraulziók tartománya, mig

rikroomjiziók a:: egyfázisú tartomány meghatározott, szűk terű—

io-ein alrikulhat.nak ki.

A rolativ clajuldhatóság hatását egy kiválasztott összetételnél

rá.-. :s--ir'iny íjj-igra". :;?:<-Tnilélt».'Li .

•' ''i;- -ik'.v .•• ,.,,'/.' h i g vi/.os •_> ici.̂ :;b.-jn s^jl'-I j u k b e a r é t e g -

i •- :• • ;':v -:' i \'.: jr.., - Ci.-:\ftá T.ú i f iir.£.'J<-.'i koiiO'-n :.ríc i ó j a c s ö k k e n a
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vizes fázisban és nő az olajos fázisban. A viz külsöfázisu mi-

celLás oldat egyre több olajat vesz f W , ennek megf c l<= lőf n nő a

viszkozitása. A bejelölt helyen fázisinverzió játszódik ie, és

olaj külsőfázisu micellás oldat keletkezik. A fázisinverzió je-

lensége a vezetőképesség több nagyságrendbeli csökkenése által

jól mérhető. Az olajtartalom növekedésével csökken az olaj és a

diszperz fázis tulajdonságai közötti különbség, nagymértékben

csökken a határfelületi feszültség. A fenti hatások következté-

ben ebben a tartományban maximális az olajkihozatal.

Psnudo Mftxnkemponamü
diagramok

FAZBARANY DIAGRAM

I "

i:
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A fázisarány diagram alatt összefoglaljuk a relatív olajoldható—

ságot befolyásoló legfontosabb paramétereket.

A dugőszerü kiszorítás mobilitás tervezésének alapja, hogy az

egymást követő dugók látszólagos viszkozitása kismértékben meg-

haladja az előző dugó látszólagos viszkozitását. Többfázisú

rendszerek áramlási tulajdonságait extrér- alacsony határfelületi

feszültség tartományában a kialakuló emulziók viszkozitása jel-

iiírv/.i, mivel a fázisokból minimális munka befektetésével diszperz

rendsrer keletkezik.

Ai- ábrán Sze-3 rétegolajból, rétegvízből és egy üzemi kisérlet-

hex alkalmazott petroleumszulfonátből kialakított rendszer fo-

lyási tulajdonságait mutatjuk be. A szulfonát relatív olajoldha-

tóságűt - és ezzel a rendszor típusát - az olaj-viz arány vál-

toztatásán kivül a vizes fázis elektrolitkoncentrációjának növe-

Ĵ rsóvel is változtattuk. Ezáltal - azonos hőmérsékleten - külön-

fj/ó olaj-viz arányoknál jön létre fázisinverzió.

A s.r'jlfon.-ít- és elektrolitkoncentráció állandósága mellett az

• -ji-iiík viSL'.ko.-.itása az olaj—viz arány függvényében maximumgör—

c'-r ir !•-, a r.aximum helye megegyezik a fázisinverzióhc-z tartozó

>j i "i.i-vi.: urány értékével. Ennek szemléltetésére mulatjuk be a

küi ''r.L"::•"> •:-leK'rolitkoncentrációkhoz tartozó fázisinverziós hő—

• .•'•rs'-y.i: '.'•. g'-rt.'íket .

•\ iat.3 .iiy oi°ktrolitkoncentráció ^setében /4 g/l NaCl/, amikor

n.ri j-'.ri i.'tr.r̂  fázisi nverzió, a mért viszkozitás értékek kb. meg-

'-gyfzn.-k a rétegolaj viszkozitásával. A sókoncentráció növelésé-

v«; 1 a fá/.isinverzió helye a kisebb olaj-viz arányok felé tolódik

••1. E^zel együtt ugrásszerűen megnő a rendszer viszkozitása, mi—

"<• I av: "ir.ulziók viszkozitásában a diszpergált fázis térfogatkon-

c-.n• r-íoiója domináns szerepet játszik. Nem ritkák az olaj, ill a

c-:;^j-oit szulfonát oldat viszko.-.itását nagyságrendekkei meghala-

dó ''T

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy az olaj/viz/felület-

aktiv anyag rendszerek folyási tulajdonságait a felületaktív

anyag relatív olajoldhatóságán keresztül a rendszer kompozíciója

c-gyírtorlmüon meghatározza. Az összefüggések ismerete ős a kiala-

k L '.nr-\ő viszko/.i cás.ik s/.él«s tartománya lehetőséget nyújt a dugó-

:;.-'-:rü <, Í.-J !Kis:-(jr i tán1: bi^fositó nobi lit.ási vis;fonvok
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A LIOTROP FOLYADÉKKRISTÁLYOKRÓL

ON LYOTROPIC LIQUID CRYSTALS

J.Pintér, L.Ropolyi '

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328

*ELTE Filozófiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328

Abstract

Certain colloid chemical and surface properties, as surface
tension, viscosity and wetting power of some amphiphilic
substances (or their solutions) show anomalies in the tem-
perature or concentration range where liquid crystal forma-
tion occurs. Some of these anomalies can be observed inde-
pendently of the type (lyotropic or thermotropic) of the
liquid crystal but some of them manifest themselves only
for the lyotropic type. This is the case for the ultra low
interfacial tension observed between some surfactant solu-
tions and apolar liquids if the distribution coefficient
differs from unity.

Azokat az anyagokat illetve oldatokat, melyek struktu-

rálisan rendezettek, fizikai sajátságok szempontjából rész-

ben anizotropok, részben folyadék tulajdonságokat mutatnak,

folyadékkristályoknak nevezzük. Két alapvető folyadékkris-

tály-osztályt különböztetünk meg: a temotrop és a liotrop

folyadékkristályokét [lj. Az előbbiek hőmérsékletváltozás

hatására mennek át folyadékkristály állapotba és minden mo-

lekula egyenlő mértékben vesz részt a rendezettség kialakitá-

sában. Felületaktív anyagok (ill. nagy méretű, nagy tengely-

aeányu molekulák, pl. lipidek, DNS, polipeptidek) önmagukban

izotrőp oldószerekben (pl. viz) megfelelő koncentráció esetén

ugyancsak anizotrop szerkezetű oldatokat képezhetnek, amelye-

ket liotrop folyadékkristályoknak nevezünk. Az oldatokban ki-

alakuló szimmetrikus szerkezetek stabilitása elsősorban a

koncentrációtól függ.

Jelen munkánkban azokat a kolloidkémiai sajátságokat is-

mertetjük, amelyek a két folyadékkristály-osztályra egyaránt

jellemzők és igy a jelenleg alaposabban kutatott termotrop

rendszerekre kapott eredmények felhasználásával a liotropok
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sajátságainak értelmezését elősegítik; másrészt bemutatunk

olyan sajátságokat, amelyek csak a liotropokra jellemzőek.

Közös sajátságok; A szmektikus B (S_) szerkezetű termo-

trop és liotrop (L^) rendszerek azonos lefutású felületi fe-

szültség (Y) VS. hőmérséklet (T) illetve viszkozitás (n) vs.

T függvényeket adnak (1. ábra).

SÍ?b

d

1. ábra /a/ S Q szerkezetű termotrop folyadékkristály.
Ib/ L? szerkezetű vizes felületaktív anyag oldat;
lel n vs. T - általánosított jelleg-görbe ld. fej;
/d/ Y vs. T - általánosított jelleg-görbe ld.[3J.

Mivel mind az n vs. T.- mind a Y vs. T függvények jelle-

gükben megegyeznek a két rendszer-osztályra, feltételezhet-

tük a szerkezet hasonlóságát. Ezt a gondolatmenetet követve

a koleszterikus (C) és a terner, lamellásán rendezett liotrop

(L ) szerkezetek hasonlóságát állapithatjuk meg. Ez elsősor-

ban az igen nagy viszkozitás-növekedésben nyilvánul meg (2.
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ábra ; a viszkozitás-ugrás elérhet 3-6 nagyságrendet is.

• • : •

2. ábra /a/ C termotrop szerkezet; /b/ L liotróp szerke-
zet; /c/ n vs. T-általánosit8tt jelleggörbe
[4-5]

Csak az n-ner (n>2, terner, kvaterner stb. ) liotrop

rendszerekre jellemző sajátságok: Gyakorlati szempontból

jelentős, hogy extrém kis határfelületi feszültséget nem-

csak a felületaktiv anyagnak olaj és viz közötti K=l meg-

oszlási hányadosával érhetünk el, hanem K#l esetben is, ha

a határfelületnél S„ vagy L jellegű folyadékkristály-szer-

kezet épül ki. Ennek lehetőségét egy másik munkánkban [6 ]

részletesen tárgyaljuk. Az igy előálló rendszereknek azon-

ban akkor, ha fent részletezett viszkozitás-ugrással kap-

csolódnak (ez általában a fázis-inverzió tartományában ki-

alakuló folyadékkristályoknál bekövetkezik) a gyakorlati

alkalmazhatósága csökken [7 ].

A 3. ábrán bemutatott határfelületi feszültség vs. ösz-

szetétel függvényen kivül a másik legjelentősebb, csak az
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n-ner liotrop rendszerekre jellemző sajátság az összetétel

függvényében mutatkozó nedvesedést anomália (3.b ábra).

3. ábra /a/ Az olaj/viz határfelületi feszültség vs. össze-
t é t e l függvény K l̂ esetén; /b/ üvegfelületen levegőn
mért peremszög összetétel-függése
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A RAGASZTÁS KOLLOIDKÉMIAI PROBLÉMAIRÓL

ON COLLOID CHEMICAL PROBLEMS OF TECHNICAL ADHESION

J. Pintér, I. Licskay

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest, Pf. 328.

Ferrokémia Ipari Szövetkezet, 1369 Budapest, Pf. 313

Abstract

Different adhesive systems comprising of methyl cellulose
were prepared using a pseudo-component simplex lattice ex-
perimental design (Fig.l). The contact angle (9) of adhesi-
ves (R) on (RF) were calculated by twice using Eqs./l/ and
/2/. The rupture stress (F) is an exponential function of
6, if there is not any specific interaction between the R
and RF surfaces (Fig.2). This interaction may depend on the
composition of the adhesives (3, 4, 5 and 10 points of simp-
lex) or it can not depend on composition, as is the case
for PTFE (Fig.3). The interaction is shown in the structure
of R-film (investigated by a microscope).

A ragasztás! mechanizmusok két csoportba sorolhatók: a

kémiai reakcióval kisért és a tisztán kolloidkémiai mecha-

nizmusokra. Az utóbbiakat a nedvesedés [l ], az elektroszta-

tika [2 ., a tömény diszperziók stabilitása, a ragasztó (R)

reológiai sajátságai [3] határozzák meg. A ragasztás kollo-

idkémiai problémáinak tisztázására illetve maguknak a prob-

lémáknak a feltárására irányultak vizsgálataink.

*

Olyan kompozitokat állítottunk össze, melyek esetén a

fent felsoroltak közül várhatóan csak a nedvesedés fogja a

ragasztás erősségét megszabni. A kompozitok összeállítására

az 1. ábrán látható szimplex-rács terv [ 4j pszeudo-kompo-

nens változatát [5 ] alkalmaztuk: a tiszta komponensek sze-

repét a táblázat szerinti pszeudo-komponensek veszik át.

A felhasznált anyagok: metilcellulóz (MC) Grün (Ausztria)

gyártmány, nátrium dodecilszulfát (NaDS) Merck (NSzK) gyárt-

mány. A ragasztást modellfelUleteken viszgáltuk: polietilén

(PE), politetrafluoretilén (PTFE), polivinilklorid (PVC) K70,

cellulózacetát <CA), üveg.

Mivel a ragasztó nagyon viszkózusc a nedvesedés közvet-

len meghatározására nincs mód. A2 /!/ és /2/ egyen-
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letek felhasználásával számítottuk mind a ragasztó, mind a

ragasztandó felület felületi szabadenergiáját (YS> Illetve

annak poláris (Y£> illetve diszperziós (Y?) kompenenseit
p d

(Ys " Y£ + Ys>« Ehhez megmértük viz, etilénglikol, dimetll-

formamid és toluol peremszögét, majd a lehetséges 6 adatpár-

ból határoztuk meg f- értékét (I. táblázat).(Az /l/ és /2/

alkalmazásának feltétele, hogy a filmnyomás elhanyagolható

legyen, részletesen ld. [6 3 ugyanebben a kiadványban.}

a pszeudo-komponensek/kg*m-3

pont

1

2

3

MC

17,

2,

2,

5

5

5

NaDS

0

13,8

0

VÍZ

982,

983,

997,

5

7

5

1. ábra; A ragasztők összeállításánál alkalmazott szimplex-
rács kisérleti terv (a vonalkázott résszel kap-
csolatosan Id. a következő oldalt)

cos 9 + 1

cos 8 + 1

TLV

1/2

*W L"

P P

Hl

I. táblázat; A ragasztók felületi szabadenergiája (átlag
értékek)

R
iele

1
2
3
4
5

Ys' 1'
mN/m

56,9
63,4
64,1
59,2
61,0

v / 2 /

mN/m

57,2
70,4
71,2
68,4
66,6

R

jele

6
7
8
9
10

mN/m

61,8
61,3
64,0
63,5
61,7

Y s

/ 2 /

mN/m

69,1
65,8
70,9
70,1
66,3

A ragasztónak a ragasztandó felületen kialakuló perem-

szögét az /!/ és 12} egyenletek ismételt alkalmazásával be-
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csültük.

A ragasztás erősségét 25 mm széles 10 mm átfedéssel ké-

szített egyszeresen átlapolt kötésének F szakítószilárdsá-

gával jellemeztük. F értékét 1 heti, 10.7 kPa nyomás alatti

száradás után mértük, a terhelést 2,78 g/s sebességgel nö-

velve. Az 1. ábra nem-vonalkázott részébe es5 kompozitok ese-

tén az F vs. y függvény exponenciális lefutású (2. ábra),

ami várakozásunknak megfelel L7 J.

• • 4 A o a
1 2 6 7 8 9

40

0

2. ábra:

30 6/ 60 90

Az F szakítószilárdság függése a számított perem-
szögtől; üveg, PVC, CA és PE felületek között a
szimplex nem-vonalkázott részébe eső kompozitokkal
létrehozott kötések esetén

A szimplex vonalkázott részébe eső pontok esetén felté-

telezhető, hogy a bevezetőben emiitett faktorokon kivül to-

vábbiakat is figyelembe kell vennünk. Ezek közül a polimer

és a felületaktív anyag kölcsönhatása magyarázza például a

4, 5 és 10 ragasztókkal üveg felületek között létrehozott

kötés gyengeségét (holott mindhárom esetben a számított

nulla). A ragasztó és a ragasztandó felület közötti kölcsön-

hatás lehet az összetétel függvénye — a 3 pontnál a PE,
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PVC és üveg között kiugróan magas szakltoszllardságu kötés

ennek a következménye—, vagy attól független. Ez utóbbi

esetben az F érték ugyan a vártnál magasabb, de a 6-val me-

gint szoros kapcsolatban van (3. ábra).

F / N

20

10

3. ábra;

84 86 88 90

Az F szakítószilárdság függése a számított perem-
szögtSl PTFE esetén

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a ragasztás

kolloidkémiai problémáinak körét ki kell bővíteni a polimer/

tenzid kölcsönhatás és a ragasztó/ragasztandó felület közötti

kölcsönhatás vizsgálatával, amely a ragasztórétegnek mikrosz-

kóppal is vizsgálható szerkezetén keresztül is tanulmáryozható.
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Slow coagulation investigated by low angle laser light

scattering

Th. Floret H. Sonntag, H, Gedan, H. Lichtenfeld and N. Buake

ZEPC AdW DDR 1199 Berlin

There are different mechanisms for slow coagulation. For

example slow coagulation can occur with particles of about

1 Jim diameter in the secondary minimum, if the Brownian

energy of the particles is comparable with the minimum

energy.Slow coagulation can als occur with smaller particles

if the energy barrier, preventing coagulation in ths primary

minimum is about kT or some kT. In this case not all particle

encounters are effective. The primary minimum coagulation is

usually not reversible, but there are exceptions if the poten-

tial drop in the Stern layer is steep or if adsorbed molecules

cause the so called steric hindrance.

There is some evidence that during slow coagulation linear

chains of particles are formed. The existence of a potential

barrier in the potential distance curve and a range of repul-

sion force comparable with particle aize are important condi-

tions for chain formation. Neglecting desaggregation processes,

the average chain length was calculated as a function of elec-

trolyte concentration, surface potential, particle size and

Hamaker constant /1/. Moreover the kinetics of the simul-

taneous processes of aggregation and desaggregation was con-

sidered.

If the range of interaction is comparable with particle size,

Tja» 1, during approach of a single particle to a linear

aggregate the potential barrier in the side region of the

aggregate is higher than in the region of the chain ends /2/.

Thus the probability for a particle approach to the chain
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side, leading to branching, is less than the probability for

an approach to tho chain ends. During the chain growth the

side area increases, the chain end area remaining constant.

The probability for a side approach W (1) increases and for

a definite chain length L1 equals the probability for an

approach to the chain ends W£. Only after reaching this

length the chains begin to branch. Thus L. characterizes the

average length of linear fragments of the coagulation struc-

ture.

'.Ve assume the approach probabilities Wg ^ Wg as being pro-

portional to the particle diffusion fluxes (not densities?)

to the side and the ends of the chain, respectively. Accor-

ding to PUCHS the diffusion flux is calculated from the

stationary diffusion equation.

After solving the diffusion equation in spherical and cylin-

drical coordinates, respectively and taking into account the

equilibrium condition for the approach probabilities we gat

exp (V(s)/kT " I s a particle radius
L1 - 2a — - sdef r

exp (Vg<s)/kT)£f-
 = "a"

The integration is carried out over the interaction region.

Por the interaction potential in the chain end region V (s)
s

the common DLVO potential for two spherical particles is used.

?or the potential in the side region V/ » the approximation

of interaction of a spherical particle with a cylindrical

particle, representing the chain, is applied.

In the following table, the calculaded thain length is shown

for the interaction of a spherical particle with a cylindri-

cal particle.

160



Table

flta
Lo/2a

A/J

<£a
Lo/2a

a/nm

¥o =

3
2

1(

4
2

5

25 mV,

1.5
3

, - 1 9

2

3

A - 10"'

1

4

4
2

10

3
3

0.5 10~ 1 9

2

4

15

35 mV, A

1.5
7

1

4
6

=. 10"19J

1

9

2
12

1 1 1.5 1.5
Lo/2a 2 7 3 7

As expected from the DLVO-theory the length L.. increases with

increasing double layer thickness and increasing height of

the potential barrier. The potential barrier especially

increases with increasing surface potentialy and decreases,

X a remaining constant, with increasing particle radius. An

increasing HAMAKER constant A leads to a lowering of the poten-

tial barrier.

In the regime of reversible oriented coagulation desaggrega-

tion processes are taken into account.

If a linear aggregát decays into two parts, only one coagula-

tion contact between two particles is destroyed and thus we

suppose that the decay probability into two parts is indepen-

dent of the size of the aggregates. Under the condition of

oriented coagulation the aggregation coefficient does not

depend on the aggregate dimension, too. Taking into account

these founded siplifying assumptions, an analytic solution

of the system of differential equations can be derived /4/.

The influence of the aggregate decay leads to a dynamic

equilibrium between aggregation and desaggregation at a

definite total aggregate concentration. Linear growth ends

and further coagulation is possible only by branching.

161



For measuring particle and aggregate size distribution we

use two different methods, depending on the particle

concentration. In diluted dispersions with particle concen-
8 11 —3

trationa 10 - 10 part cm we use single particle laser

light scattering /3/ and with higher concentration electron

microscopy with the shock freezing technique. The resolution

of the light scattering method is shcwp.n fig 1 and fig 2,

fig 1 shows the particle distribution of two different

inonodispers latices and fig 2, the scattering of single

particles and the beginning of coagulation by forming of

dubletts .
literature

IM Th. Florek, H. Sonntag and V. Schilov, J. Coll. & Interface

Sci. (in press)

/2/ I.L. Thomas and K.H. Me Corkle, J.Coll.Interface Sci. 36

110 (1971)

/3/ N. Buske, H. Gedan, H. Lichtenfeld, W. Katz and H. Sonntag

Colloid & Polymer Sci 2^3 1303 (1980)

/4/ Th. Plorek, Thesis, AdW Berlin 1981

162



3

KJ

f
a

en

ja
.'Si

163



N

Abb. 2 : Teilchenanolyse eines monodispersen Latex mit beginnender
Zweieraggrsgafbildung



POLIVINILALKOHOL HATÁSA SZOLKEVERÉKEK ÁLLANDÓSÁGÁRA

STABILIZATION OF SOL MIXTURES BY POLYVINYL ALCOHOL

Rohrsetter S.

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék,
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

Mixtures of two sols, with equally charged particles,
can be separated by flocculation with electrolyte when prior
to the salt a suitable polymer is added to the mixture- The
separation effect depends on the adsorbability of the poly-
mer on e^ch of the sol particles, and the polymer concentra-
tion. For mixtures containing oppositely charged particles
and the polymer, the stability vs. salt concentration curve
goes through a maximum. This will be interpreted by the att-
raction due to the opposite charges at low polymer concentra-
tion and the poor polymer "solvency" of the medium at hig-
her ones. 1" reported method is thought to be suitable to
investigate u.... stabilizing effect of very thick adsorbed
polymer layers.

Asványkeverékek polimerek felhasználása utján való szét-

választása 111 szolkeverékekkel modellezhető. A szétválasz-

tás legjobban akkor lehetséges, ha a két szol töltéselőjele

azonos és a polimert csak az egyik adszorbeálja. Ebben az

esetben elektrolittal kis polimer töménységnél (érzékenyités,

1. ábra) az adszorbefló szol, nagy polimer töménységnél (sta-

bilizálás, 2. ábra) viszont a nem adszorbeáló szol flokkulál-

tatható.

Polimerrel védett ellentétes töltéselőjelü szolok stabi-

litásának vizsgálata a polimer adszorpciós réteg védőhatásá-

ról ad felvilágositást, még pedig olyan adszorbeált mennyiség

tartományban, amelynél az elektrolittal való flokkuláltatás

különbséget már nem jelez. A két szol adatai az 1. táblázat-

ban láthatók.

A szolokat olyan arányban elegyítettük, amelynél polimer

nélkül pillanatszerü és teljes flokkulálás megy végbe. Ha nö-

veljük a polimer- és elektrolit-töménységet, a 3. ábrán lát-
PVA

ható eredményeket nyerjük, c. = b azt a polimer töménysé-

get jelenti, amely felett a szolok MgSO.-tal mért flokkulál-
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1 0 0

a

50

O

1 0 0 • • — •

SnO,

50 1OO 250 5OO
- 3PVA/mg-dm

1. ábra: Szolkeverék szétválasz- 2. ábra; Szolkeverék szétválasz-
tása érzékenyitéssel tása stabilizálással

CKN03:0,O17 mol-dnf 3 :0,15 nol-dm-3

1. táblázat ; A kölcsönös f lokkulálás szoljainak adatai

részecske sugár f e l ü l e t i potenciá l töménység
S z o 1 nm mV g-dm"3

AgI
F e2°3

27
2,8

-132
+247

0,380
0,044

0 , 6

A

cm"1

0 , 4

0 , 2

* 1 ,5b

\

• 0,5b

• i

r

>

^ log c

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1

MgS04

mol-dm - 3

3. ábra; A PV7V és MgSO. töménységének hatása a szolkeverék flokkulálá-
sára (b jelentése a szövegben)
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tató értéke már nem változik- Eredményeink szerint viszont

a stabilizáló hatás e kritikus érték felett is jelentősen

nő (az elegy zavarossága csökken). A MgSO. töménységének nö-

velésével kis elektrolit töménységnél a stabilitás az elek-

tromos vonzási potenciál csökkenése miatt nő, nagy elektro-

lit töménysgénél viszont az oldószer "jóságának" romlása

miatt csökken.

Részletesebben vizsgáltuk egy olyan elegy flokkulálási

sebességét, amelyben a polimer töménysége 2b-4b között, az

adszorbeált mennyiség pedig 1,5 mg*m volt- Állandó KNO,
-3töménység (1,5-10 M) mellett a MgSO. töménységét változ-

-3tattuk. Látható a 4. ábrából, hogy 10 M töménységnél a

flokkulálás már kicsi, de teljesen csak két nagyságrenddel

nagyobb töménységnél szűnik meg.

cm

MgSO4:lO~
3 M Mj:2,5-106 cm"1

MgSO.tlo"1 M Y-:21,l-lO6cm~1

3 i ^ a i §

10 15-10 / s

4. ábra: Az abszorbancia (flokkulálás) idofüggése Jcülönböcő MgSO.
-2

töménység esetén: Adszorbeált PVA: 1,5 mg-m

Az eredményeket összevetettük az elméletileg számitható

értékekkel. Az adszorbeált PVA mennyiségéből kiszámitottuk

az egységnyi felületen kötött polimer hurkok számát |̂ 2J. A

hurkok nagyságának és a PVA expanziós faktorának ismeretében

a poliiP3r réteg taszitó potenciálját (V_) ĵ 3J. Az elektromos

vonzási potenciál számitására (VE, ) a heterokoagulalasra vo-

natkozó egyenletet használtuk fel I 4j. Kiszámitottuk a poli-

merrel borított részecskékre a van der Waals-London-féle von-

zást (V ) [s], de ez az elektromos taghoz képest elhanyagol-

167



hatóan kicsi.

A részecskék közötti eredő potenciált (VT) a 2. táblá-

zatban tüntettük fel.

2. táblázat; A teljes kölcsönhatási energia (J-nT2«l03) füg-
gése a távolságtól (d) két elektrolit tömény-
ségnél lemezalaku részecskékre számítva
V T = VP " VE1 ' VA

d/nm

X

cm

1,

2,

3

5

•106

•1O6

3,

8,

10

08

30

,2

6,

o,

1,

16

54

53

7

-O

0

,40

,07

,77

8,

-0,

0,

63

18

39

9

-0

0

,86

,24

,19

11

-o,

0,

,1

23

08

12

-o,

0,

,3

19

04

Az adatok a k i s é r l e t i eredményekkel e lég jó összhangban
vannak. Flokkulálás ugyanis lemez alakú részecskék e s e t é -
ben akkor következhet be, ha a potenciálminimumból
(Vm = - ° ' 2 4 > 1 O ~ 3 J*m"2) számitott h 2 V m ^5 KT = 2-10~2° J

(h a lemezalakul részecske é lhossza, esetünkben átmérő). Ez
az érték a két szolrészecskére AgI = 7 0 * l o " 2 0 J i l l .
Fe-0- = 0 , 8 - i o ~ 2 0 j . A leakisebb elektrol ittöményséqnél van
flokkulálás ( 4 . ábra). A nagyobb elektrol ittöménységnél
(MgS04=l0 M) a potenciálminimum megszűnik és e töménységnél

már a f lokkulálás i s igen k i c s i .
E helyen i s köszönetet mondok á szolrészecskék nérétének ultracsnt-

rifugás meghatározásáért dr. Kovács Péternek, valamint a Fe(OH), szol
felületi töltéssürüségének meghatározásáért és a számításokban való
segítségért Kabainé dr. Faix Mártának.
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ssrour GBP THU KATURE OP THE STABILIH

OF MODIFIED GRAHEEEE AQUEOUS DISPERSIONS

T«H*Horara> F.D.Ovcharenko
Institute of Colloid and Tatar Chemistry of the

Ukr.AoadoScl*,Kiev,USSR

It has been established tnat the graphite aqueous dis-
persions stability is connected with double electric layer
(.DEL) near particles surface and is determined by ooulombio
repulsive forces* Dissociative mechanism of the surface
charge origin on the Interface graphite-aqueous solution of
an electrolyte has experimentally been proved.

Aqueous dispersions of graphite are widely applied in

machine-building, electrcvacuum and other Industries. Vari-

ous lubricating liquids and electric conductance compositi-

ons with highly aggregative properties are produced on the-

ir basis. Development of methods of the dispersions stabili-

zation and the investigation of the nature of their stabi-

lity are among the major problems in colloid chemistry.

This article is aimed at the comparative scuoy of mecha-

nism of stabilization of two model aqueous dispersions of

modified graphite - aquadag (made by Acheson,Holland; and

oxidized natural graphite (obtained by Brody method). The

samples were washed by bidistHLate until they reached the

following values: pH=5,9 and 4,3 , specific conductivity

£=8,55•10 and 5*25*10 Sm/cm correspondingly. Radiogra-

phy of tnose samples (Fig.1a) has revealed the fact that

oxidation of graphite results in the disappearance of basal

reflex dQO2=3,3^5A (Characteristic for tne initial graphite

and showing up of new features dQQ2=^,22 and 7»36A that

testify to the formation of interiayer oxygenous complexes

with various degrees of hydration* Analysis of curves of

the graphite particles number distribution (Fig.1b) snows

the monodisperse nature of the systems under review. The

most possible diameter of tne aquadag. particles is 2,0 it

along with that oxidized graphite being 0,8-1 ,Oyic.

Regularities of coagulation of aqueous dispersions in the

solutions of electrolytes KCI, CaCIg, AlCI^and cetyltrime-

thylammonium bromide (CTAB) were investigates, witn tne

help of measurements the optical density (D) .electrophore-
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tic mobility and electric conductance (Pig.2,3). Effect of
pH, concentration and oounterions charge on $"-potential and
the stability of these dispersions was also studied by the

already mentioned methods /1/.
Fig.1. Basal
reflexes of the
radiography da-
ta(a) and dif-
ferential cur-
ves ox the par-
ticles number
distribution (b)
for aqueous
dispersions of
aquadagC1),oxi-
"zed(2) and

phite.
Increase of the counterions charge brings about displace-

ment of curves D-C and values of the coagulation thresholds
into the region of low concentrations and there the second
zone of stability appears in case of AICI^ and CTAB (Fig.2a,b).

D
Fig.2. Dependen-
ce of the suspen-
sions optical
density on con-

„,,, u-n- ,T. centrations of
AL3f\ \La I the additional

electrolytes for
aquadag(a) and
oxidized graphi-
te U>).

Comparison of ratio of the experimentally calculated coa-
gulation thresholds for aquadag {TK+:1ÍC<?*:Í$*='MI±5IG51S*) and
oxidized graphite (XÍyV#Caz+: tkŰ* =1:66:71^) with the theore-
tical ones calculated according to the formula of Derjaguin-
- Landau, shows that the rule of z is observed strictly
enough for these systems. As is seen from the comparison of
Pig.2 and iig.3, dependencies of tne suspension optical den-
sity upon electrolyte concentration is in good correlation
with the chaoge of £"-potential. Dependencies D - C and ^*-C

and the mechanism of the dispersions coagulations are deter-

mined by the counteriona charge, their hydration.and polari-

i :•)



zabiiity, ability for hidrolysis and complexformation of

salts in aqueous solutions.

Fig.3. Depen-
dency or zeta-
-potential or
aqueous dis-
persions of
aquadag(a)
and oxidized
graphite(bj

K on the elect-
roiltes con-
centration.

Fig.3a shows that the products of tne ions hydrolysis(AICL)

recharge the surface, and not tne ions themselves. Other

workers are of the same opinion /2,3/. So, what is the

original mechanism of the graphite surface charge? The da-

ta on that may be obtained from investigation of the de-

pendence of dispersion i^-potential upon pH with constant

ionic strength (Pig.4a,b).

Kno'*
•K S c i i f

a)

D

OB
0,7

íWfl pH
ff S-&ÍW)

40

0 2 4 s hibn pH

Fig.4. Depen-
dence of ̂ -po-
tential (.1),
specific elect-
ric conductance
{2) and optical
density^; of
the uquadag aqu-
eous aispersi-
ons(a) and oxi-
dized graphite
(b) on pH of
the medium.

Increase of the particles negative charge and ̂-poten-

tial of dispersions with the rise of pH 2,5(IJSP) to 10 is

apparently brought about by dissociation of acid groups

Cprobably, carboxyl and phenol groups; of the surface:

^Cn-COOH + KUH = ^Ca-COO" + K+ + H20

Further build-up of concentration of the potential-deter-
mining ions^pH^IO) compresses DJáL and maices <° -potential
smaller. Ionization of surface groups by their acidity is
completely supressed at pH< IüíP, so, DJJÍL formation on the
graphite particles may be the result of dissociation and
ion exchange after the 3cheme; ^C^ - 0H-ii£v^C . ̂ f. .OH
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.1. .Cl" + H2O . Mechanism of DEL formation on

graphite has been given, more detailed study In /1/» It is
essential that the aciűid nature of surface groups of the
analysed samples of graphite is expressed stronger than
the alkaline one* Using the method proposed by OttewiU
and Shaw/4/, we have obtained the values of the dissocia-
tion constants for the surface groups pK^ that are bonded
with tne concentration of hydrogen ions in p % injbhe fol-
lowing ratio: pis| = pHb/^_jF/^-N+ e-ij/2,303*1 , where t^o

is the potential corresponding to the complete ionizáción. /

Calculation of pKJj for aquadag gives us the values of
4,24 and 10,06 for two types of groups with different aci-
dity, consecutive dissociation of which provides step-by-
step dependence 4T~ PH* ^ e obtained values are close to
pK of carboxyl acids and phenol. Dependence of <£"-pH for
oxidized graphite is anirted towards lower pH and indica-

tes the presence of three types of groups. Accordingly,

the values pKfl „ calculated in the same way ,correspond

to the stronger acids (pK1=3,0; pK2=4,2; pKj=8,6). That

points out the fact that in case of aquadag ionogenic gro-

ups belong to an organic modificator irreversibly adsor-

bed on the surface, whereas is. case of oxidized graphite

these groups are directly connected with a macroaromatic

structure, being in a polar conjugation with it.
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ELEKTROMOS TÖLTÉSŰ SZOLRÉSZECSKÉK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK SZÁMÍ-

TÁSA ÉS MÉRÉSE

Calculation and Measurement of the Interaction of Charged

Colloidal Particles

P. Kovács, S. Rohrsetzer, E. Wolfram

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, !?f. 328.

Abstract

This paper describes the coagulation by ultracentrifu-
gation of surfactantfree monodisperse polystyrene latices
of a wide range of surface charge and particle size. Expe-
rimental results at various concentrations of NaCl have
been compared with theoretical values computed by numeri-
cal solution of the complete Poisson-Boltzmann equation
to the cases of constant surface charge and constant sur-
face potential

The differences between theory and experiments are
discussed as an effect of charge regulation process.

Elektromos töltésű polisztirol latex részecskék stabi-

litásának ultracentrifugás vizsgálata során azt tapasztal-

tuk, hogy a részecskék közötti maximális taszitóerő (n) a

semleges elektrolit (NaCl) koncentrációjának függvényében

maximum görbe szerint változik.

Ez a jelenség az irodalomban található számos elméleti

munkával fi, 2*1 együtt arra utal, hogy a felületi töltést

adó csoportok disszociációfoka mind az elektrolit, mind a

részecskék közeledésekor egymásbahatoló elektromos kettős-

rétegek hatására megváltozhat. Az elektrolit hatása a szol

és a közeg ion-koncentrációiból számitható. A részecskék

közeledésekor fellépő disszociációfok változás kimutatásá-

nak egyik lehetséges - általunk választott - módja az, hogy

mérjük a részecskék közötti maximális taszitóerSt és meg-

vizsgáljuk, hogy a kísérleti eredményeink a számítással

kapott konstans felületi potenciál, vagy a konstans felüle-

ti töltéssürüség modeljével egyeznek-e. Ha a mérési eredmé-

nyeink a két számított érték közé esnek, ez azt jelenti,

hogy a felületi töltést adó csoportok disszociációfoka a
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részecskék közeledése folyamán megváltozott.

Olyan explicit kifejezés, mely nagy felületi potenciál

esetén megadná a részecskék közötti taszító potenciált

vagy taszitóerot - mint a részecsketávolság függvényét -

nem vezethető le. Ilyen esetben csak az alapegyenletek nu-

merikus megoldása vezethet célhoz.

Lemezalaku részecskékre a Poisson-Boltzmann egyenletből

az alábbi egyenlet vezethető le, mely implicit összefüggést

ad a Debye-Hückel paraméter («), a két részecske távolsága

(d), valamint a felületi potenciál és a két részecske kö-

zötti távolság középvonalában lévő potenciál megfelelő

függvényei (z ill. u Q) között:

du

= „,3/
2 (cosh u - cosh u Q} '

Ez az integrál számitógéppel numerikusán kellő pontos-

sággal számitható. Eredményként megkapjuk azokat a d, z,

u Q értékhármasokat, melyek felhasználásával Derjaguin p j ,

Hogg J4J és Dunning [11 nyomán gömbalaku részecskék között

ható taszitőerő számítható, további pontatlanságokat okozó

numerikus közelítések nélkül, mind konstans felületi poten-

ciál (Y Q), mind konstans felületi töltéssürüség (a) esetére.

Vizsgálatainkhoz Vanderhoff p j módszerével előállított

és tisztított polisztirol latexet használtunk.

A részecskék közötti maximális taszitőerő kísérleti ér-

tékét a minták ultracentrifugálása során keletkezett üledék

diszpergálható részének mennyiségéből számítottuk.

A Hamaker-állandó értékét abszorbanciaméréssel indikált

koagulálási sebesség mérésből számítottuk, gömbalaku részecs-

kékre vonatkozó egyenletek felhasználásával.

Kísérleteink és számításaink eredményeit három különböző

leti töltéssürüségü (aQ)

alábbi ábrákon mutatjuk be.

felületi töltéssürüségü (oQ)és sugarú (a) latexmintára az
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konst. 6

Go * i
a -52nm

-5 -* -3 -2 -«f

-A részecskék között ható maximális taszitó-
erő mint a log c N a C 1 függvénye

x 'konstQ
o 'konst. Y
A »kiser/et

Ék » 2,1/JtCcm
a *63nm

- 2

-5 -* -3 -2 -<
A részecskék között ható maximális taszitő-
~erö mint a log c„ c« függvénye
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X"/const 6

-5 -3 -2

A részecskék között ható maximális taszitó-
erő mint a log c „ a C 1 függvénye

Az ábrák alapján azt a következtetést vonhatjuk le,

hogy a részecskék közötti maximális taszitóerő 10

mol'dm NaCl koncentrációig egyik modellel sem Írható

le jeléül annak, hogy ebben a tartományban a felületi töl-

tést adó csoportok disszociációfoka a részecskék közeledése-

kor megváltozik. Nagyobb NaCl koncentrációknál a kisérle-

ti eredmények jól egyeznek a konst. felületi töltéssürü-

ségü modellel.
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SL2KTH0LIT0K HATÁSA AZ ADAGULÁCIC Z
EPI2CT ÖP SEECTaOLTEES 03 THE KI232ICS 0P ADAGULA1!I0:T

. A. Bolróa I. I&dl
Eossuth Lajos Tudonányesvetesi Isotóp laboratóriur.s

Ttebrecen 4010

Isotope laboratory* Kossuth. laJos University
Debrecen 4010, Hungary

Abstract
She interactions of colloidal particles of lead coronate
with coarse disperse lead chroáate were invssticabed
using the radioactive tracer technique. Tas raio con-
stant EJid activation energy of ada^ulatioa v/ara d^tsr-
nined at various concentrations of the elastrolr/ta. Z I G *
activation energy values v.-ere used to dr?..v concluaiona
on the resultant potentials of tha intaractiona betv:oen
the sol particlesand coarse disparaions,

'Ada&uláciőaai: azt a folyamatot zicrossUl:, r.3l;-2-:
soráu a kolloidrészec3ke u ^ a a ason ar^:cj sil: fslülstú-
haz vagy BroTra-féle aoso'ást nem vú̂ -ao durva zz3:2S3Íi,-Z~:i3z
tapad . I'ÁS neslcözelitéasal c. folyainat ss-jlsósó^cssn
bidissperz rendszerbén vésbeaenő koagulációnál: is t3l:ir.t-
hetó.

Vizssálatainklios óloni-Itronát nodallr-ir.dssert ~d-
' lasstottunk, raivsl as ólon-ironát saol ás durva diss-

pers fonsában egyaránt előállitható. A szolt 5.?0~'";.:ol/l
koncentrációjú őloa-nitrát és 2.10~J!r:ol/I I:cr.centráció.;ú
káliua-krocát-oldat azonos téi-fosataina!-: öscsaöritéaável
állítottuk el5. A szol részecskéi elslrtroirsil̂ roasliópos
felvételek alapján Icözel szabályos >OC!KÍ alalzúal:, átlc-
gos élhosszűságule 52 nn* A ssámitott rószacslce-lconcant-
ráció 3,64.101:Lca~3.

\. A.durva ólon-Jcromátot S.lO'-'aol/l !roncentráai5;"ú
|: vizes, illetve 0,1 mol/1 salétronsava3 olaatol: 25• vala-
I mint 80 °C-on történd összeb'ntlsével "nysrtüZc. Hasfelelő
;' érlelés és nosás után szürtül: és szárítottuk. Io.!crossl:ú-
- pos méréssel meghatároztuk a jellemző méreteket, ólon-

-ion kicserélődésének vizsgálatával pedir a ?aneth-fél3
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forauls aiepáán a fajlagos felület értékét.
Aa adasulácid kinetikai vizsgálatához 2 1 2Pb-iso-

téppel nyonjelzett ssolt basználtűni, ez lenetővé tet-
tet hogy az sdagulált aenayiséget a durva óloss-kroaát
elküiönitése után az oldat radioaktivitásának sérésé-
vel határozzuk neg.

A kálium-nitrát és káliuu-kroaát-koncentrációt
állandó értéke:; tartva a szolkoncentráció növelésével
r. csel teljes --.eanyisáce ne^kötődik ainden esetben, de
a tel^ec ~Q£.zöi5áéshsz e^-re hosszabb idő szükséges.
„ rcl;-?.r_it relesési idegének ssolkoucentrácio függése
cila::j'iü: 1/3 !:inGti!:ai résarend adódik. A durva óion-
-I:ro::u.'.-; naru^: séc'ót váitoztatve, as adagulációs rena-
r^evben, a kinetikai réssrend a durva ólon-kro=át-kon-
c-3r-trc*clójára 2/3•-2a-- adódik, s icy az adaguláció
•-orzálts kir.otikai differenciálegyenlete:

fcr..:^c:i iiv^ató, -r>.l:cl k- a sebességi e^yütthatő, !T- a
cui*v-a i;'-cn;~:er2 rcns koncentrációja, n- a sscl koncent-
- < . < — •-,,•—«.

.'. k sebeccé^i együttható értéke méréseink szerint
nézz cisoiios a különböső szesicsecérctű ólon-krordt eseté-
jen, pl. 20 °C-on C.75.10"3 aol/1 EgCrO^ és O,5.1C"4

;.:cl/I IIX, 3;cncenirdciónál £= 1,6 n /c fajlagos felüle-
tű ólo^-krcc/.tcn i: = S.S.lO^s" 1, c. 0,13 -̂2/-: fajlagos
felaletúh k = 0,92 s""1". Xülönbözc elekti-olit-tartalr.rá
rc;-.J.CLS--ekbe:i a kisebb fa^lc^os felületű óioa-kronáton
a cc-bacscji e^ittliató érteke átlagosan 35-ss5r na^'obb,
..:i:it 2. i'̂ .jyobb failajös felületűn.

.".s Jlo:r.-ki>c:.̂ T.t ícllor.-.2j adatai és ecen eltérés
kwE'Jtti l:̂ :-ccolr.tot viacjálva, aat találtuk, ho-3- a se-
becséji cllandú az ólou-ki-o^ít lineáris néretánek, illet-
ve a lilQler cserii:t crsr:itott ekvivalens sugarasak
£/3 - 3/2 Ixitvi';v;-ávai r.rán
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centráció^a aeliett - az adasjuiásió sabasaí^i a~;-üttha-
tója ainismn görbe szerint változik, s a rininau helya a
szol előállításánál negaaradó fölös kálitra-krc=át-ko:i-
eentrációval egyezik meg. A. nialrac: kialakulása ösashasG-
ban van. a potenciálmeghatározó ionoknak a ssol stabili-
tássá gyakorolt hatásával*

Vizsgáltuk a kálium-nitrát-konsentráció hatását
a különböző kronát-ion-Iconcantráoiójú rendszerben végbe-
menő adaguláció kinetikájára. Az indifferena elektrolit
növeli a folyamat sebességét, a sebas3ési scsütthatő na-
gativ lo^aritatusa az ionarosség losarit
nyében az l.ábra szerint változik.

ppr

-1.0

-3 -2

Az egyenesek a koc
lás lg "' - Ír C Ö

as egyenesei; aSveI~5
neredskas^e éz eltolódá-
sa a nanyob'o konoentrá-
siók felé a ironát-ioa-
-koncentrációjánalc n5-
valéaévol ̂ e-ralel a
ssolstabilitás Dl'/O-el-
célet alapíún várható-
nak.
A pontosabb alr:áieti ír-
tel^esáshes a ssol felü-
leti pobeaciálo'át és a
IcSlcsörhatáara áeileasá
Hanakar-ríle állandót as

II

-.ábra. As óloa-kroaát adagu- lásának vizs-álatdból
láció sebességi egyuttiaatójá- ,, + - ^„v _..,-. -. --Q.
aak változása K30, hatására. -a-a-o-.j* -iaQ. -. -o«^-
KpCrO, koncentráció naol/1: l á l á s i iaetliáját külön-
a7 O»Ö75í b, O,15i o, O,75í T,ÖZŐ iáliur.-iro=£t ss
d> 2,07. , ,_ . . . , . . . ,

kLiliua-nitrat ^o^cantrr.-
cicxiál PICA-50 dissparsiós ^otor.:óterrel határsatii:: z-ej ?.
15° alatt saórt fány r.isrésével. A 15 " - l̂ -.o fücT'ér^sk
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analízisével neshatárostuk t i és A értékét .
<£ « - (48,6 + 6,3 Is J5Cr02~)f n 7

A « (2,4 í 0,3) . 10"13 ers.
3zen értékekkel nzábitott lg tf - lg I egyenesek kielégi-
t J összhangban vaanak a kísérletileg nesbfttározótt függ-
vén;-G-:::eI a koajulálás és az adaguláció esetében i s .

Az adcculáció hőnérséklet-függését vizsgálva kü-
:.or.lüzJ ^áliv-r.-nitrát-Zconcentrációnál neshatároztiik az
r::tivúláci energia crtózét 0,75 m o l A K^CrO, koccentrá-

_ , . - - ' „ .. Ila az i£»" !^.pott aktiválási
~*_~."~T."-."7,.- ,• „•.a..r.-/-i.r_.: e:ier^iál:at a kül&ibözS acretű

liir.lalzulo iOiieiici.cl^c"j elrücle™

-"-• : "?- tile^ csániiott ra^ysá^ável -
hasonlit^iü: össze {2.ábra), as
elet:".válási energia nind.ij EC—
^̂ "obb értólcú, nint a potenci-
álját aa^ysá^a, de az ioaeros-
sé~ növeléssvel változásul:

J;-17.cwű ;-.ro::or. .".s eltércc aszal értelmezíietó, hogy a

53
^0
32
15.
14,5

32
15.5

30

20

kT
10

:uérs óilet váltó zácával a

határozo tesc'eaoi iözül
több i s megváltozik, s igy
vdrlsatóaa a 3:ét energiának
IrUlönböznie i s i e l l .

2.á'ora. Az adasuláció alrti-
válási enarrriáía <1) és a
;:oteaciálGát (2) változása
Ü.Z ioaerossé^gel 0,75 xasoVl
káliua-lsrorsát-ioncentráció-
adl .
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ON EHHMxSIIC AHD SIKUÜTUKAL PARAIZSCSRS OF COAGULASIOtf
SI3EEUS

N.i.Krouglitalti, V.A.Su«fako
The Institute of Colloid and Vater Chemistry of the

Ukrainian. Academy of Sciences, Iler, USSR

Abstract

Shis paper deals with structural mechanical parame-
ters of coagulation systems la the limits of thermofluc-
tuation theory of strength. The assumption for longevity
of thixotropic structures under shear stress are consi-
dered* The investigation results are summarized.

It is well-known that simple mechanical models give
no possibility for quantitative characteristics of struc-
turized systems and complex models withdraw from molecu-
lar-particle mechanism of deformation that's why their
application is warrant. In addition, in the application
of simple models, many structural mechanical parameters
are critical. The terms "shearing strength", "critical
shear stress", "conventional yield limit*1, themselves
show that deformation and destruction are considered as
critical. It is especially evident in the recent ten
years that the mentioned above absolutelimiting values
don't actually exist. And conventional characteristics
(for instance, conventional yield limit) has been wide-
spread. In the limits of thermofluctuation conception
[1J the assumption an intercaused connection between

strength and structural characteristics are based on
longevity as the most probable duration of shear stress
affecting the sample before it is destructed. The cor-
responding dependences assume the form of

where P= const is the stress applied to the body; f -
durability; T, -minimal of the physically possible
values of durability; U,-starting activation energy
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k

of destruction; V -structural sensitive factor; £ -
universal gas constant; T -temperature*

Strength properties of isotropic bodies av quite
completely characterised by the aquations of the f a m
(1) for the normal and tangential stress, £ and Px a

respectively* She parameters of these aquations repre-
sent the most important physically comprehended enetcge-
tic and structural characteristics of the material in-
vestigated. Thorough study of longevity of coagulation
systems was first made on the structures mhich are for-
acd in aqueous dispersions of Na-bentonite [2J • The
authors investigated the coagulation systems on the ba-
sis of high-dispersed silica (aerosil). In paper J3jthe
coagulation-condensation structures of casein in water
are studied. Table 1 lists the corresponding parameters
of equation (1).

Solid /
phase/dispersed

/medium
/

Solid Activation /-factor. Mini- Over-
phase energy, sr/aol mal stress
content, Icj/mol

aass-
longo-coeffi-

cient

3entonv;e/Y/ater

Aerosil/Iiexanol -
—decane

/ ' y,

— " » —

Casein/water

20

25
30
25
27
28
29
18

81.3
98.9

114.4
79.6
93.0

105.6
127.4

109*155

42
22
11

25
20

15
9
0.22

10"
10-
io-

1O

10-

r3

As the table shows the activation energies of des-
truction of the structures studied are of the same or-
der as Ut of the certain metals (sine, cadmium), ionic
crystals (silver chloride) and polymers (polyethelane,
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poly propylene, hydrated cellulose, etc.). For all the
mentioned solids the starting energy barrier is 105-123
kj/iaol and is close to the activation energy of disin-
tegration of interatomic bonds, for instance, in metals
- to the energy of sublimation, in polymers - to the ac-
tivation energy of thermodestruction. The high values
of ll0 in the case of coagulation thixotropic struc-
tures is determined by the fact that for the destruction
process not only the number of intact bonds' should be
decreased but the number of the broken contacts should
be accumulated. Both the breaking of coagulation bonds
and deformation of near-by environment impeding the ele-
mentary thixotropy are activation processes and contri-
bute to the general longevity and calculated starting
activation energy U, • Structural sensitive factors

^ and minimal longevities Te of coagulation and
coagulation-condensation structures are sharply different
In the case of casein gels / and % have the values
typical for a lot of solids* For the coagulation systems
in which the basic construction elements are solid phase
particles )( and %9 are many orders higher. The ana-

/ lysis of Idle scheme of interaction between external
shearing force and spatial gel frame makes possible to

; elucidate physical sense of the structural sensitive
factor which may be described as two factors product:

qpazt. i where Y is the volume of activation and
is idle overstress factor of coagulation bonds.

For the aerosil-based gels the activation volume in. the
first apptoxomation is the double particle volume of the
solid phase. The overstress factor for these systems is
a few units. Analogous overstress takes place elsewhere,
in addition Q/atom, in solids reaches hundreds of units
Low values of 'apait to. regard to ^atom. is apparently
caused by high lability of coagulation bonds in compari-
son with atomic bonds and that the coagulation bonds are
capable for reverse isothermic destruction-regeneration
.Energetic unsteadyness of interpartide contacts as the
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stength carriers of dispersed systems are well-knoipa.
This fact together with unevennes of "loading" points
out the local character of destruction and decisive ro-

le of the accumulation of such regions with distortion
of macroscopic wholeness of the gel. There appears an
interesting interconnection between the structural sen-
sitive factor y and such a traditionally used struc-
ture characteristics as its strength with elastic-brit-
tle failure of fa • Solving the basic equation of
durrability for Jf. we obtain:

The expression in brackets is the constant value at
fixed conditions of measurement, i.e. at T-const and
T-Wist * ̂ ne ̂ -rs'fc condition is obtained by trivial
methods and the second one by means of apparatus deter-
mining the constant velocity of shearing deformation
when these conditions are satisfied )f~A/f^ , where
/\ s const i i»e» *ke strength of the structure is reverse
proportional to ¥ - factor which is not surprising
taking into account that /-factor itself is the in-
dicator of the level of local overstress as potential
source of destruction.
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SEMLEGES POLIMEREK ÉS ELEGYEIK HATÁSA AgI SZOL ÁLLANDÓSÁGÁRA

Effect of Neutral Polymers and Polyaer Mixtures on the Sta-
bility of Silver Iodide Sol

F.Csempész, S.Kohrsetzer
ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

Mixtures of nethylcellulose - polyvinyl pyrrolidone and
polyvinyl alcohol - polyvinyl pyrrolidone 1:1 (w/w) cause
synergetic effect in flocculatlon and stabilization of the
silver iodide sol. Strong preferential adsorption from these
mixtures"of polyvinyl pyrrolidone has been found as well.

When synergisa occurs, the conformational change of
the weakly adsorbed polymer appears to be prevented in the
mixed adsorption layer by the preferentially adsorbed poly

Három semleges polimer, poli(vinil-alkohol) (PVA), poli-
vinil-pirrolidon (PVP) és metilcellulöz (MC), valamint
1:1 arányú elegyeik negativ töltésű AgI szolra kifejtett ér-
zékeny itS és védShatását, a szolon való adszorpcióját, va-
lamint a polimermolekulák konformációváltozását tanulamnyoz-
tuíc.

Az érzékenyitS és védShatást 60 perc polimeradszorpciót
követS 60 perc flokkulálás után a szol abszorbanciájának
mérésével vizsgáltuk. E mérés alapján a maximális érzékenyi-
tést okozó, un. optimális polimerkoncentrációknál KN03-tal
meghatároztuk a szol flokkuláló értékét (cf), a védShatás
jellemzésére pedig azt a legkisebb polimertöménységet (cv),
amely 0,5 M töménységű MgSO4 oldatban durva flokkulumok kép-
z&XsltSl teljesen megvédi a szolt.

A szol flokkuláló értékeit és a kezdeti védShatást biz-
tosító polimertöménységeket az I. táblázatban foglaltuk
össze. Elektrolit jelenlétében mindhárom polimer és elegy*-
ik is töménységüktől függően flokkuláltatják vagy stabili-
zálják a szolt. A flokkuláltató hatás sorrendje MC>PV&>PVP,
MC-PVA elegyben a szol flokkuláló értéke közelítőleg a
komponensek oldataiban mért értékek számtani közepe, a
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I. táblázat

Polimerek és 1:1 arányú elegyeik érzékenyitS és védShatása

c A g I » 3.18 m

Pollner

—

MC

PVA

PVP

MC - pva
MC - PVP

PVA - PVP

cf
KNO3/aü

153

15

37

39

28

9

31

Cv _3
pol/mg-d*

—

40

75

53

5*
4O

48

MC-PVP és PVA-PVP elegyek flokkuláltató hatásában pedig

szlnergiznus mutatkozik. A szol védéséhez legkisebb tömény-

>*9 (cv) MC-ból, legnagyobb PVA-böl szükséges. A MC-PVP

elegy védShatása megegyzik a jobban védS MC-éval, a PVA-PVP

elegye viszont nagyobb a tiszta komponensekénél, annak el-

lenére, hogy az elegyekbSl adszorbeált összes polimer meny-

nyiség kisebb.

A szinergetikus hatás fellépése arra utal, hogy a szol-

részecskéken az egykomponensfl polimer oldatokból és ax ele-

gyekbSl adszorbeálödótt polimermolekulák konformációja

különbözik. A jelenség értelmezéséhez a polimerek szolon

való adszorpciójának és az adszorpciös polimerréteg szer-

kezetének vizsgálata nyújthat segítséget.

A polimeradszorpció vizsgálatakor a stabilitás vizsgála-

tokkal egyezS körülmények között határoztuk meg a kttlönbözS

polimerek, illetve az elegyekben a komponensek adszorpciös

izotermáit.

A II. táblázatban az egykomponensfl polimer oldatokból,

illetve elegyekbSl 1 óra alatt adszorbeilódott, az izoter-

mák telitési szakaszának megfelelS, fajlagos adszorbeált
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mennyiség értékeket foglaltuk össze.

II. táblázat

Polimerek (P1 és P2> és 1:1 arányú e'legyeik (Pj- P ) adszorp-

ciója AgI szolon

MC
MC
PVA

95
95
78

a

Pl

28
23
19

/mg-g"1

" P2

52
60
58

78
62
62

P2

PVA
PVP
PVP

A polimerek nagy affinitásu izoterma szerint adszorbeá-

l&dnak a szolon. Az adszorpció erősségének sorrendje az

elegyekbSl adszorbeált polimer mennyiségek aránya alapján

PVP > PVA > MC. Nagy töménységben a preferenciálisan adszor-

beálödő komponens képes az elegy másik komponensét a ffelü-

letrSl leszorítani.

A stabilitás vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve

megállapítható, hogy a szinergetikus hatás akkor kifejezett,

ha jelentős a különbség a komponensek adszorpciójának erős-

sége között, és olyanok a kísérleti körülmények, hogy egyik

komponens sem szorítja le teljesen a másikat.

A preferenciális polimeradszorpció hatása a szol flokkulá-

16 értékének idSbeli változásában is megmutatkozik. Optimá-

lis polimerkoncentráciöknál a teljes polimermennyiség néhány

perc alatt adszorbeálödik, igy a flokkulálö érték változása

a polimermolekulák konformációvaltozását jelzi £lj. E vizsgá-

latok során a szol optimális töménységű polimeroldattal való

elegyítése után elektrolittal kttlönbözS időben indítottuk meg

a flokkulálást. Eredményeinket a III. táblázatban foglaltuk

össze.

A szol flokkulálö értéke a három polimeroldatban és a

MC-PVA elegyben időben nő. MC-PVP és PVA-PVP elegyekben gya-

korlatilag nem változik, s megegyezik a jobban flokkuláltatö
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III. táblázat

Agl szol flokkulálő értékének időbeli változása

t

íperc) -

0
15
30
60
9O

MC

8
13
13
15
15

PVA

28
31
34
37
37

1QK

PVP

34
34
37
39
40

Cf
>3/mH

MC-PVA

13
26
28
28
31

MC-PVP

7
8
9
8
9

PVA-PVP

26
31
28
31
31

komponens jelenlétében t-O időpontban mért értékkel. A pre-

ferenciálisan adszorbeálödő komponens tehát meggátolja a fe-

lülethez gyengébben kötSdS komponens konformációváltozását.

Organikus közegü adszorpciős vizsgálatok eredményeivel p , J

összhangban a preferenciálisan adszorbeálödő polimer felü-

lethez kötött szegmenshányada valószínűleg nem változik, mig

a "leszorított" komponens szegmenseinek kötött hányada csök-

ken. Emiatt a szolrészecskék felületéről hosszabb polimerlán-

cok nyúlnak az oldatba, ami az elegyek hatásában mutatkozó

szinergizmus oka lehet. Fontos szerepe lehet e folyamatban a

polimerkomponensek adszorpciős rétegbeli összeférhetoségéndJ^l
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f - - -> - . •»? w»

Doorccen 4C1C

Icoto^e L2.Tsorc.tor7, Zoss-jzh I^j'os Universii;;-

Dcbracen 4010, Kuzirary

..bstraot

2Ji2 rate DÍ Ü&IISSÍOZI of lycijiooio sols (cliro^ziun h.idr—
onido, iro^. I1z.dror-i.d3, Imvt&inun 1-i.dro î.c.i) on coars9
••-Ii3-)crse 2,1-Jur.initir.i o::ids, cilioic acid (310^ . T. II^C),
iror. o::icLs -.vac iriYastirc.iQcL "07 a radiccciivs tracar
netlicd. It •.vo.s found tliat t h s rc t e constant of listsro-
adr.":v.lation en! tiie ituiiriuii anoiuit d3~osi'i9d in th.2
oquilibi-iu;--state depsnd on tlia conoentrction of t-ie
clsctrolvte. "Jl-.s deposition v;as 3tudied as a function
of tI:D cone j^trction of 3ols cr.d the Icaic—VL±V isotliem
z;:^li2C on the deposition data,

A ssclol: ez r.-.r.2:rofalülate> Irö^ötti kölcsönhatást

bsfol"dsoló i;?.rc.r.:ét3rel:2t var;/ a ssalol: fáaishatárohon

-ré~bez:o-: felhal^os-'d^sdnah hinstihus is sstatüzus

viss^c'latáral", "a;~ r.z -dherált caol-réssaosl:ál: lessa-

haIÚ3c'.hos S3ül-:sc£e3 erő visajílata rávún4" határossá!:
.?.e£ és az eredaénr/elcQt a SLTO-elnélet alapján értslce-

sil-:. ;, szoiol: és durvs diss.ocrsiól: hölcsönha»ásáne.'c I:i-

netilcuc ós sztatilcv.s visscálatára *ő lehatSsénst oisto-
cit c. radicahtiv :vo:::^ol^oo riódaser''. Z- -".í-dsser all:al-
-czásával nóhán;-- - e^-ezorü módon elSúllitható - fán-
hidrosid -ssol ís 'durva disapsrs f&ionid hölcsönhatását,
az u.n. heteroada^uláciát viss&áltul:. As ilyen rands^e-
relrban a ;:oteaicidlr.:e^határűzd -ion iiindhet rés33Csl:srQ
a liidro^óiiion £s alág jel isuert a felüloti potenciál

?E fífeáse4 '5 .
51Cr-el jelzett i:ró-(ui)>idro::id ssol5, aiaelr

4,3 plí alatt positiv cs Si5-n-Jl nagyobb pH-n:íl ne^ativ

fel-aleti töltésű, 5 2?c isotó;).:al ;!el33tt vas(III)hid -
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„'czlá §lJ és ~ Ce jelzett laiitáníIlDhidroniá ssol'I-.ote-
roadc^uláció^ái; vizsgáltuk durva óiEzpsrziskon.

A Iieteroada^ulácics folyását egyensúlyra vezet.
"inetikai vizsgálataink során tanulmányostul: c.z elektro-
lit hatását a heteroadasuláció sebeesc^áre íz cs s^yen-
ct'ilyi állapotban adlierált szol nensyiséscre. Az által::-.*-
vizsgált rendszerekben a káliun-nitrát-koncentráció növs-
lőcével az eQ-encúlyi állapotban ne-kötótt ssol r.e:m;risá-
ce cs a sebességi együttható értéke általában nJ"4* . I!i~á-
tcl pl. a króm(III)hidrosid szel kevacavou {3i0o. n ZZ^

0'
való lieteroadaculációáa.

30 60 90 120
t.P«rc

I l .ábra. Pozitiv krÓ23(III)hidroJCid szol kovasavon vé -̂beme-
í :iő li.adagulációóának időbeli lefutása. T = 2S3 S, szol-
í -kencontráció: S,2.1C-0 részecsko/dia3f -̂oll: 4»2,

, . . Q t l c r ^ 2. térfogat 0,02 da-"-~. 1370, konce^trá-
10-> nol/dLp) 1. Oj 2. 1,0; 3. 2,0; 4í 3,5í 5. 5,0.

kovasav:
ció

Az egyensúlyban adherált réssecskelc relatív saáia:.
és a heteroada£ulációs folyasiat sebeasó^i ecyu^'t^a^ooa as
elektrolit koncentrációval csökken ebben a rendszerben.

A megoszlási koefficiens és az ionerosses lo£erituuss l:ö-

zött lineáris összefügcést találtunk. (2.ábra)

Az elektrolitok hatására bekövetlcssö stabilitás

növekedést SiO? szol és ̂ 2°3.
 s s o 1 -i

kapcsolatban is megfigyelt ék"11. Ez a változás a f

Eardy-Schultae szabálynak felel zieg.
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2.ábra. ?ositiv l:rón(UI)Mdrozid szol - kovasav rend-
szarban a nsrosalási koefficiens változása az 4-fm9-ős-
séüírel. 0: = 233 K, szol-koncentráció: S,2 . 10xO ré-
cseosl:e/dr.3, !;ovasav: 0,2 g, ssol tcrfoírat:0,02 drP,
pH: 1. 4,3SÍ 2. 4,05,- 3. 3,33; 4. 3,59.

A hsteroada^uláció e^yeasűly visaojjyait állandó
pH és ionarűscs^ rAellett Iculonboao ssol-Ironcantrácici-
nál viss^áltul-:. A fajlagos ada~ulált siennyiséo váltoaá-
sa a ssol-I:or.oentrácid flisgveayeben Lan^xauir-féle iao-
tsrsával iellsneshet" 1:1s felülsti boritottsá^ esetén.
i;ajyob"j 33ol-l:o^.cen»rációknál és na^y disspersitásfol^i

diszperziónál a 7reundlich-féle isotema alkal-
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A PAPÍR ENY.72ZETTSÉGÉNEK PÜGJÉSE A CELLULCZR05TQKQN KÖTÖTT
GYAZ3TARÉSZECSKÉK ANYAGI .MINQSÉGÉDOL, MENNYISÉGÉTŐL

ÉS MERETETOL

DEPENDENCY OP THE DENSITY OP PAPER SIZING ON THE QUALITY,
QUANTITY AND DIMENSION OP SIZING MATERIAL PARTICLES BCUKD

ON THE PIBRES

T. Gilányi, M. Sümegi"1", K. Szterjopulosz, E. Wolfram

ELTE Kolloidkémiai és Kolloid Technológiai Tanszék

"""Dunaújvárosi Papirgyár

Our measurements made distinction between different siting
materials possible and confirmed 'ae determinant role of the
optimal quantity of aluminium ions. We pointed out th§t the
increase of the degree of sizing and that of its temporal
stability can be obtained by decreasing the solubility of
the sizing materials bound on the fibres as well as the
mobility of its molecules. Our tests revealed the paraffine-
-emulsion having the same chances as the sizing materials
based on chemically modified pine-resin.

A papir felületkezelésekor, feldolgozásakor, illetve al-

kalmazásakor különböző folyadékokkal kerül kölcsönhatásba.

Ezekben az esetekben optimális nedvesedés! tulajdonságokkal

kell rendelkeznie, amelyek függnek felületének fizikai és

kémiai szerkezetétől.

A papir fizikai szerkezetét a ro3tszuszpenziók szerkezet-

képzési tulajdonságainak módosításával, felületi polaritását

enyvezéssel változtathatjuk meg.

A papir nedvesedési tulajdonságainak módosítására, as i-

pari gyakorlatban is alkalmazott fenyőgyantát, illetve

DielS"Alder-szintézisben kémiailag módositott fenyőgyantát,

valamint sztearinsawal stabilizált paraffin-eiaulzic't hsss-

tiáltunk.

A papírlapokat fehérített szulfátos fennyőcellulósből la-
boratóriumban állítottuk elő. Az enyvezőanyag/celluiósrost
heterokoagulációját aluminium-kloriddal idéztük elő.

A lapok szárításával biztosítottuk azt is, hogy az erede-
tileg poláris enyvezőanyag felületi molekuláinak orientációba

i megváltozzon.

I
C
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Az enyvezóanyagoknak a nedvesedési, illetve enyvezési tu
lajdonságait üveg szubsztrátumon, illetve enyvezett papi
ron mért peremszöggel tanulmányoztuk.

m •/«*

» t rnHI

•01%

A kontaktszög változása
alapján megállapítható,
hogy kísérleti körülmé-
nyeink között egy kriti-
kus enyvezőanyag mennyi-
ség /a rostra számított
mintegy 1-1,5 %/ fölött
a papir enyvezettsége
már nem változik*

Az optimális enyve-
zett s ég eléréséhez a leg-
fontosabb paraméter az
enyvezőanyag minősége és
az Al koncentrációja.
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Al3+-ionok hiányában peremszög a papir lapon gyakorla-
tilag nem mérhető. Az aluminium-klorid optimális mennyi-
sége 1 ?6-os enyvez őany aggal valő enyvezés esetén a rost-

ra számítva mintegy
,fm 2,5 56-nak adódott.

Binél nagyobb mennyi-
ségben a peremszög
csökkenését idézte
elő. Az Al3+-nak je-
lentős hatása van a
peremszög időbeli vál-
tozására is, mind ü-
veg szubsztrátum, mind
enyvezett papir ese-
tén. Jellemző különb-
ség az üveg szubsztrá-
tum és a papir között,
hogy az előbbin a csepp
folyamatosan szétterül,
míg a papíron a nedve-
sedés i peremvonal l«ta-

-ifrnm'

Vs^^A"

w
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pad, s a peremszög csökkenését a viz fokozatos felszívó
dása határozza meg.

A peremszöggel követett enyvezettség időbeli változá-
sát megállapításunk szerint két effektus idézi elő.

* a

L

Egyrészt az enyvezőa-
nyag oldódik a nedvesi-
tő folyadékban /vizben/,
másrészt megindul az
enyve zőanyag-rés zec sk ék
határfelületének ismé-
telt orientáció váltása.

A fenyőgyanta kémiai
módositása az enyvezett-
ség mértékének és időbe-
li stabilitásának növe-
lésére ad lehetőséget;
hasonló eredményt bizto-
sit a paraffin-emulzió
alkalmazása is.
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• SEHÁ2IY ALAPV2TŐ RÉSSSCSKÍMSa^i'-AlIALITIKAl MÓDS323
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

COMPARISON OF SOÍ-IS SSSSiHJIAL ISTHCDS StE
PARTICLE si3S MBASU?.3MS;ÍT

I* Dese, J* Szigeti, V* Fraknóy-Kőrös, P* Csatő
TUNGSRAM Research Institute, 1340* Budapest, Váci at 77

Measurements were carried out on samples containing particles
between 0,5 and 50 /urn in order to compare the results of soae
particle size measurement methods /gravity sedimentation,
optical microscopy, Coulter principle/ frequently usad in this
size range* The discrepancies vere attributed to the differences
i s the theoretical principles of the applied methods and
instruments /Sartorius sedimentation balance, Leitz photo-
sedimentoaeter, Microvideonat 2 image analyzer, Coulter Counter
TA II/ and to the characteristic differences in the shape of the
particles /glass spheres, CaHPO ,̂ synthetic apatite/*

Diszperz rendszerek számos fontos fizikai és kémiai sajátságát
döntően befolyásolja a diszperzéit részecskék aérateloszlása* S
rendszerek nagy gyakorlati jelentősége miatt rohamosan no a «é-
reteloszlás megállapítására használatos aődszwek i s mérőberande-
zések köre* Az egyes módszerek azonban - azonos modellanyag ese-
tén - az alapjukat képező eltérő fizikai elvek, továbbá a bennük
rejlő specifikus hibaforrások miatt jellegzetesen különböző ered-
ményeket szolgáltathatnak* Szén eltérések eleozése céljából bárom
alapvető mérési elvet /gravitációs szediaentáció, optikai mik-
roszkopia. Coulter elv/ alkalmazó módszereket hasonlítottunk ösz-
sze három, jellegzetesen eltérő alakú részecskékből ál ló modell-
anyag esetén*

A Sartoriua aérleg a Stokas-féle ekvivalens göabátmérővel
/d s t/ jellemzett részecskeméretek eloszlását az egyes mératfrak-
ciók ralativ súlya segitssgével adja meg, vagyis sulyszerinti
eloszlást szolgáltat* A módszernek számos hibaforrása van, me-
lyek /a mérleg serpenyőjén tulgördülő részecskék okozta hibák
kivételével/ a szedimentáciős módszerekre általában jellemsőek*

A raásik alkalmazott szedimentációs készülék, a Leiti fctosze-
dimentométer d^ felületszerinti eloszlását oéri, ezt az egyes
frakciók összfelületévcl arányos aenr.yiségeknek a frakció átlagos
Stokes átaérőjével való szorzása utján alakítottuk át térfo?;at-
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s: vti eloszlássá* A szedinentásiős aóiszars,:\ial k&-?sclataz
hioa/orrásokhoz i t t aóg hozzáadódik az extinkciős kcsffisisss s t -
rettől Taló függésének isaeretlea Tolta is*

As optikai Mikroszkópon i t a részecskéket többnyire legnagyobb
stabil itása lapjukon fekve látjuk* A közvetlen aegfigyelés sz£cos
előnye se l l e t t hátránya a •unkaigényesség és az aránylag kis s ta-
tisztikus pontosság, B«ly«t a mikroszkóppal összekapcsolt elekt- I
ronikus képanalizálé berendezés Tan hiTatTa kiküszöbölni* Je l-
leaző hátrányat hogy az érintkező részecskéket egyetlen /nagyobb
•éretü/ részecskeként Teszi száaitásba* A Microvideomat 2 képaaa- ^
lizátorral d_ /konrex részecskeprofil esetén a legnagyobb stabi-
l i tása oldalán fetorS részecskével azonos Tetitett kerületű gSab
áUérSje/ száaszerinti eloszlásából száaitott térfogatszerinti
eloszlásokat hasonlítottuk össze a többi nóiszerrel kapott gör-
békkel,

A Coulter Counter TA II a sokak által igazolt Coulter elr
szerint dy /a részecskével azonos térfogatú göab átaérője/ száa-

.éa térfogatszerinti eloszlását adja* A aödszer jellegzetes hiba-
forrása az un* koincidencia /az érzékelő zónában I-nél több ré-
szecske egyidejű jelenlét*/ és az elektromos vezetés biztosítása
érdekében alkalaazott aránylag nagy elektrolitkoncentráeió okoz-
ta csökkent aggregatiT állandóság* A bemutatott eredaényeket a
hibaforrások kiküszöbölésére szolgáló aódszerek felhasználásával
nyertük.

A Vizsgált aodellanyagok a következők:
- WBS 1003 standard uvflgrBnpy? 96 tf £-ban göabalaku, gázzárrá-
nyokat tfjrtalaazó részecskékből áll* A Rational Bureau of
Standards a mintához többféle aódszerrel aért eloszlásgörbéket
mellékel.
- CaHPOf|; speciális aódon e lőál l í tott szűk eloszlása ainta, sza-
bályos, rosbusz felületű, leaezes kristályokat tartalmaz /a
hosszaérat/vastagság arány «s 5/*
- Szintetikus apatitt 3 Ca^/FOj/g . Ca/F(Cl/2 • Sb • Un
szabálytalan, de nea jelleazőan anizoaetrikus részecskékből áll*

A mérési ere4aényeket három ábrán foglaljuk össze*
Az üveggyöngy HBS által megadott aikroszkópiás térfogatsztria- i

t i és Coulter térfogatszerinti eloszlása úgyszólván tökéletesen ;
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agyazikt a tulnyoaőrésztgüobalaku résxecskékbSl ál ló aiata esatéc
ui. a két aódsz«r által használt ekvivalens gSabátuérS naa külön-
bözik számottevően. Ax UBS •xadiaantációt sulyszerinti eloszlás-
nak a térfogatszerintiektíl való altéréaét a kis száabaa jelealé-
v8 naa göabalaku részecskéknek ax ekvivalens göabátaérSk kisaér-
téktt különbözőségében megnyilvánuló hatása, továbbá a gázzárvá-
nyok jelenléte aagyarázza. Ratározottaa durvább alosxlást aradat- I
nyez a fotosxediaentáciős aódszer, ahol a készülék eredetileg fe-
lülatszarinti aloizláat ad, aelyre nagyobb hatással vaa a aaa
göabalaku réxzacskék jelenléte és a gázzárváeyok t i a t t i fajlagos -
falülat növakadés, igy a száaitott térfogatszarinti alosxlás i s
nagyobb altérést autat a tőbbití l.

A CaHPÔ  asatén szintén faltétalazhatjUk, hogy * Couliar
Countar d» térfosatszarinti aloszlásit adja aag* A sz*diaaatáei5s
sulyszerinti aloszlás lényagéban azonos középértékkel Talaaival
szükobb. Srősen altolédott a nagyobb aératak falé a fotoszadisan-
tációs aloszlás, aaly illusztrálja as anisaaatri'oat részacska&lak-
nak a falülatssarinti alosslásra kifajtatt hatását. A aikroszkópi-
ás aloszlás aég inkább altolédott a aasyobb aératak falé, hisxan
a barandasés a résxaeskékat lagnagyobb faliilattt lapjakon fakva
"látja". Az igy kialakuló akvivalaas (babAtaérS as osssas közül a
lagnagyobb, s a balfila sxáaitott térfogatssariati aloszlás i s a
legdurvább*

A sxintatikus apatit aiata ax al8x6höx viszonyítva ssélas a l-
oszlásu, as alak bonyolult /isaaratlaa/ f&ggvéaya a aératnak, an-
nak következtében ax eloszlások isaét aás képet aatataak. A dy
Coultar Counterrel aaghatároxott térfogatszerinti eloszlásánál
azuttal aindkét szadiaantáeióa aédssar durvább aératekat eredaé-
nyez, a aikrosxkopiás aloszlás padif, a kevésbé anixoaatrikus ré-
szecske alak aiatt lényegese* közelebb á l l a többihez, aint a
CaBFOĵ  esetében.

A beautatott aérési aredaényak illusztrálják annak a fontossá-
gát, hogy a vizsgálandó anyagok tulajdonságainak a részacskaaéret-
eloazlásukkal való párhuzaaba állításakor, i l l . k&lSnbösS aérat-
analitikai eredaények összevetésekor aindig tekintetbe kall venni
a szóbanforgó méretanalitikai aódszerek jellegzetességeit i s .
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RÉSZECSKEMÉRET ANALÍZIS JOYCE-LOEBL DISC CENTRIFUGA

MK III KÉSZÜLÉKKEL

PARTICLE SIZE ANALYSIS USING THE JOYCE-LOEBL DISC
CENTRIFUGE MK III INSTRUMENT

K.Pais*, L.Kornis**
"Belügyminisztérium 1903 Budapest 62, Pf. 314/32
XXMTA Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém.

The Joyce-Loebl Disc Centrifuge MK III - using the
Buffered Line Start centrifugal sedimentation tech-
nique - is capable of sizing particle fro« 0,01 pa to
60 pa /in Stokes'diameter/depending on the density and
the method. The instrument with Photosedimentometer
attachment offers the facility to produce absolute cu-
mulative weight or rapid comparativ frequency against
particle diameter distribution curves by the standard
or the photosedimentometer methods, respectively.

Előadásunkban a centrifugális ülepités elvén működő
Joyce-Loebl Disc Centrifuga MK III készülékkel és a
használata során szerzett tapasztalatainkkal foglalko-
zunk. A készülékkel a diszperz rendszer Stokes-féle ek-
vivalens átmérő szerinti eloszlását mérhetjük a vizs-
gált minta sűrűségétől és az alkalmazott módszertől
függően 0,01-60 jum mérettartományban.
A készülék felépítése és működése:

A készülék fő részei: centrifugaegység / motor, centri-
fugaedény /disc/, mintaadagoló és mintavevő fej, minta-
gyüjtő egység/; vezérlőegység és sztroboszkóp; fotó-
szedimentométer /fényforrás, fotocella, erŐsitS-szabá-
lyozó rendszer, X-Y iró/.

A speciális kiképzésű centrifugaedény átlátszó, oldó-
szerálló műanyagból készült, sebessége 1000-8000 ford/
perc között 7 fokozatban változtatható. Sematikus raj-
za és a mintaadagolás az 1.ábrán látható. Az ülepitő-
és pufferfolyadék, valamint a vizsgálandó minta adago-
lását, majd a mintavételt az adott méréshez megválasz-
tott sebességnél végezzük. A mintaadagolás injektálás-
sal, a mintavétel a forgó centrifugaedénybe benyúló és
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abban excentrikusán körbeforduló mintavevő* csö és
vákuumelszivás segítségével történik. Ezt a folyamatot
a 2. ábra szemlélteti.

1. ábra 2. ábra
A mérés elve:
Adott átmérőjű részecske ülepedés! /centrifugálási/ i-
deje a Stokes egyenlet alapjin számitható:

12t - 3,7794 . 10

t/sec/ a centrifugálási idS
d/um/ a Stokes-féle ekvivalens részecske átmérS
f/Pa.s/ az ülepitö folyadék viszkozitása
Q,fgfcm~f az filepedS anyag sűrűsége

S^/g/cm
3/ ax OlepitS folyadék sűrűsége

/ford/perc/ a centrifuga fordulatszámúi
R2/cm/ a mintavételi sugár /4,82 cm; 5 ml!/
RT/cm/ az ttlepitS folyadék belsS sugara /arányos az

x ülepitS folyadék mennyiségével; 10-40 ml!/
A pufferolt vonalstart technika:
A Disc Centrifugánál a cég által szabadalmaztatott un.
pufferolt vonalstart technikát alkalmazzuk, ennek lé-
nyegét a 3.ábra mutatja.
Mérési módok:
Fotoszedimentációs módszer: a fotószedimentométer fel-
tét segítségével az ülepités során felvehetjük a turbi-
ditás görbét, amelynek X-tengelyét részecskeméretre ka-
librálva "összehar.onlitó gyakorisági eloszlásgörbét"
kapunk, ez a 4. ábrán látható.
Mintavételes /standard/módszer: A mintához /o^/ ta-
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pasztalati utón megfelelő ülepitS folyadékot
választunk. A készülék paraméterek /N,^/ variálásával
minden egyes vizsgálni kivánt részecskeméretre /d/ ki-
számítjuk az ülepitési id5t /t/, majd 0,5-1 ml minta
felhasználásával, pufferőit vonalstart technikával el-
végezzük a centrifugálásokat. Az adott méretnél kisebb
részecskéket tartalmazó frakciók szárazanyag tartalmát
megfelelő módszerrel meghatározzuk és megszerkesztjük
az eloszlásgörbét, amely az 5.ábrán látható.

0 !•»
1

•

2 3

3.ábra

MfK-lffM. MC RirWW
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5. ábra

6. ábra

x - stabil ülepedés

xx - instabil ülepedés* mi a

A készülékkel szerzett mérési tapasztalataink;

A készülékkel sokféle anyagot /pigmenteket, töltoanya-

goka t, növényvédös zereket,reagenseket,stb/ vizsgáltünk.

Jól bevált a készülék a nem vizes közegü diszperz rend-

szerek vizsgálatára is. Pontosabb mérésekre a mintavé-

teles, összehasonlító vizsgálatokhoz a gyors fotoszedi-

mentométéres módszert alkalmaztuk. A számításokat

Texas SR 60/A kalkulátorral,az általunk készített prog-

ramok alapján végeztük.

A készülék használatában a legtöbb gondot az ülepitési

instabilitás okozta. A stabil ülepedéshez a Re<0,2 fel-

tétel teljesülése nem elegendS, szükséges a pufferréteg

megfelelő elkészítése és a mintamennyiség helyes megvá-

lasztása is. A megfelelő sűrűség ill. viszkozitás gra-

diens létrehozása a centrifugaedény gyorsitásával-las-

sitásával kel15 gyakorlatot igényel,a pufferréteg "jósá-

gáról" minden esetben meg kell gySzSdni. Ez a szinkroni-

zált sztroboszkóp segítségével történik'. A pufferréteg

és a mintamennyiség változásának hatását a 6. ábra

szemlélteti.
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. A 8ÉSZSCSKS TUUJDCKSÁaOS SZEREPE FÉHYJCSRÁSCKBAN ALKAJÜA20TT

FÉHYP0RB3V0NATCK KÉSZÍTÉSÉNÉL

KőrSsné Fraknőy V« é s Deme I .

EIVRT K u t a t ó i n t é z e t , 1 3 4 0 Budapest,Váci ut 7 7 .

THE SOLE OF PARTICLE PROPERTIES AT THE PREPARATION OF PHOSPHOR

COATINGS OF L I S T SOURCES

V*Frakn6y-Kőrös and I*Deme
TUNGSRAM Research Institute,1340 Budapest,Váci at ,77

A number of requirements should be fulfilled at the prepara-
tion of phosphor coatings which can be controlled in the know-
ledge of particle properties*.From the points of view of the op-
tical efficiency and the aesthetical appearance of the phosphor
layer the particle size distribution and the Morphology of. the
particles are important.At the same time the applied additives
may contribute to a decrease in the time of Billing aad to an
Increase in adhesion*

A fényporbevonatoknál a bevonatok minőségére általában jellem-
ző esztétikai és a tapadással szemben felállított' követelmények
mellett az optikai tulajdonságok megfelelő beállítása is fontos
szempont* Szükség van tehát arra, hogy a fényporok sxemcseméret-
megoszlása az optikai tulajdonságokat tekintve optimális tarto-
mányba essék, továbbá,hogy a bevonatkészitésnél felhasznált se-

!•• gédanyagok - kötőanyagok, diszpergátorok, tapadásaövelök - ugy
legyenek megválasztva, hogy az optikai tulajdonságokat károsan no
befolyásolják, illetve a bevonatkészités során a bevonatból el-
távolithatók, kiégethetik legyenek.

Az optikai tulajdonságok szempontjából szűk méret-megoszlást
mutató fényporra van szükség, mivel a világitás hatásfoka a kü-
lönböző fényporoknál a részecskeméret függvényében maximum függ-
vény szerint változik /l.ábraA A maximé* a különböző össxetéte-

' lü fényporoknál kb azonos, 5-10/un átmérő tartományra esik* A
| < 3/um átmérőjű részecskék reflexiója nagy fajlagos felületük mi-
| att magas, igy a fényhasznositás csökken, ugyanakkor a 20yua-nél
| durvább részecskéknél a fényátalakitás csak a szemcsék külső ré-
•\ tagéiban valósul meg, a relativ hatásfok itt is kisebb less*
l AZ optimális szamcsatartomáayt részben frakcionálással, résében
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ujabban a fénypor •lőállitásinál felhasznált alapanyagok szeacse-
•éretérel és az izz i tás i kSrülaények MgfalelS szabályozására!
lehat beállítani.

l.ábra

0,95

a* Ca-halofoszfát /fib/
b. Sr-balcfoszfát /Sb/
c* SrMg-ortofoszfát /Sn/
d* Y-vanaáát-foszfát /Zo/

/U.Brand adatai/

%

3O

zo

. • f

J

M =

Q s

í

fényper

e.l^ua

CaHPO^

6,35/aa
4,9 /»•

- T ~ T<
r— J

*

Z5

2.ábra

íenypor

i
1

t

6 7 8 9 1O
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Ez utóbbira példaként említjük a normál fénycsövekben alkalmazott-,
antimonnal és mangánnal aktivált szintetikus apatitot, ahol az
alapanyagok közül a legfontosabb, -a kalciuBbidrogén-foszfát-
szenose»éret-«los2lása és szemcsealakja döntő a kész fénypor
szemcsetulajdonságai szempontjából /2.ábra/»

De az ujabb típusú ritkaföldfém-tartalmú fényporok esetében i s
érvényesül ez a tapasztalat* A 3»ábrán például egy ittrium-eurő-
piaa-ammónium-karbonát csapadékból izz í tott ittriura-európíun-
oxid fénypor mikroszkópos képét mutatjuk be a karbonát alapanya-
géhoz hasonlítva. Váora

Fényforrásokban a lámpabura falán az optikai szempontból meg-
felelő vastag réteget, a tel jes fedettséget, kall létrehoznunk.
Az ehhez tartozó fénypormennyiség a különböző méreteloszlásu
fényporoknál más és más.

Az optikai fedettséget biztosító fényporréteget meghatározott
viszkozitású, általában organikus közegii szuszpenzióból visszük
fel a lámpabura belső felületére. Az ehhez szükséges kötőanyag
megválasztása a masszaviszkozitás és az üveg lágyuláspontja alat-
t i kiégethetőség kettős szempontját kell,hogy kielégítse.Általá-
ban cellulózé-származékokat,poliakrilátokat,vagy más szintetikus
polimer kötőanyagot tartalmazó szuszpenziót alkalmaznak a gyakor-
latban. A szuszpenziók elkészítésénél igen fontos, hogy a fénypo-
rok diszpergálására alkalmazott mechanikai hatás az optikai tu-
lajdonságokat ne befolyásolja hátrányosan.Az "őrlés" /diszpergá-
lás/ elSsegitése a szuszpenzióban a szemcsék dezaggregálása cé l-
jából a felületet módosító adalékanyagokkal történhet. Különböző
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tipusu diszpsrgátcrokkal as ő r l é s i időt 7C-ŰO Jt-ára lehet csök-
kenteni, és as őr lés i idővel párhuzaaosan a fényforrások v i l á g i -
tásábaa jelentkez6 káros hatás i s csökken*

Egyidejűleg annél a technológiai lépésnél toll b iztositami a
részecskék j ó tapadását a f t l ü l e t r a , hogy • bsronat lspsrgés* « i -
k«rülh»t« lagysa* S s tortéabat a sznsspoaziótaos adagolt f iaoa-
szracsés idagsa anyagok -pl .a luainiuB-oxld.sz i l ie ioadioxid- «•-
- i t s é s é v t l , külSabSzS organikus s x i l i k o a száraasékok ba*lt«l«v«l,
vagy az üY«gí«lül«t«n rászban nogolvadó borát«v«gyül«t«kk«la S
harca tipusu adalék tapadásnöv«18 hatását láthatjuk a 4 . ábrán,
=ely a tapadás •apirikusan aért értékéask nöraktdéséi tüatat i
fal az adalékanyag osnnyiségénak fiiggrényébaa*

* Sa-aetafeszfát
• SiC-

A12C3o
* rrsr* sz i l i ' .cn vesy.
• Ca-corát

Az addigi«kb«a tárgyalt köT«talaény«k M l l a t t a fényforrásba*
vonatoknak esztét ika i szeopontokat i s ki k s l l e lég i taniük. A be-
vonat »gy«nlct«ssé3« tsz«BCséztttségs és koagulálásának kiküszö-
oölés* szintén szigorú a lő irást tánaszt a sz«acs«aérstt«l és as
alkalmazott adalékanyagokkal szaoben, oalyst az «lSbb falsorol—
ta'f.kal «cy«2t«tv« és az alkalmazott bvvonási technológiához i l -
i«sztv« ke l l f igyelesbe vennünk*
Irodaion:
Y.Slanbaas.:Fluorescent L»-:fs.T'hllír.s ?schnic! l Library, 1971.
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A RESSSCSmtSET HATÁSA KALCIÜM-OXALAT-MOÍIOHIDRAT

TEHKEXOS BOHL&SARA

PARTICLE SIZE EFFECT OM THERMAL DECOMPOSITION OF

CALCIUM OXALATE MOMOHYDRATE

K.Pais, J.Györe

Belügyminisztérium, 19O3 Budapest 62. Pf.314/32.

In the thermoanalytical practice samples consisting
of smaller particle* than 63 or 54 pm are commonly

} used. He assume the samples are not correctly defined
I in this way. To prove this, we investigated the parti-

cle size effect on the shape of thermogravimetric
curves using calcium oxalate monohydrate. Depending on
the reaction type the curves show definite particle
size effect.

Egyes analitikai vizsgálatoknál, igy pl. a termoanaliti-

kában is fontos szerepe v%n a kisérleti körülményeknek,

köztük a minta részecskeméretének és részecskeméret el-

oszlásának. A gyakorlatban általában a 63 vagy 54 jum-es

szitán áthulló frakciót ajánlják a mérésekhez. Megitélé-

sünk szerint a minták igy nincsenek megfelelően defini-

álva. Állításunk igazolására termomérléggel vizsgáltuk a

kérdéses mérettartományba eső - termogravimetriai stan-

i dardként elfogadott - CaC^O^.H-O minták részecskemérete

és a termogravimetriai görbék jellegzetességei közötti

összefüggéseket.

A mérésekkel párhuzamosan megvizsgáltuk a McCrone őrlő-

berendezést annak eldöntésére, hogy felhasználható-e

termoanalitikai minta előkészítésére.

A vizsgált minták;

Termoanalitikai standard anyagok: DuPont-féle, MOM-féle,

MOM standardból aprítással készített minták:

•: - Fritsch golyósmalomban, őrlés absz. alkoholban,

| őrlési idők: 15, 30 perc; 1,2,4,8, 16 óra.

ff - McCrone vibrációs malomban: őrlés absz. alkoholban,

| vizben 1 óra

;• Az alkalmazott berendezések:

; A részecskeméret meghatározást Joyce-Loebl Disc Cent-
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rifuga MK III készülékkel végeztük. Az apritás Fritsch

Pulverisette 501 golyósmalom /achát mozsár és golyó/

és McCrone Micronislng Hill speciális vibrációs malom

/polipropilén edény, achát és korund őrlőelemek/ fel-

használásával történt. A termoanalltikai méréseket a

990 DuPont Thermal Analyser System 951 TG és TEA egy-

ségeivel végeztük.

Mérési eredmények:

Részecskeméret analízis:

JOVCE-IOEH. DBC CEN1WUGAMKH.

9 4 3 1 I

1. ábra

oS 1 í 3 ' » » 1 •»*> » » 30

Mérési módszer: pufferolt vonalstart technika, minta-

vételes módszer.

Mérési körülmények:

- 1 ml 1%-os diszperzió /0,05% Lissapol N/

- 50%-os glicerin ülepitSfolyadék, 25-4O ml.

- 1 ml deszt. viz pufferfolyadék

- 1000-2000 ford/perc fordulatszám

- a frakciók mennyiségének meghatározása gravimetriku-

san történt

Néhány minta Stokes-féle ekvivalens átmérő" szerinti

részecskeméret eloszlása az 1.ábrán látható.

Termikus analízis:

Mérési körülmények:

- 10°C/perc felfütési sebesség

- 6 mg körüli mintatömeg
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- argon, levegő /20 l/óra/ környezeti atmoszféra

Co -o.olót minták TG.D1GgM*i

«*
£

50

BOC I27C

ARGON 201/h

— - D u f O N T STANDAM)

• • MOM

II
» V

HOC OT

2. ábra

2Ó0 400

DTG

600 •00 HM

Co-owtöt ninlák TEA garbái

MOM.IhORtÉS,
McCIWNE MALOM:

40-

32-

VIZKN 400C

^la

KX> 200 300 400

3.ábra

4. ábra
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5.ábra

0051 2

Néhány minta TG,DTG,TEA görbéje a 2.3.4.ábrán, a
T i ' Tf f TDTG raaxértékek 5 r l é s l l d ö függvényében ész-

lelt változása a CO eltávozás bomláslépcsSre vonatko-

zóan az 5.ábrán látható.

Az eredmények értékelése:

A mérések eredményei alapján megállapítottuk, hogy a

CaC 2O 4.H 2O termikus viselkedése a 63 fa alatti tarto-

mányban függ a részecskemérettől. A három bomláslép-

csőnél a részecskeméret függés eltérő, ez a bomlás el-

térő mechanizmusa alapján várható is volt. Legegysze-

rűbbnek a CO vesztés részecskeméret függését találtuk.

A nagyobb részecskékből álló MOH standardhoz képest az

abból aprítással készült kisebb részecskeméretű minták
Ti' Tf' TDTG max értékei e9Y viszonylag szűk részecskemé-

ret tartományon belül gyors csökkenést mutatnak, majd

d s o %*2,7 pm alatti tartományban tovább nem változnak.

Bonyolultabb összefüggést észleltünk a CO- és vix el-

távozása esetében, ezek nem értelmezhetők csak a ré-

szecskeméret változásával. Magyarázatuk további vizs-

gálatokat igényel.

A McCrone őrlőberendezésről megállapítottuk, hogy Őr-

lési hatékonysága a golyósmalomhoz képest jobb. A

polipropilén őrlőedény kopása miatt azonban a minták

szennyeződnek. Ezt a tényt a készülék használatánál

figyelembe kell venni.
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SURFACE RHEOLOGY - THEORY AND APPLICATION

G. Kretzschmar

Central Institute of Organic Chemistry, Dept. of Surface
Chemistry, Academy of Sciences of the GDR,
199 Berlin-Adiershof

The terminology of surface rheology is derived from the-
3 D-rheology of bulk phases. The moat important fact"in
surface rheology is the influence of any surface motion
on the motion of the adjoining bulk fluids.
Therefore we have in surface rheology to take in our
account stresses in shear and dilations and its force
balance with the bulk fluid stress tensor.
The surface dilational properties are described by a
complex modulus J^ . i, - J J j!

Where » is the surface tension, A area, ©( phase
angle an*/ £ the real part and £ the dissipative part
of elasticity. The last leads to the surface dilational
viscosity:

//here W is the angular frequency of periodic surface
area changes.
Table 1 shows methods for determining surface rheologi-
cal properties.

shear values

channel surface
viscosimeter

knife edge surface
viscosimeter

2-D analogue of the
Couette viscosimeter
with constant stress

dilational values

damping of transverse waves

damping of longitudinal waves

k = complex wave number

vibrating bubbles and perio-
dic variátina of surface fil
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Theory and methods are developed by selected works of

van den Tenmel and van de Rlet (1), Lucaaaan and van

den Tempel ( 2), flans en and Kaján/ 3), £ucaaaan«jtevndera

and Luca8sen (4), Goodrich (5), Stuke (6), van Voorst

Vader (7), Joly (8), Burton. Maflphwiimrr and Schechter

(9), Goodrich. Allen and Poskanser (10), Kretzschaar

and lunkenheimar (11).

The dissipative part of the dilational modulus* or in

, combination with a characteristic time, the-relaxation

I time, the dilational viscosity tyf depends on the mass

exchange between interface and.bulk phase under the con-

dition of periodic compression and expansion of the sur-

face area.

This term leads to one part of viscosity.

The calculation of the mass transfer for special experi-

mentally equipments was done by Lucassen and van den

Tempel and Lunkenheimer and Miller. With the help of

this equations it is possible to calculate the kinetics

of adsorption processes.

The classical applications of surface rheology are dif-

i ferent fluid%processes in chemical technology. In the

last time we observe a strong activity in the field of

the biological surface, for instance to study the mecha-

nical properties of membranes (3vans and Hochmuth).

The lipid bilayer phase transition is a well known phe-

nomena and it has been shown, that a connection between

bilayer and monolayer gel to liquid crystal phase tran-

sition is measurable.

Dipamitoyl-lecithin spreads to insoluble monolayers and

• therefore we have the possibility by periodic compres-

I sion/dilation to determine the intrinsic-viscosity, be-

f: cause any mass transfer perpendicular to the interface

I can be neglected.

': The equipment for our measurements of the rheological

properties of spread films of phospholipids is similar

to the apparatus, which was firstly described in (2).
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We used a Langmuir trough whose dimension was 60 i 10 i

1 cm. For detecting the film pressure and the sinusoi-

dal change in film pressure the apparatus contains an

electronic force balance. For any film pressure we can

generate with an additional movable barrier by its si-

nusoidal motion a periodic expansion and compression of

the film area. Further exists a detector for determining I

the phase angle. The frquency was 0,05 Hz. A detailed

information is given in (12).

| If we write £- i£L «v 4SLM
4&>A M , where A*

is the change in film pressure during the periodic

change of area and the phase angle «< is observed bet-

ween the movable barrier andAJT•

~":B dilational parameters are measured ansf calculated.

^ r the Phospholipid DL-/?,/ -Dipalmitoyl-^ -lecithin

the values depending on temperature are plotted in

table 2

Surface'dilational values for spread films of
. DL- &, ̂ -Dipalmitoyl-^ -lecithin

temp, film press, modulus £ phase angled viscositytyj

oc run tr rmifr foj ••- w
K Im J L«» J

20

25

30

5,5
10.3
13.0

15.2

5.5
10.2

13.0

15.2

5.2

10.3
13.0

15.2

#0

65
120
120
28
40

45
60

36
45
45
45

7
0
0
7
32
34
32
30
34
32
32
30

95
0
0

289
30C
450
490
550
400
500
500
450
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The temperature for phase transition of the monolayers
of DFL was found from TVl-isotherms near 20°C.
We can see from table 2 that in this region exists a re-
markable change in the rheological parameters.
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XUOTBOSUHPAGB ADD BHSOLOGIGAL PBQEEBHES Of OBGiVOItU-
LZO MOffEMOHILLQRZSB DI3SSS8I0B8 Z> ABGUATIC HXDBOCARBOHS
AN) XH2IB DBEI7AXIVIS

r.D.Ovcharenlco, 7«N.Moraru, S.A^Markova

Colloidal Chemistry and Chemistry of Water Institute
of the Ukr. Ac* Sci., H e r

Abstract
The influence of geometrical and electron structure

of aolecules and that of toe nature of functional groups
in the ••ries of alkyl-substituted and HH2-» C1-, CH-,
NOx-derivativea of benzene, used as dispersive media, on
rheological, electro-surface and thermodinamic proper-
ties of dimethyl-dioetadecylammonium montmorillonite vas
studied.

An increase in dispersive medium polarity is accompa-
nied, as a rule, by the simultaneous grouth of interpha-
ae interaction energy and electrostatic repulsion of
diffuse ion atmospheres which corresponds to the condi-
tion of peptisation and growth.of aggregate stability
of the system.

In our earlier paper [1) studying complex relation-
ship between the thickness of the absorption layer of
the surfactant ^"-potential, rheological properties of
orgenephilie montmorillonite (CM) m hydrocarbon disper-

( sions and the degree of OK modification we reported that
in the process of disperse phase surface modification
structure formation and system stability increased and .
were capable to co-exist without complete mutual oom-
pensation only up to certain limit above which the
structure formation decreased sharply*

Since liophility and electroaurface properties of a
disperse system are also governed by the nature of the

r dispersive medium it seems to be of interest to study
I the correlation between stability and structure forma-
I tion of Oil in the media, of various polarity as well as
f relationship of OH stability and structure formation
! with the electrokinetic potential and solvation power
: of the solvent.
\ She object of the present paper is to study the in-
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finance of the geometrical and electron structure of ao-
lecules and that of the nature of functional groups in
the series of alkyl-substituted and IHg-* C1-, CH-, 1K>2-
derivatives on rheologioal properties of OH suspensions
in the process of Ott interaction with the given phases.
The paper also alas at elucidating the effect saturated
aliphatic and aromatic hydrocarbons (hexane, cyclohexa-
ne) used as dispersive aedia hare 190x1 the above proper-
ties* Dimethyl dioctadecylamaoiiiua montaorillonite was
studied having the substitution degree of Ha* ions for
organic cations ot app. 98 mg-equiY. per 100 g of clay.

Structure formation in the system with solid phase
content of 5 % aass was estimated using. Bingham dynamic
yield value ( &*. H / a2.) obtained froa dispersion flow
curves Dr=f(fr), where Dr (sec"1) is the deformation ra-
te gradient and C(H/a 2) is the shear stress*

Differential isotheraal oaloriaeter was used for m±c-
rocaloriaetric study* Uectrieal conductivity of diluted
suspensions was deterained with DC-bridge F-*O53» •*•*-
thods of aicroelectrophoresis and dielectric conductivi-
ty aeasnreaant used in the present work were described
earlier [1].

Binghaa yield strength (6v) vs. aolar polarisation
(Pa) of the dispersive aediua was found to be linear
with S* values being higher by alaost an order of aagnl-
tude for C1-, CH-, HOg-derivatives as coapared with al-
kyl-substituted ones. 5" -potential was found to change
the sign and become negative. The above aay confirm the
specific contribution of polarisation forces (dipole-di-
pole and ion-dipole ones).

tio structurisation of the organoaineral is observed
in aniline though dielectric conductivity and dipole mo-
ment of the latter are app. 3 times higher than those
for aUcyl-substituted derivatives. Such behaviour of
OM-aniline system may be accounted for the peculiarities
of chemical and electron structure of aniline due to
which the latter shows substantial basicity (pKa*4*63)
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pronounced capacity to f01

molecular hydrogen bonds.

associates using inter-

kinet
al

persion &<
molar polarisi-
tion (Jm) for
OH - organic
fluid system*
1 - cydohexanai
2 - n-heaanet
3 - benzenes 4 «*

».! 5-P-
i 8 - cup*

s 9 - aniljL->
nef 10 - chlor^
bansanat 11 -
bansonitbvilat
12 - nltroben-

Mian diaoucalng tha atenetroxa formation Bacnaniaa in

n7droeazbona and their derivatives one should take Into

account the influence of organic fluid nature on swell*

ing and dispersing efficiency. Moreover SSL thickness

being comparable with OH partiele radios one may expect

double layer parametrea to bare conaiderable effect om

rheologieal propertiea of organic gels*

Solvation energy (AH) «SS estimated on the baaia of

system enthalpy change in the process of OH watting and

swelling by corresponding organic fluid. Sree solvation

enthalpy gained in this process should make up both fox

bonding energy of OH atruotural layers and for the ener-

gy of molecule interaction in the solvent itself* in the

solvents studied system enthalpy change was found to da-

crease with growing dielectric constant and the transi-

tion of enthalpy values into the negative region was ob-

served for nitrobensene which affreefl with the gradual

increase in the anergy of organic molecule interaction

with the surface of organomineral.
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la opposed to benzene and its derivatives no gel for-
mation ( Oe =0) was found to occur in saturated aliphatic
and aromatic hydrocarbons (hexane, cydohexane). Here
the effects of electronic and geometrical structure of
molecules and their polarisation on the interaction with
the disperse phase surface was found to be especially
pronounced. However regarding the alteration of double
electric layer (DXL) parametres and ^-potential for
dispersions (the latter being +175 ••• «nd -60 mr for
cydohexane and nitrobenzene, respectively) the interpre-
tation of the obtained results was baaed on electrostatic
component of disjoining pressure f2].

The dependence between the energy of disjoining pres-
sure and the width slot between microobjoets is of ex-
treme character f 2 ] which promts the following* If the
slot between structural packets of solTated OH is much
less then IOL thickness of the surrounding the pallets
electric component of disjoining pressure should be less
pronounced with other conditions being wimilar ( <si and
1?s const.). Such a situation seems to be available in
cyclohexane and n-hexane dispersions (& = 1.8-2.0) where
thick diffuse DEL are typically present and the surface
charge is screened mainly by the ions of stem layer.
With increasing 6 and ion strength (o- and p-xylenes,
chlorbensene) DEL thickneso is decreasing, whereas tine
energy of disjoining pressure is growing which facilita-
tes structure and dispersion formation, finally, when
the distance between the layers is comparable with EEL
thickness (bensonitrile, nitrobenzene, x~1»*5-59 i) the
disjoining pressure has it maximum effect.

Beferenoes
1. F.D.Ovcharenko, V.B.Moraru, S.A.markova. Acta UBSS,

1978, v.241, I 1 , p . 144.
2. B.V.Derdacuin, Koll. J.t 1955» T.17, • 3» P* 207.
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AZ INVERT J3MULZIÓS FÜRÓISZAP

KOLLOIDKLICEAI PR03LKÍÍJA

sons COLLOID ciramcAL PROBLEMS IN TIE PRODUCTION OF

INVERT 3MULSI0N DRILLING MUDS

J. JJalázs, J. Molnár*. B. Várlconyi I

József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszéke

£ Szeged, Aradi vértanuk tere 1. 6720

+ Szénhidrogénipar! Kutató-Fejlesztő Intézet
Nagykanizsa, Vár u. 8. 8801

Abstract

A study was made of the possibilities of producing
invert emulsions in a gas oil medium with either netal
soaps formed in the process of omuls if ication or
bentonitos organophilized to varying extents, such as
Pickering etnulsifiers. It was found that both, the netal
soaps and the organophilic bentonites were able to

; stabilize the emulsions, by forming a stable covering
layer on the surface of the emulsified water drops and
by creating a coherent steric structure in the disper-
sion medium* The rheblogieal properties of the drilling
muds were regulated via the quality and quantity of the

I organophilic bentonité, and the optimum degree of
organophilization of the hardening substances necessary
to attain the desired density,

•' A Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Inté-
zet és a József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai
Tanszéke mintegy 10 éve folytat összehangolt kutatáso-
kat abból a célból, hogy a magyarországi nagymélységü
fúrásokhoz kidolgozzunk egy olyan iszaptipust, amellyel
az ezen fúrásoknál alkalmazott, korábban nyugati iraport-

, ból beszerzett speciális öblitőiszap helyettesíthető.
I Az invert emulziós furóiszapok olyan v/o tipusu

j§: emulziók, melyek szervetlen elektrolitokat, tenzideket

| és hidrofil, valamint organofil felületű szilárd Őrleraó-
;; nyéket is tartalmaznak /!/,
• Az invert emulziós furóiszaprendszer előállításá-

nál megoldandó elméleti és gyakorlati kérdéseket
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rövidon az alábbiakban lehet összegezni:

- sstróxa hőnórs éldet- és nyomásviszonyok mellett is sta-

bilis v/o tipusu emulziók előállítása,

- az emulziói: reológiai sajátságainak szabályozása,

- az Invert emulziók sűrűségének beállításához szüksé-

ges nagy mennyiségű nehezítő anyagnak a rendszerbe

történő fokozatos beépítése oly módon, hogy a reoló-

giai tulajdonságok csak viszonylag kismértékben vál-

tozzanak,

| - az eiuulgeált vizfázis elektrolit-tartalmának minőségi

és mennyisééi változtathatósága.

Az invert emulziósfuróiszapok alapvető jellemzőit

elsősorban a strukturált diszperz rendszert képező emul-

zió stabilitási és reológiai jellemzői határozzák meg.

Az emulzió diszperziós közegeként - praktikus szem-

pontok rciatt - gánolajat, diszperz részként pedig vizet

vagy vizes elektrolit oldatokat használtunk. Kísérleti

munkán!: első szakaszában emulgeátőrként a hosszú szén-

láncu alifás és aromás karbonsavak két és három vegyér-

tókü fémionokkal alkotott sóit alkalmaztuk* Megállapi-

: tottuk, hogy ezekkel a fémszappanokkal nem készíthető

ií" megfelelő stabilitású emulzió, mert gázolajban való

; oldhatóságuk nagyon kicsi, Egészen más a helyzet alckor,

ha cmulgeátorként nem kész fémszappanokat alkalmazunk,

' hanem az emulgeátor az emulzió előállítás során a viz/

olaj határfelületen keletkezik, amely - feltehetően az
: ideális szólvatáltsága és orientációja révén - nagymér-

tékű stabilitást biztosit a rendszernek. A módszer je-

lentős előnye, hogy a szappanképződési reakció csak a

két fázis határfelületén játszódik le, igy * különálló

• fázisokban az emulgeátor komponenseiből megfelelő tar-

| talékokat képezhetünk.

f Vizsgálataink során olyan megfigyeléseket tettünk,

íj amelyek alapján azt kellett feltételeznünk, hegy a

zsirsav-kalciumszappanokkal készített emulziók elsődle-

gesen nem a vizcseppek felületén kialakuló adsssorpciós

védőréteggel vannak stabilizálva, hanem főleg a rend-
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szarban kialakuló koherens szappanszerkezet gátolja a

tiszta fázisok különválását. 2anek igazolására szolgál

az 1* ábrat amelyen a kalciumszappan koncentrációjának

hatása látható a fázisok kiválásának kinetikájára.

"""TT

Az emulziók hőstabilitásának fokozására, a reológi-

ai jellemzők szabályozásának megkönnyítésére a fémszap-

panok mellett organofilizált felületű agyagásványokat

/elsősorban bentonitokat/ is alkalmazunk. A módosított

felületű agyagásványok ugyanis az invert emulziók kivá-

ló Pickering-féle emulgeátorai /3, 2/. Ezt szemlélteik

a 2. ábrán összefoglalt kísérleti adatok.

Az ábra alapján megállapít-

ható, hogy a teljesen hid-

rofil ils a csak kismérték-

ben oleofilizált bentonitok

egyáltalán nem képesek sta-

bilizálni az emulziót, mert

nem nedvesednek eléggé az

olajfázissal, és a részecs-

kék zömmel a vizfázis bel-

sejében helyezkednek el.

Az oleofilitás mértékének

növelésével a bentonit ré-

szecskék már az emulgeált

cseppek felületén helyez-

kednek el és ott igen kis

a v » x
fig2
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mennyiségben alkalmazva is képesek megfelelő szilárdságú

védőréteg; kialakítására. Az organofllitás mértékének to-

vábbi növelésével a bentonit részecskék egyre inkább az

olajfázisba jutnak, és csökken az emulzió-stabilitás*

A stabilitás,csak akkor'kezd ismét növekedni, amikor je-

lentőssé válik az organofil bentonit szerkezetképzése a

diszperziós közegben. Az organofil bentonit tehát - ha-

sonlóan a fémszappanokhoz - egyrészt az olaj és a viz

közötti határfázisban kialakuló védőréteggel, másrészt

a diszperziós közeg teljes térfogatában létrejövő térbe-

li struktúrával stabilizálhatja az emulziókat. Kedvező

esetben természetesen a két fajta stabilizáló hatás együt-

tesen jelentkezik. Az emulzióstabilitás mértéke és a

stabilizálás mechanizmusa elsősorban az emulgeátor ré-

szecskék hidrofil-hidrofób raozaÚtszerkezetének és a kö-

zeggel történő nedvesedés mértékének a függvénye.

Az emulgeálás folyamatában keletkező fémszappanok-

kal, ill, az optimális mértékben organofilizált bento-

nitokkal stabilizált emulziók képezik az alapját a

TYOTTX^ márkanévvel védett olajbázisu és/vagy invert e-

mulziós furóiszapoknak fh/%
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Abstract

ül experiments v.-ith the aira of producing stable
drilling muds with various densities but with approx-
imately the same rhoological properties, suspoeuulsions
and suspensions in a sas oil medium ware prepared from
oleopiiilized barium sulphate and orsanophilic bentonité.
In the case of low-density suspensions it was found that
the sedinentation could be inhibited, while the yield
value and the thixotropy could be increased, via the
quantity of the organophilic bentonité. In the Jiiijh-
-density suspensions, on the other hand, the too high
yield value and plastic viscosity could be decreased
considerably by organophilization of the surface of the
barium sulphate to an appropriate extent. The emulsifi-
ed water increased the flow limit and plastic viscosity
in the low-density suspensions, but decreased them in
the high-density systems.

A különböző sűrűségű, ugyanakUor neslcözelitűen a-

azonos stabilitási és reológiai Jellenzőkkel rendelkező

olajközegü öblitőiszapok olőállitásáboz többek között

olyan olajban jól duzzadó és dezaceree&lódó, anizotaet-

rikus rószecskcTu^t tartalmazó anyagra van szükség, a-

raely már kis mennyiségben alkalmazva is biztositja a

szuszpenziók koherens struktúráját és előirt raoló^iai

jellemzőit.

Nemcsak Pickering emulgoátorkónt /1-3/, de strulc-

turaképző adalc-kként is ideális modellaTiyaQnak bizo-<

nyúlt a mocfr.lelő mértékben orcanofilizúlt-bentonit.
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Az orcánoíil bentonit szerkeaetképzósi és reológiai sa—.

játságai ugyanis széles intervallumban változtathatók

többek között az organofilizáló tatIonos tenziri relatív

mennyiségóvel* 2zt szemléltetik az 1. ábrán összefoglalt

kísérleti adatok, ahol a különböző mértékben organofili-

zált bentonitok gázolajos szuszpenzióinak Bingham-féle

folyáshatár értékeit tüntettük Tel a szuszpenziókoncent-

ráció függvényében*

A bentonit organofilizálását hexadecil-piridinii:

f -kloriddal végeztük. A HDPC1 rövidítés után szereplő

számok a kationos tenzid és a bentonit Mennyiségi ará-

nyára utaloak.
t, MkMOl oltutfin—ni af kdttonrtt tr«M4

tv aanaus «MMtty af hm«Ky(pirn*iMim.eMin«i

XPCI-SO

- ( 0

Az ábra alapján megállapítható, hogy a tenzid relatív

mennyiségének növelésével • reológia módszerével vizs-

gálható koherens struktúra kialakulása egyre kisebb

szuszpenziókoncentrációlc felé tolódik el* A struktúra-

szilárdságra jellemző folyáshatár ugyanakkor egyre me-

redekebb függvénymenet szerint változik a szuszpensió-

koncentrációva1•

Egy adott diszperziós közegben az organof11 bento-

nit szerkezetképzési sajátságai nemcsak az organofili-

záló tenzid viszonylagos mennyi 'gének, hanem a tenzid

kémiai összetételének is függvény. Nem véletlen tehát,

hogy a kereskedelmi forgalomban lévő különböző organofil

bentonit típusok különböző mértékben duzzadnak és dez-

aggregálódnak gázolajban.

A szuszpenziósürüség beállításához hidrofil, illet-

ve - az előirt sűrűségtől függően - különböző mértékben
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felülettt precipitált birlum-szulfátot
használtunk. A bárium-szulfát organofilizálását vizes
nátrlum-oleát-oldattal fogaztuk. Az organofilizálás fcö-
rülményeit és az előállított termékek jellemzését koráb-
bi Munkáinkban már részlatasan ismertettük /k/. Megálla-
pítottuk, hogy az organofilizáló anionos tanzld a bári-
um-szulfát fajlagos felületétől függő Mennyiségben ion-
csereadszorpcióval, tehát gyakorlatilag irreverzibilis
•tódon kötődik a részecskék felületén, ami jelentős •ér-
tékű és tartós felületraódositó hatást eredményez. A
gázolaj közegü bárium-szulfát szuszpenziók Binghaa-féle
folyáshatára meredek görbék szerint nő a szuszpenzió-
koneentráciÓTal és a meredekség csökken az ólaofilitás

' mértékének növelésével. A reológia módszerével tanulmá-
nyozható szuszpenziók koncentrációja a bárium-szulfát
oleofilitásának növelésével egyre nagyobb koncentrációk
felé tolódik el. A legnagyobb mértékű oleofilisáló ha-
tást 0,4 £ nátrium-oleáttal értük el.

Kis sűrűségű szuszpenziók esetén az ülepedés gá-
tolható, a mozgási ellenállás, illetve plasztikus visz-
kozitás pedig növelhető az organofil bentonit mennyisé-
gének növelésével. A nagy sűrűségű szuszpenzióknál u-

i! gyanakkor a túlságosan nagy folyáshatár Jelentősen csök-
kenthető a bárium-szulfát felületének megfelelő mértékű
organofilizálásával.

Különösen a kis szilárd anyag tartalmú furólszapok
előállítása során -amikor rendszerint a megfelelő
strukturaszilárdság és plasztikus viszkozitás elérése
jelent gondot - de gyakran a nagy miixiimégja iszapok elő-
állitása során is - amikor éppen a nagy folyáshatár és
plasztikus viszkozitás csökkentése a feladat - a stabi-

;; litási és reológiai jellemzők szabályozásának másik le-

ír hetősége az összetett diszperziós köseg alkaImamása.

f Sbben az esetben a gázolaj helyett vele azonos térfogatú
:' v/o jellegű, tehát Invert emulziót alkalmaztunk disz-

perziós közegként, vagyis diszperzoidológiai szempont-
ból nézve komplex diszperz rendemért készítettünk, a-
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nslyben a diszparz részt agyrészt az —mlcsalt vizcsap-

pak, aásrészt a szilárd anyagok részacskéi képazték.

A 2. ábrán a TTOTXX 55 M aárkanavü organofil bsn-

tonit azonos szilárd anyag tartalau gázolajoa szuszpan-

ziói és szttszposa»ii¥i6i fHwgnaw-féla folyáshatárának

koncantrációfü^gését szssléltat jük.

«r ámultján

As ábrán ,

bocr sd« kis orgmofil

bsatonit.tartalosi «s*tén

a szoszposanlziók Bine-

baa-ÍÉl* folyásbatára lé-

nyagasan nacyobb, atLnt a

•jLaawntas randssarakban,

addle nagyobb ISHIJ ln<ifl

orc*nof11 bantonitot tar-

talaasó randszarakban aár

a szuszpanziók randalkaz-

nak nagyobb struktura-

szllárdsáegal.

Hasonló ráltozást tapasztaltunk a hidrofil, illstv* az

organofil bárium-szulfátot és organofil bantonitot •-

gyattasan tartalamzó szuszpanziók és szoszpoaanlziók

összehasonlító vizsgálata során is.
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Abatraot

Tha stability and rhaologloal proportioa of a eoa-
plax ayataai oontainine awtal soaps produead by tha naut-
ralisation raaotions in tha intarfaoial layar of watar-
-oil dynaalo aanlaiona wara lnraatlgatad. It was shown
that tha znaologioal paraaatars of thla ayataaw aainly
dapand on tha disparsity, polarity and oonoantration of
tba struetura-ioralne alssisnts. Tha afTaot of dlffarant
cations and tha lanffth of slkyl chains on tha stability
of thia systaaw wara stodiad. Tha diffaranoiaa in tha
obaraotarlatioa of thaaa systaaw ara intarpratad dapan-
dlnc on wbathar or not a protaoting soap layar on tha
mvxtmom of tha watar drops la f oraad*

. t,

A több vacyartaidB faawk aagasabb asanatoawsaan kar-

• bonsavakkal kapsatt ssappanjait - sokoldala cT*k°z>3.ati

alkalawsáaak alatt - asalaakttrttan ri«s«4ltak. Eanak «1-

lan^ra még koréntsaai isaarjük sajátságaikat olyan aértaic-

ban, ho«y a külSnbSsS taehnlkai faladatok aa«oldásáhos

alaálati tadáaonkra táawaadcodva todjok királasmtani a

kívánt talajdonsa«ok OassaasásáTal randalkamS optiaális

, randsmarakat*

i Isaaratas, hogy a kátvagyártáka fásak szappanjai

| általában tolnyoaoan olaofll talajdonságuak. Yi*s«ála-

§ taink társyárá as alkáliföldfának agyanasláncu talitatt

I •onokarbonsavakkal kápsatt sóinak ssarkasatát, illatra

. szarras kOsagtt össsatatt - ogyaavasatt ssuszpo-aanlsi6s

• dissparsióik kolloidkániai én raológiai tulajdonságait
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tettük. 2nnek során igyekeztünk felderíteni azokat a
törvényszerűségeket, aaelyek a vizsgált szappanok ilyen
tipusu összetett rendszerelnek sajátságait döntően meg-
határozzák ás a klasszikus szuszpenziók, illetve emulzi-
ók tulajdonságaitól megkülönböztetik.

Ha egy viz-olaj rendszerben a megfelelő fém .hidro-
xidját a vizes fázisba, a karboasavat pedig a szerves
fázisba helyezzük, ugy - mindkét komponens minimális
oldhatósága esetében is - az intenzív keveréssel képződő

, I dlnaaikus eaulzió fázishatárán végbemegy a szappanképző-
: dási reakció, amely gyakorlatilag teljes átalakuláshoz

vezet, még szobahőmérsékleten Is /l, 2/. Az ily módon
előállított szappanok könnyen kinyerhetők, nem tartal-

' máznak szennyező melléktermákeket és alacsony hőmérsék-
letű előállításuk miatt jó modellként szolgálhatnak a
szappanok termikus ás szerkezeti tulajdonságainak vizs-
gálatához /3, k/.

Abban az esetben, ha a fenti rendszerben a fázisok
tárfogat arányai •• a szappan konoentráoiója megfelelően
megválasztottak, viszonylag stabilis szoszpo eaulziós
diszperz rendszer képződik, aaelyben a kialakuló kohe-
rens szerkezet tisztán koaguláoiós természetű. Ilyen -
krisztallizáoiós Jelenségekkel nea bonyolított - szappan-

v tartalmú diszperz rendszerek reológiai tulajdonságai még
•í alig vizsgáltak, ugyanakkor gyakorlati alkalmazhatóságuk

rendkívül sokrétű. IHlönöa jelentőségük van például as
invert emulziós fnróiszapok előállításánál és felhaszná-
lásánál a nagymélységü rotarl fúrásoknál /5, «/.

Kimutattuk, hogy a fázishatáron végbemenő neutrali-
: záoiós reakoióval előállított szuszpo-emulzlóe rendszer
|. Bingham-féle dinamlkua folyásba tára (Tft) axponeaoiáli-
% san növekszik a szappan koaoentráoiójával: Tg * *** »
|; ahol K és n az anyagi ainőségtől ée összetételtől fttggő
| állaadok. A plasztikus viszkozitás (̂ pt ) konoentráoió
I függése egyenessel közelíthető: -̂ pt • T ê + I*o , ahel
• X* eapirlkus állandó, O pedig a szerves közeg viaz-
t kozitása /7/.
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Az alkáli földfémek szappanjainál az n és K*

érték* a Cl ̂  Sr < Bo sorban növekszik. A kaloiua

szappanok homológ sorában C^-tól CT.8~íe * -̂B * r* ekek

fokozatos csökkenést mutatnak, mig a -nQ gyakorlatilag

állandó sarad.

• különböző fémszappanok Infravörös spaktroszköplal

vizsgálatai alapján a feni ős a karboxllátesoportok kö-

zötti kötéseket az elektronok megoszlásának mezoorar ha-

társzerkezeteinek rendszerével irtok le, amelyből a do-

' mináns határeseteket a fém és az anionmaradék elektron-

rendszerének kölcsönhatása alakitja ki. Szék szerint a

fémszappacok polaritását a féa és az elsődleges koordi-

nációs szférájában elhelyezkedő atomcsoportok és az apo-

láros szerves rész aránya határozza meg. A kalcium szap-

panok szaszpo-emulziós rendszereiben mért Tg értékek

és a számított hidrofil-lipof11 arányok hányadosát ál-

landónak találtok, ami a képzSdS szappan diszperzió po-

láros részein végbemenő koagulációs szerkezetképződésre

utal.

AB a tény, hogy a szuszpo-emulziós szappan rendsze-

: rekben a T g telitési görbe szerint növekszik as elő-

állításnál alkalmazott diszpergáló hatás mértékével, a

szerkezetképzS elemek diszperzitásának jelentőségét mu-

V tatja. A -npt gyakorlati függetlensége a szappan lánc-

f hosszától és diszperzltásától arra utal, hogy a stacio-

nárius folyás állapotában lévő rendszerek viszkozitását

elsődlegesen a szerves közeg és a fém tulajdonságai ha-

tározzák meg.

A kalcium szappanjainak homológ sorában az össze-

tett rendszer viz és olaj fázisainak szétválása ellenté-

;: tes lefutást mutat a szerkezet szilárdságára utaló

I Bingham-féle folyáshatárral, ugyanakkor az olaj és szap-

I pan fázisok szétválása parallel változik. Ha megfelelő

'i erősségű koherens szerkezet nem alakul ki, akkor a viz-

fázis azonnal elkülönül. Ez a tény, valamint a kineti-

ka ilag stabilis koherens szerkezettel rendelkező rend-

szerek reológ-lai paramétereinek állandósága a diszperz
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folyadékfázis { a viz ) térfogati koncentrációjának nö-

velésénél azt mutatja, hogy a C_0-t5l hosszabb lánca

kalciun szappanok •setében az —nlrló cseppjein adszorp-

oiós védőréteg nea alakul ki. utóbbi jelenléte vagy hi-

ánya okozza a jelentősen eltérő tulajdonságú rendszerek

képződését. Az adszorpciós védőréteg kialakulását a

szappan fémjének tulajdonságai és a hidrofil-lipofil I

aránr •értéke határozza aeg.
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MIXED ADSORPTION SURFACTANT
LAYERS IN CONNECTION WITH THE STABILITY OF CONCENTRATED
WATER-IN-OII EVULSIONS USED IN PETROLEUM INDUSTRY

S.Shalvt. L.Mukhin, V.Rybaltchenko
Moscow Institute of Petrochemical and Gas Industry
named after I.M.Gubkin.Leninski prospect,65,Moscow,USSR

ABSTRACT
Interfacial shearing strength of mixed adsorption

layers formed by surfactants acting as structure forming
agents, and low-molecular surfactants that are hydropho-
bic agents for the solid phase surface was studied. It
was shown that subsequent addition of low-molecular sur-
factants to a water/soap solution in n-decane system
did not disintegrate the interfacial layer structure.

It was previously shown /I,2/ that stable water-in-oil
concentrated emulsions may be prepared by using iron and
aluminum soaps as stabilizing agents.

In this report we shall deal with shearing strength
of mixed interfacial adsorption layers composed of st-
ructure forming surfactants (iron and aluminum soaps of
synthetic fatty acids) and a low-molecular surfactant
(sodium dodecylbenzene sulfonate) and the inter-relation
between the layers mentioned and stability of model
water-in-oil emulsions was determined.

For this objective, we determined shearing strength
of interfacial layers formed by a 0.5% iron soap solu-
tion in n-decane at interface with aqueous sulfonol.
The concentrations of sulfonol varied from I.5*IO~4 to

FIG.l. EFFECT OF SULFO-
NOL CONCENTRATION OX THE
CRITICAL SHEARING STREN-
GTH OF THE INTERFACIAL
LAYER FORMED BY A 0.5%
IRON SOAP SOLUTION
(SULFONOL CONC.t 1 - 0 }
2 - 1.5 X I0"4j

3 - 3xI0"4; 4- 5xIO"4,

-i

-2

-J
5 - I.I x I0"3

0 i t 3

tltrt* (mill)
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As seen from Figure 1, the addition of sulfonol to
the water phase gradually reduces the interfacial layer
shearing strength until the layer is completely disin-
tegrated. This results from the disconnection of soap
molecules in the interfacial layer and adsorption of
more surface aetire sulfonol molecules at the interface.
The sulfonol molecules do not produce sufficient shea-
ring strength in interfacial layers.

In cooperation with Professor Sonntag at the Insti-
tute of Physical Chemistry of the Academy of Sciences
of the DDR, research was carried out to determine the
inter-relation between small amounts of sulfonol
(from 1O~5-1O"6 m/l) added to the water phase at the
interface with a 0.05% iron soap solution in n-decane
and the amount of a fast elastic deformation.

C (mo€/£)
?IG.2. I - EFFECT 0? SULFOTOL COHCBSTBATIOV 01 FAST
ELASTIC DEFORMATIOH 0? THE HTES1ACIAL LATER FOBMSD 31
A 5xIO~4H IHON SOAP SOLDTIOI; II - STABILITY 0? TH1
BUÜLSION CQHTAIHISa 50% WATER AID 50% n-DBCAlB, STABI-
LIZED BT IE0I SOAP.

As it is seen from Figure 2, sulfonol materially affe*
ots the amount of fast elastic deformation Q . In Tery
small concentrations, in particular ( I0"5m/l) the
value 0 decreases and this points at the growing
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shearing strength of the interfacial layer. The fact
is apparently associated with a greater extent of fil-
ling of the adsorption layer. Higher sulfonol concent-
rations lead to a sharp increase of fast elastic de-
formation, the fact being indicative of the disintegra-
tion of the interfacial layer structure. The data
obtained very well correlate with the results received
previously.

Based on these data, model aqueous emulsions in
a 0.1% solution of aluminum soap in n-decane were pre-
pared. The emulsions contained 50% water and 50% alu-
minum soap solution; t° 20°C, speed 3.000 rpm, time
of emulsifying 30 minutes.

Figure 2 shows a full correlation with the values
for interfacial layer shearing strength. For example,
at 10 to I0~' m/1 sulfonol concentration a finer
dispersion of dispersion particles and increasing
emulsion stability are observed.

In practical systems there is always a considerable
amount of sulfonol. Therefore, knowing its disintegra-
ting effect upon surfactant layers (structure forming
materials) it was necessary to find a way of introdu-
cing eulfonol that would lead to a minimum loss of the
interfacial layer sheating strength.

As seen from Figure 3» addition of sulfonol to the
interfacial layer formed has no disintegrating ef-
fect. It was also found that model emulsion stability
was growing upon subsequent addition of sulfonol to
the aqueous phase.

The results obtained have found their practical
application.
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FIG.3. EFFECT OF SULFONOL ADDITION ON THE CRITICAL
SHEARING STRENGTH ( ̂  ) OF THE HfTERFACIAL LAYER
FORMED BY A 1% IRON SOAP SOLUTION. 1 - SIMULTANEOUS
ADDITION; 2 - SUBSEQUENT ADDITION.
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2.Cserháti.R-search Ins t i tu te for H a n t Protection,
Bu dspc s t , liun^ax-y

P.Bohus, Budapest Chemical Works, Budapest, Hungary i

.abstract
Hyperbolic and logarithmic coxxclations v.oie calcula-
ted uctv.cen the viscosity of 1? J?\Y formulations 3nd
the revolution pc-r minute of the rhüOviscosiBcter.
h.7p«.rbolic functions í'iötod better to the data at a
significance level of 99,9í„. The coefficient of vari
ation of the slopes of the h;/p>-rbolic functions ..as
significantly tho lowtst /'2?,~s%/ tiiűreforc only t h i s
parameter can bu perhaps applied to the characterisa
tion of the- Theological behaviour of i'',7 f l i

Á mesöiiaüdaság kemiaalásának fe j lődésével _Q-ütt a
pce^t ic id hatoanyasok forrni-lása i s rohaiiosan í'colö
Áz uj tipusu szexfornákra /FiV, LLV s t b . / a h y ^ o n á -
nyos formálások jellemzésére slkalma-ott f i a i k a i - k é -
miai módszerek nem, va&y csak bisonyoa üiudo£itá.£o::kal
alkalmazhatók. A mért paranéiierc-k a ^ c n ^ j c , t t :xtc .r-
értéke i s tüinészetcstin n:ás k e l l ho^y l c ^ ^ n s-~ uj
£zerfox'tiák esetében.
Kisérletoinlí cé l ja az vo l t , hogy FvV Jzészitr.ény^k roo-
lóg i a i tulajdonságait mérjük, a mért adatol: alópján
próbáljunk olyan paramétereket keresn i , aelyek f e l -
használhatók az Fii szex-formák f i i iko-kémiai tulajdon-
ságainak jel lemzésére.

VIZSGÁLATI A1II&G ÉS 1XÜ)SZK££K

Vizsgálatainkhoz 17 21',? itészitsiényt használtunk. Lind—
meghatároatuk viszkozi tásá t uüvckvö i l l c t v a
fordulatszám t ie l l e t t 25°0 hüEérsélileten.

Á fordulatszám és viszkozi tás összefüggést

7 s a + b . * / ! / és j s a + b.log x / I I /
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c i ó s «.OC-xJ.XCÍ0U£iC / V /
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IC 129,^- 150,1
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PESZTICTDSZUSZP3NZIÓK REOLÓGIAI VIS3LK3DÉ3SH3K
MÓDOSÍTÁSA XLÍLÖNBÖZŐ THICKENING ANYAGOKKAL
MODIFICATION OP THE RHEOLOGICAL BEHAVIOUR OP
THE PESTICIDSUSPKHSIONS BY DIFFERENT THICKENERS

P.Bohua. Budapest Chemical Worka
Í.Hadobáa, Budapest Chemical Worka

1097 Budapest, Kén utca 5,Hungary

Abstract

The thickener agents were used to modification of
the rheological properties of the sulphur suspen-
sion* The flow curves were measured by Rheostat 30
and the appearent viscosities were calculated from
the ftmctiona between shear rate and ahear stress.
One of the thickener/Tylose KH 2000/highly incraa-
aed the viscosities at low concentretiona and ot-
her one/Rhodopol 123/aleo caused the higher visco-
aitiea, but the third, minarallic type of thickener
/Cab-O-Sil/ particularty not increased the meaau-
rabla properties.

Bevezetéa

A paastieid hatóanyagok koncentrált asuaspansiőként
való formálásában általánsáé* elterjedt a különböső
viaskositás médositó anyagok haaználata. A thickamer
komponens már igám kis koncentrációban jelentőaen
növeli s látssólsgos Tisskositást. Kimutatták, hogy
as adalékanyagként alkalmasett kslloidális kovaaa-
vak bisonyas eaetekben még agy nagyságranddel na-
gyobb koncentrációaávban aam okoznak jelentőaebb
viaskositás növekedést* Terméaseteaen a azuszpenzió
raolőgiai tulajdonaágai nem csak s viszkozitáaaődo-
aitó adalékok tipuaától éa mennyiaégétői, hanem as
ösazea jelenlevő alkotóréas arányától és mennyiaé-
gétől, a diazpargált réazecskék mérateloazláaától,
•lakjától,* részaeakék éa a diaaparsiós közeg közti
kölcaönhatáa mértékétől atb. la függ.
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Feladatul tűztük ki, hogy vizsgál j'ik s£7 adott aé-
reteloszlásu kénszuszpenzió látszólagos viszkozitá-
sára való hatását három adalékanyagnak: Rhodopol 2"
Tyloae HH 2000 és Cab-O-Sil.

VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER

55 Bulyszázaléknyi kenet tartalmazd azuazpenziókat
állítottunk elő, hogy megbatározott méreteloszláau,
előzetesen nedvea őrléasel kialakított kénszuszpen-

I siókhoz különböző mennyiségű fihodopol 23,.Tylose
HH 2000 és Cab-O-Sil adalékokat kevertünk. Coaltar
Counter TA analizátorral megállapítottak, hogy a
mérhető méreteloszláa nem változott* A szuszpenzi-
ólc folyáagörbéjét 293 K-on Rheomat 30 rotációs visz-
koziméterrel vettük fel. A nyirási aebesség-gradiena
tartopíny 2,15-157,9 a"1 volt a B henger esetén. A
fordulatszámot Rheoacan 30-al automatikuaan változ-
tattuk, hogy a hisz teréziahurok falvétel 2 z l perc
+ 4 perc volt. A mérést ugy hajtottuk végre, hogy a
szuszpenziót elkészítése után teljesen homogenizált
állapotban a aérőküvettába öntöttük, majd 1 órányi

• pihentetés után kezdtük meg a szuszpensió cyirását.
' Valamennyi mérést háromszor ismételtük meg azonos

módon.

SREDJáHYBK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Azonos thickener minőaég és •ennyiaég esetén a fel-
vételek azt mutatták, hogy az eltéréaek 1 St-on ba-
lul voltak a választott mérési körülmények között.
Az értékeléshes a falfalé haladó felyásgörbéket

; használtak fel. As 1. táblázatba* a Rhedepol 23-ra
| mért átlag értékeket foglaltuk össsat
|: 1. táblázati Rhodopel 23-al módosított kénssuss-
W penzió falyásgörbéi /up-corve/
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thickener koncentráció g/lOOg-ban
0,01 0,02 0,04 0,08

46,3
62,9
85,5

116,2
157,9

5198,1

6091,5
7512,9
9746,4

12995,2

lyirőfeasttltaág nilli.Pa

6497,6

7715,9
9340,3
11776,9
15837,9

8731,2
10558,6

13401,3
17259,3
22741,6

15228,8

18274,5
22335,5
28427,0
35736,8

A 2. táblásatban as átlagfolyáagö'rbé'kbo'l ssáaolt lát-
•selagoa Ylaskositásárté'keket tüntettük fal.
2. táblásat: Látssólaga« Tiaskosltátártákek Pa.a

Dl" 1

46,3
62,9
85,5
116,2

157,9

46,3
62,9
85,5
116,2

157,9

D ,-A

46,3
62,9
85,5
116,2
157,9

Bhodopol 23 koncentráció
0,01

0,1123
0,0968

0,0879
0,0839
0,0823

Tyloae
0,01

0,1359
0,1162
0,1021
OéO978
0,0977

0,02

0,1403

0,1227
0,1092
0,1014
0,1003

IB 2000 1
0,02

0,2412
0,1872
0,1496
0,1363

0,1312

0,04

0,1886

0,1679
0,1567
0,1485
0,1440

g/100g
0,08

0,3289
0,2905
0,2612
0,2446

0,2263

konoentráeló* g/100g

0,04

0,3815
0,3034
0,2470
0,2289
0,2186

0,08

0,8420

0,6585
0,5320

0,4893
0,4526

Gab-O-Sil kenoentráció g/100g
0,025

0,0789
0,0710
0,0641
0,0612

0,0617

0,05

0,0833
0,0710

0,0641
0,0612
0,0604

0,10

0,0877
0,0742
0,0688
0,0664
0,0669

0,20

0,0965
0,0839
0,0783
0,0751
0,0772
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VisskozitássuSdssitó' adalák nálkUl

46,3
62,9
85,5
116,2
157*9

0,0832
0,0710
0,0665
0,0612
0,0595

As eredményekből megállapítható, bogy a Cab-O-Sil as
alkalaasott koncentrácidaárban gyakorlatilag alig nö-
•alta a látszólag©* vi8skozitásé*rté*kskat, sőt - asdat
annak lehetőaágára WUZSLBR/1/ rámutatott - Tiaskosi-
táseatfkkantő hatás Is Megfigyelhető igen alacsony
koncentrációban*

/!/ H.B.Winzeler, fi«7ogel and l«Sudlert Rhaological
aeaaorenents in dereiopment and quality control
of suspension concentrates
Advancea la pastieida acienca,.IUPAC congrsas,
Zurich 1978 Part 3, P. 798-809.

245



EFFECT OF DISPERSED IHASE CONCENTRATION ON COLLOID
SYSTEM STRUCTURES AMD THEIR RHEOIOGICAL PROPERTIES

A.S.Makarov
The Institute of Colloid and water Chemistry, Ukrainian

Academy of Sciences, Kiev, USSR

Abstract
Effect of the solid phase concentration on the struc

ture and rheological properties of coagulation aystea
has been studied* It has been shown that there is no
critical concentration of structure where the particles

form coagulation chains that make up a spatial grid of a
statistical nature.

Gels are peculiar due to the chaotic spatial grid
made up by the solid phase particles. The grid penetra-
tes the whole volume of the disperse-bonded system. Thi-
acotropy, relatively insignificant stability, plasticity
and elasticity are the characteristic features of gels.
Solid phase that forms their spatial framework may take
various parts of the volume (ranging from hundredth
parts to many scores of volumetric per cent), which ma-
kes it very difficult to compare rheological and opera-
tional aspects of coagulation systems as well as their
products. We have analysed the effect of the disperse
phase concentration on the structure of gel and its me-
chanical and rheological properties by way of model
ideas with a spherical particle as the constructional
element.

Volumetric frameworks made up by spherical monodis-
perse particles may be generalized into three basic ca-
ses, according to their topological properties: (1) par-
tides form coagulation chains that provide spatial grid
of statistical nature; (2) compact aggregates of parti-
cles are bonded by coagulation chains; O ) the structure
is formed by the spheres, surrounded by dense solvate
layers, due to which effective size is increased along
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fe

v;ith the volumetric part (the latter reaches «* 0.7)*

It is believed that rheological parameters of col-

loid systems should be compared when the contents of so-

lid phases correspond to the same physical and chemical

condition of dispersion that provides the volumetric

framework [1] • (These concentrations are referred to as

critical concentrations of structure-formation (GCSF).

Thus , one of the constantly re-shaping and changing

spatial grids (at the increase of the solid phase con-

tents) becomes peculiar* We presume that this is true

if the concentration dependencies of structural and

mechanical parameters are somewhat fractured, which

allows us to derive CCSF through simple approximations

[1-5] •
CCSP is most oftenly obtained in the third type of

colloid structures* But the change of mechanical pro-

perties due to the increase of the disperse phase con-

tents is so monotonous, that it is impossible to appro-

ximate experimental curves oj two straight branches ;

concentration coordinate of their cross-point if CCSF.

So, the presence of the solid phase critical contents

becomes doubtful, and the scientifically - developed

approach towards selection of concentrations for the

comparison of rheological properties of those systems

must be introduced*

As follows from Fig.1, the

concentration dependence of the

shift limited tension (Pa) has

no particular point in a non-

polar medium like decane. More-

over, such curves are exponen-

tial in many cases. Besides,

they straighten at the corres-

ponding semilogarythmic coor-

dinates, so, these curves have

no points of inflection* Conse-

quently, it is believed that

40

30

20

* * C,W

Fig.1. Dependence of

the shift limited ten-

sion on the solid pha-
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se concentration in

decane: 1-hydrated ae-

rosyl with specific

surface of 360 m2/q;

2-roenthen-amorphous

non-porous AlgO, with

specific surface of

155 m2/q.

the increase of the disperse

phase concentration results in

continuous re-shaping of spatial

grid having an average coordina-

tion number. There is no CCSF in

this case.

There is a gradual slow in-

crease of stability (Pm or elas-

ticity module) in the colloid systems on the basis of

polar media at small concentrations of the solid phase.

But the velocity of the stability gaining of the systems

sharply increases when the disperse phase concentration

reaches a certain point at the so-called CCSF, and the

solid phase contents keep going up (Fig.2). Obtained

curves are easily approximated by two straight branches

that differ in the angle of inclination in relation to

the concentration axis.

So, this presenta-

tion of experimental de-

pendencies confirmes the

assumption that there is

an overlapping of solva-

te layers during the so-

lid phase contents in -

•* C,%volj crease in polar media
! (higher than CCS51). Con-

H

I
2

f

Pig.2. Dependence of limited

tension of the hydrated ae-

rosyl dispersion shift on

the soiid phase concentra-

tion. Curves 1-5 are propyl,

butyl and hexyl alcohols, ac-

centration curves ex-

pressing acceleration of

structural and mechani-

cal parameters, even-

tually get fractured.

Analysis of depen-

dencies of the solidcordingly.

phase volumetric contents on hydrostatic partial pres-

sure in ultracentrifugai machine provides the same, re-

sults.

Results of the study of concentration dependencies
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of structure-formation and rheologicai properties of the
systems that are found in various ranges of the solid
phase contents without CCSF, show that it often is im-
possible to compare such systeas under the sane con-
centration conditions. But it is possible to compare the
Theological properties of the systems in case of concen-
trations that are an arithmetic mean between C initial
(which is the lowest solid phase contents in the system
where disperse-bonded structure is formed and immedia-
tely after the dispersion is ready)and Ccon (which is
the limited contents of the solid phase in the system
where there is degeneration ofthixotropic properties

\}\ )* 0 init + C con
Ccoap. =

2
Considering the theory of stochastic ramified pro-

cesses [3] it is possible to show that Cicit and Ccon
are characteristic for colloid systeas and are analyti-
cally connected with the cost important statistical pa-
rameters of colloid coagulation structures (like criti-
cal point of the infinite particles cluster formation)
and such important morphological feature of the struc-
ture like coordination number.

REFERENCES
LKrouglitki N.N. - Basis of physical and chemical me-
chanics - Kiev, Vyschaya scola, 1975, part 1, pp.
238-241.

2.Krouglitski N.N., Trettnnik V.iu., Uakarov A.S.,
Tchuiko A.A., Tertih V.A., Maschenko V.H. Effect of
nature of the disperse silica surface upon its rheo-
logical behaviour in alcohol media. - Colloid «J.,
1972, 24, pp. 539-544.

3.Makarov A.S., Sushko V.A., Krouglitski N.N. On cri-
tical concentration of structure-formation. Ukr.him.
J.,1979, Hi* B 5,pp. 438-442.
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EFFECT OF DEFORMATION HATE Ai.L TEKFESAT'JixE C:. THS THIXC—

TROPIC PROPERTIES OF ZnO IK PD'AS

A.A.Trapeznikov and Ye.A.Frolova

Institute of Physical Chemistry, USSR Academy of Scien-

ces , Moscow

An increase in the deformation rate leads to disappear-

ance of the structural strength maximum. As the tempera-

ture increases, the shear modulus increases, too, which

_ is due to restructurization and the energy factor.

The polydimethylsiloxane used in this work has a visco-

sity of 120 P and a molecular weight of about 65 thou-

sand, i.e. it is a low-molecular rubber with sufficient-

ly flexible chains* Therefore, the ZnO dispersions in

PDMS may be regarded as models of filled polymer systems

and as typical disperse (colloid) systems, for which thi-

xotropy plays a major role, however, its evaluation and

temperature dependence have yet to be studied. Often,thi-

xotropy is characterized only by viscosity , however,vis-

cosity is merely the final result of the deformation pro-

cess at steady flow, while structural breakdown processes

; are more clearly defined at the prestationary stage from

! the difference of rupture strength Pr and steady flow

stress P_, as well as from rupture work ÁW^ •JJ[SAP(y)<iy

determined from the area of P(y) curves at given and ze-

ro systemfrelaxation) times. Here, AP is the current

stress difference and V is deformation. It is shown in

this work that aWy may be applicable to P(j) curves both

with and without a maximum (Fig. 1). Accordingly, at de-

formation rates Y • 72.5, 136, and 264 s , the values
6 3

of &Wy are 1.0, 0.92, and 1.64*10 erg*cm .

\: An important structural characteristic is the dependence

I of P on Y (Pig. 2). As can be seen from the P(y) curves,

I the height of Pr over Pg grows at first, then decreases,
<; and Pr/Ps decreases to unity primarily as a result of

the increase in Pg. In addition,the maximum shifts to-

ward greater values of y. These changes are explained by
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that cne structure of the system comprises large aggre-

gates consisting, in turn, of smaller ones. At low ,the

links between large aggregates break, while at higher

the large aggregates break down into smaller ones already

over the ascending branch of the P(y) curve with the re-

sult that the entire curve represents gradual multiple

breakdown of the aggregates at the prestationary stage*

7,3^5,28^5,70(7) ,1*5(8)
. and 264 3^(9).

Solid curves - 2 days after
TL i » dashed curves - 1 minMl *

Fig. 3 shows lg P , lg Pg, and lg i versus lg f for sys-

tems with different degrees of filling, from which it is

seen that P may disappear at /*/-„,*« where the minimum

Newtonian «Zmin is attained. Of particular interest is the

temperature dependence of thixotropic properties, i.e.the

capacity of the broken structure to restore itself during

rest. The slope of the initial portion of the P(y) curve

can be used in calculating effective modulus G* « P//.

This value together with Pr/Ps and AWy. (at f * 0.66"
1)

are shown in Fig. 4 as curves representing them versus

relaxation (rest) time ?c&i» At 293°K, all values are re-

stored slowly to high levels. As the temperature incre-

ases, the limiting values of AW^ and Pr/Ps decrease be-

coming constant within a shorter period of time because

the thixotropic recovery is much faster. This can be ex-

plained by a greater mobility of the particles and the

aggregates diminishing in size. All of the above values
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characterize the process of thixotropic recovery in a si-

milar manner,however, the values of aW are more general

including maximum p and the initial slope of the P(y)

curve. The activation energy of the recovery process was

calculated from the dependence of the logarithm of the

total recovery time (with respect to Pr/Ps
 a n d A ' ^ ) on

reciprocal temperature and found equal to 8.9 kcal/mole.

and FD1CS containing ZnO in
an amount of 14.6(2,2'},
34(3.3*), and 40,7% vol.(4,
4»). Solid curves - P Q )
dashed curves -

53 (1,5,9); 333 (2f8t
;313 (3,7,11);293°K(4,8

lg Vt TCr 1

5.4. P V P (1-4),
G*(9=125 versus

T=3
10}
12)'and ig*i/rn_ versus
(13) for PD1B •ifti 40,7!*
vol.ZnO and 1*32% C1OOH.

As can be seen from the G*<2rrel) curves of Pig. 4, the

limiting values of G* increase with temperature. Such a

property of structurized disperse systems was discussed

in the literature. In the case of high polymers, it is

explained by the entropy elasticity associated with the

increasing kinetic energy of links and decreasing length

of the entire chain. A similar temperature dependence

was postulated for colloidal structures by Rebinder (as-

suming that the energy component is equal to zero). Sonn-

tag and Strenge experimentally found a positive tempera-

ture dependence of the shear modulus for some disperse

systems. It was first attributed to the energy component

of the interaction, which was at variance with the previ-

ous hypothesis , but then Sonntag etal. fully accepted
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the latter, i.e. they agreed that the positive tempera-

ture coefficient of the modulus is only entropic in na-

ture. Our findings seem to agree with the temperature

dependence found by Strenge and Sonntag , but we offer a

different explanation. Proceeding from the above-consi-

dered data as well as from additional experimental obser-

vations concerning the change in the shape of the P(/)

curves during a repeated deformation of the system after

a short rest at different temperatures, indicating that

the aggregates become smaller and more mobile and form a

more fragile structure although weaker at higher tempe-

ratures, we have concluded that the positive temperature

coefficient is associated with structural changes in the

system, i.e. changes in the size and number of the aggre-

gates and a different interaction between the latter in

the network. Prom general considerations we conclude

that since in a structurized colloidal system the parti-

cles are much larger than the links in the polymer chain

and are associated through the additive Van der Waals

energy, they are much more prone to weak temperature va-

riations and exhibit but a very insignificant indepen-

dent mobility, i.e. *•-<* positive temperature coefficient

is energetic in nature.

References; (1) H.Bauer and E.A.Collins, Rheology, Ed.

F.Eirich, 4,461(1967)Í (2) A.A.Trapeznikov, Zhurn.fiz.

khim., 41,1247 (1967); (3) P.A.Reminder in "Physico-

chemical Mechanics of Disperse Structures", Nauka, 1966,

p.3; Ye.D.Shchukin and P.A.Rebinder, Kolloidn.zh., 33,

450 (1971); (4) R.Strenge and H.Sonntag, Proc.Intern.
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mech Colloquium on Mechanics of olloidal Dispersions,
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Li-HIDROXISZTEARÁT OLEOGÉLEK REOLÓGIAI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF LI-HYDROXISTEABATE OLEOGELS

G. Csirova. E. Vámos, Gy. Berkes

Magyar Szénhiurogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet

H-2443 Százhalombatta, Pf. 32.

Abstract

Li-hydroxistearate oleogels are used in automotive bearing lubrication,
and are evaluated by penetration measurements. Better evaluation of
starting and low temperature performance! pumpability and high
temperature application limit have been established by cone-plate
rotational viscometry and by calculation of rheological parameters
from date obtained.

Bevezetés

A Li-hidroxisztearát /LiOSt/ oleogéleket gördülő csapágyak kenésére

gépzsirként használják. Ezért reolőgiai viselkedésük ismerete igen

fontos.

Munkánkban foglalkoztunk LiOSt oleogélek reolőgiai tulajdonságainak

vizsgálatával széles sebességgradiens /D/ tartományban, szappankon-

centráció' és hőmérséklet függvényében, valamint összefüggés meghatá-

rozásával a vizsgált rendszerek reolőgiai jellemzői- és a gyakorlat-

ban a gépzsirok konzisztenciájának jellemzésére használt penetráció—

értékek között.

Vizsgált rendszerek

LiOSt-ból és nehézolaj finomitványból adalékmentes modell gépzsir-

sorozatot készítettünk 3-2o %-os szappankoncentrációval. A vizsgált

minták jellemzésére szabványos módszerekkel megmértük a penetrációt,

a cseppenéspontot és a sava, -ámot.

Méréi.' módszer

Reológiai méréseinket a Rheotest-i.' kup-lapos rotációs viszkoziméteren

végeztük, három különböző méretű kúppal, a vizsgált minták konziszten-

ciájától és a mérési hőmérséklettől függően /l/. A folyásgörbék meg-

szerkesztéséhez az egyensúlyi nyirőfeszültség értékeket használtuk fel.

Minden mintából 3-3 párhuzamos mérés készült -5, 25 és 8o °C-on.

A folyásgörbékből grafikus módszerrel meghatároztuk azokat a para-

métereket, amelyek lehetővé teszik a plasztikus diszperz rendszerek

reolőgiai viselkedésének jellemzését:
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1. alsó folyűsi /rugalmassági/ határ, Lo f

Z. maximális plasztikus /nyugalmi/ viszkozitás, 'h.

3. Bingham-féle folyási határ, C~& ,

4. Bingham-féle plasztikus viszkozitás, h (

5. effektiv /látszólagos/ viszkozitás, Ti

Kísérleti eredmények

Az 1. ábra a modell zsirok penetrációjának függését mutatja a gél-

képző komponens koncentrációjától. Látható, hogy a vizsgált rendsze-

rek az NLGI csoportosítás szerint /2/ 8 különböző penetráció csoport-

hoz tartoznak, tehát konzisztenciájuk igen széles tartományban vál-

tozik.

A 2-4. ábrán a vizsgált zsirok 25, -5 és 8o °C-on felvett folyásgör-

béit a LiOSt koncentráció függvényében térbeli diagramok alakjában

összesítettük, mindegyik diagramon feltüntettük az alsó folyási határ

-koncentráció függvényt is.

A 2. ábrából látható, hogy 25 °C-on a 4 X-nál nagyobb szappantartalmu

mintáknak alsó folyási határuk van. Ez azt jelenti, hogy ezek pszeudo-

plasztikus rendszerek, összefüggő térbeli szerkezettel.

A -5 és 8o °C-on kapott adatokból /3-4. ábra/ megállapítható, hogy a

hőmérséklet csökkentése erősebben befolyásolja a vizsgált oleogélek

reolőgiai tulajdonságait, mint a hőmérséklet növelése és annál nagyobb

mértékben, minél kisebb az oleogél szappantartalma.

Vizsgálataink szerint a folyásgörbékből számított reolőgiai paraméte-

rek közül az alső folyási határ és a legkisebb D-nél mért látszólagos

viszkozitás értékei összefüggésben vannak a mért penetráció-értékekkel.

Ezt az összefüggést az 1. táblázat mutatja.

A kapott összefüggés-alapján a gyakorlatban mért penetráció-értékek

egybevetése és közelítő átszámítása lehetséges.

Ezen túlmenően kísérleti eredményeink felhasználhatók olyan műszaki

jellemzők becslésére, mint a gép indítási ellenállása, a hideginditá-

si lehetőségek, a zsir szivattyuzhatősága és alkalmazhatósági hőmér-

séklettartománya .
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UOM.%

1. ábra 2. ábra

A modell zsírok penetráciőja /l. ábra/ és folyásgörbéi /2.áb-

ra/ a LiOSt koncentráció függvényében, 25 °C-on

•*• /

3. ábra 4. ábra

A modell zsirok folyásgörbéi -5 °C-on /3. ábra/ és 8o °C-on

/4. ábra/
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A 25 C—on mért oenetráció és a reolőeiai jellemzők csszefüecése

NLGI jjenetrációs csoport
csoport Penetráció
jelzés o,l mm

LiOSt, %

1. táblázat

, kPa f. —1, Pas

00

o

2

3

4

4oo-43o

355-385

31o-34o

265-295

22o-25o

175-2O5

4,5-5,o

5,0-5,5

5,5-6,o

6,5-8,o

9,o-12,o

13,5-16,5

0,06-0,08

o,o8-o,ll

0,11-0-, 13

o,15-o,22

o,24-o,52

1.O5-2,lo

6-I0

1O-12

12-14

15-25

32-7o

12O-2lo
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ÍÍEMFÉM3S ANYAGOK TRI3OLÓ5IÁJA

TRIBOLOGY OF líOK-MSTALLIC SUBSTANCES

E . Vámos

Magyar Szénhidrogénipari Kutatő-Fe jles7.tő Intézet

Hungarian Hydrocarbon Research and Development Institute

SzKFI, 2443 Százhalombatta, Pf. 32

Abstract
f Tribology usually deals with physical and chemical pro-

cesses on contacting metallic surfaces in relative mo-
tion, i.e., practically with phenomena related to lub-
rication engineering. Economically, however, friction,
wear,and lubrication of non-metallic surfaces is of e-
qual significance. Examples are: the friction and wear
of rubber on bituminous ana concrete surfaces, of dia-
mond on rocks and wear of polymers, leatt.er, textile,
soil, etc.

Bevezetés

A tribológia as egymással érintkező és egymáshoz

i viszonyított mozgásban lévő felületeken végbemenő fe-
lületfizikái és felületkémiai jelenségek összességét és
ezek technikai vonatkozásait tárgyalja. A gyakorlatban
azonban a tribológia mai formájában e jelenségcsoport-
nak csak egy részével, a gépek fémes szerkezeti anya-
gainak súrlódásával, kopásával és kenésével, tehát túl-
nyomórészt kenéstechnikával foglalkozik. Tudományos és
gazdasági szempontból a nemfémes rendszerek tribológiá-
ja és tribokémiája legalább ennyire fontos. A nemfémes

f. surlódó rendszerek egy része, éppen legjobban ismert

S része szintén gépelem jellegű. Ilyenek mindenek előtt a

| műanyag csapágyak, hajtóművek és a gumiból vagy bőrből
t készült tömitő- és erőátviteli rendszerek. Sokkal ke-

vésbé ismertek és tanulmányozottak a terméssetben elő-
forduló nemfémes tribológiai rendszerek és a nem gép-
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jellegi! technikai nemfémes rendszerek. Ide tartoznak a-
zok a tricológiai rendszerek is, amelyekben a surlódő
partnerek egyike fémes, másika nemfémes.

Nemfémes rendszerek surlódó és kopási mechanizmusa

Fenti anyagok súrlódása és kopása a fémes anyago-
kétól csaknem mindig eltér és a súrlódás közben végbeme-
nő fizikai és kémiai folyamatok szabályozása eltérő
technikát igényel. A nemfémes anyagok abráziója, fárad.á-
si kopása, adheziv kopása nem mindig a fémes anyagoknál
ismert plasztikus deformációs és hegesztéses mechaniz-
musnak megfelelően megy végbe. A hegesztési hidak kép-
ződésére és elszakadására, tehát berágődási folyamatok-
ra ezen anyagok egy részénél nincs lehetőség. A fémes
anyagokra jellemző anyagátviteli folyamatok surlődó nem-
fémes felületeknél gyakran nem mehetnek végbe. Amennyi-
ben a súrlódás szabályozásának célja a súrlódás csökken-
tése, akkor egyes esetekben folyékony kenőanyag alkalma-
zása szükségtelen vagy nem lehetséges, más esetekben, a-
mikor elvben lehetséges, az ismert kenőanyagok e célra
alkalmatlanok, mert a surlódó felületeket megtámadják.
Nemfémes anyagok tribológiájában a:: on ban gyakran nem is
a súrlódás csökkentése, tehát a kenés a cél, hanem, mint
pl. fékbetéteknél, futófelületeknél, bőranyagoknál a
súrlódás növelése és/vagy optimalizálása. Eltérő mecha-
nizmus szerint megy végbe a rideg anyagok felületi frag-
raentációja és ezek kopása, vagy az elasztikus, illetve
viszioelasztikus felületek kopása. A szerves felületek
kopási mechanizmusában különösen nagy jelentősége van a
tribo-oxidációnak. Technikailag ez a folyamat a műanyag
csapágyak élettartama szempontjából jelentős és fontos-
sága nő a fémcsapágyakra felhordott siklólakkok alkal-
mazásának terjedése miatt.

Példák nemfémes surlódó rendszerekre

Alábbiakban felsorolunk néhány példát nemfémes vagy
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részben fémes surlódó rendszerekref tnegemlitve a surlő-

dés és kopás szabályozásának fő célkitűzését.

1,

Nemfémes

Surlódó pár

Fékbetét-acél

Kaucsuk-útfelületek

Talaj-acél

Szaru-beton

Textil-textil

Bőr-acél

Bőr-talaj

Gyéraánt-kó*zet

Korund-acél

Acél-foganyag

Korund-acél

Eorund /gyémánt/-

-műanyag

Szilikátpor-ktfzet

Kvarc-kőzet

Kőzet-kőzet

Müanyag-acél

Fa-fém

K&talizátor-

-katalizátor

Acél-kvarc

Vörös foszfor-

-káliumklorát

nöT.= növelés. csökk.=

, táblázat

surlódó rendszerek

Alkalmazás

Fékek
Jármükerék
Szántás
Istállózás
Ruházat
Eriátvitel
Cipő"
Mélyfúrás
Csiszolás
Fogfurás
órák, műszerek

Hangtechnika
Szélerózió
Erózió vizes
közegben
Geológia
Műanyag csapágyak
Surlódó elemek
Heterogén katali-
zis
Tűzgyújtás

Tűzgyújtás

= csökkentés, opt.*

-

Szabályozás
célkitűzése

súrlódás kopás
esetén

növ.

opt.

csökk.

opt.

opt.

növ.

opt.

csökk.

növ.
csökk.

csökk.

csökk.

csökk.

csökk.

-
csökk.

csökk.

növ.

növ.

növ.

csökk.

csökk.

csSkk.

csökk.

csökk.

csökk.

csökk.

növ.

növ.

növ.

csökk.

csökk.

csö'kk.

csökk.

-
csökk.

csökk.

csökk.

csökk.

csökk.

optimalizálás
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Gazdasági kérdések

A fémes anyagok kenéstechriicai jellegű tribológiá-

jával országosan elháritr.ató kár Magyarországon 1973-as

szinten kb. 13-14 milliárd Ft/év. A nemfémes anyagok a-

nalóg gazdasági mutatóit még nem mérték fel. Saját

vizsgálatok alapján néhány fontosabb nemfémes anyag mu-

tatóit a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

Gazdasági mutatók

Surlódó rendszer

Kaucsuk /jármükerék/

Ipari gyémánt /mélyfúrás/

Textil /ruházat/

Bőr /cipí és ipari/

Talaj /mezőgazdaság, építés/

Egyéb

összesen

Elhárítható kár
milliárd Ft/év /becslés/

3.0
1.1
6.5
5.5
2.5
3.0

21.6

Látható, hogy a nemfémes anyagok tribológiájának gaz-

dasági jelentősége még a kenéstechnikáénál is nagyobb.
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A kenőolajok vizsgálatának egyes kolloidkémiai vonatkozásai

Colloid chemical aspects of the investigation of lubricants

Zalai A.f Markó L.-né, Barmos Gy., Saly Gy.-né.

Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet 1097 Budapest
Pápay István u. b-10.

Az ásványolaj és a kenőolaj kolloid rendszer. Feltétele-

zik, hogy a kenőolajokban a detergens/diszpergálő adalékok

micelláris oldóhatású mechanizmus szerint hatnak. A detergen-

sek az égésnek és oxidációnak szilárd és félszilárd mellék-

termékeit lebegésben tartják és ezáltal meggátolják, hogy a

motor különböző részein lerakodjanak.

1./ Fontos detergens a Ca- és a Ba-szulfonát. Foglalkoztunk

ezek meghatározásával kenőolajban.

Anionos felületaktív anyagoknak kationaktiv vegyületekkel

kétfázisú rendszerben végzett meghatározását Epton vezette be.

Brewer a módszert olajoldható petroleum-szulfonátok meghatáro-

zására is adaptálta. Alkil-benzol-szulfonát tipusú kenőolaj-

adalékok monoszulfonát-tartalmának meghatározására Brewer[íj

ill. Eppert[2]módszerét hasonlítottuk össze és azt tapasztal-

tuk, hogy a kettővel hibahatáron bellii azonos eredményeket

kapunk, a szinátcsapás észlelése azonban dimetilsárga indiká-

tor alkalmazása esetén jobban reprodukálható. Timolftalein

indikátorral az összes szulfonáttartalom meghatározható.

Az 1. táblázatban technikai fehérolajból készült alkil-

benzol-BZulfonsavak elemzési eredményeit foglaltuk össze)

kloroform-viz kétfázisú rendszerben dolgoztunk 0,004 mol/1

koncentrációjú septonexxel, ami egy quaterner amin. A dimetil-

sárga indikátor jelenlétében titrálva az acidimetriás utón

kapott szulfonsavtartalomnál 4-12%-kal kisebb eredményeket

kaptunk, timolftalein indikátor jelenlétében az összes szul-

fonsavtartalom a vizsgált hosszú szénláncú alkil-aromás szul-

fonátokban is mérhető.

A 2. táblázatban olyan kalcium-alkil-benzol-szul'fonátok

vizsgálati eredményeit állítottuk össze, amelyek - az utolsó

minta kivételével - kalcium-karbonátot is tartalmaznak /hiper-

bázisos szulfonátok/. A monoszulfonát-tartalom meghatározását

1 Brewer, P.I., J. Inst. Petrol £8, 41. /1972/«
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itt a kéntartalpa egyidejű mérésével ie ellenőriztük. A mérési
eredmények szerint a mintákban a kéntartalom nagyobb hányada
van aonoszulfonátok alakjában* mint a báriumaők esetében.
2./ A kenéstechnika szánára fontos a detergena adalékot tartal-
mazó használt olajban a szennyeződés tartalom meghatározása.
Az ilyen olaj koromszemcséket, organikus oxidációs termékeket
tartalmaz* Ezek a szennyeződések benzin higitószer alkalmazá-
sakor az olajból nagyrészt kicsapódnak. Erősen detergens hatá-
sú olajból a detergens hatás a lebegő szennyeződések egyrészét
nem engedi kicsapódni* Ezért le kell rontani a detergens hatást.
Ehhez alkalmazzák az úgynevezett kicsapó-szereket, mint például
a n-butil-dietanolamint-t.

A MÁPEE-ban megvizsgáltuk, hogy ezen kicsapőszer különböző
mennyisége mennyi üledéket választ le használt olajokból.

Az 1. ábrán háromféle olaj üledéktartalmának vizsgálati ada-
tai láthatók. A CC szintű, sok detergenst tartalmazó olajnál
3 cnr kicsapőszer még nem elegendő, függetlenül attól, hogy sok
/€>%/ vagy kevés /3%/ az üledék az olajban. A kevés detergenst

tartalmazó olajnál 1-2 car kicsapőszer már elegendő a szuszpen-
dált szennyeződések gyakorlatilag teljes leválasztásához.
A vizsgálat során az olajszennyeződését is jól lehet követni,
és 5-10.000 km [izem közben vett minták tiledéktartalma a 2.ábra
szerint változott. Az Uledéktartalom egy olajcsereperióduson
belül a lefutott km növekedésével szintén nőtt. Az ábra az üze-
meltetés szigorúságának hatását is mutatja.

3*/ Osztályunkon foglalkozunk a kopástermékek vizsgálatával is,
mert alakjukból és nagyságukból a gépelem kopásának mechanizmu-
sára, intenzitására lehet következtetni. A kopás részecskéknek
alakja jellemző; igy például a súrlódási kopás részecskék vé-
kony lemezek.

A ferrográfia alkalmas eljárás a részecske koncentráció és
méret eloszlásának vizsgálatára. A kenőanyag minta előkészitése
után mágneses térben elhelyezett ülepitő csőben történik a ko-
pástermékek elkülönítése és mérettik szerinti rendszerezése is.
Ezeket a részecskéket a cső két pontján vizsgáljuk optikai utón
és megkülönböztetünk 5 nm-nél nagyobb /D^/ valamint az 1-2 p
körüli méretű /Dg/ részecskéket. A fény intenzitásában bekövet-

2 Eppert, G., Z. Chem. 1Í3, 188. /1978/.
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kező csökkenést egy digitális kijelző berendezés számadatokban
fejezi ki* A "normál" kopási folyamatban a D^ és a D s értékek
hasonló nagyságrendűek. Abnormális kopás fellépésénél a D^ ér-
téke jelentősen megnő. Ezen számok különbségéből és összegéből
számitják az úgynevezett szigorúsági indexet, Ip-t* amely érzé-
kenyen változik ha a kopási folyamatban a változás kedvezőtlen.
A fenti számadatok nem abszolút értékek, nem általánosíthatók.

ViZ3£áltuk pl. egy szándékosan szigorú körülmények között

járatott differenciálmü kopását és a különböző időpontban vett
minták Fe-tartalmát /3»ábra/» Aaint látható, a szigorúsági in-
dex és az Je-tartalcm azonos lefutási görbét ad a km-teljesit-
r.ény fürjvényében. A kopásra tehát jól jellemző adatokat lehet
kapni a ferrográf alkalmazásával. Erős mágneses térben üvegle-
mezen létrehozott kopásfém lerakodást nevezik ferrogramnak.
A ferrosskópban, a bikromatiku3 mikroszkópban az egyik fénysu-
gár vörös szűrőn halad át a sásik pedig zöld szűrőn jut a
tárgyhoz. A nagykontrsgstú színkombináció használata lehetővé
tss3i, hogy megkülönböztessük az átlát3zatlan azaz a vöröses
színűnek látható kopásfém részeket és vegyületeket/vasoxidokat/
vagy szennyező anyagokat /kvarc/, melyek zöldes, sárgazöld ár-
nyalatúak. Vizsgálatainkhoz az AÜTOXUT ferroszkópját használtuk.
A &. ábrán bemutatunk a 3. ábrán ismertetett vizsgálathoz tarto-
zó V.ét íerro^rsnot. Az 1000 ia-es minta ferrogran-jánaic felvétg-
le az un. noraál "rubbing" /dörzsölés!/ kopáatipusra jellemző
képet nutatja. A 3000 km-es minta ferrogramjáról készült felvé-
telén jól látható a kopás mértékének mennyiségi ugrása - e nor-
aál dörz3ölési kopástipusra jellemző kép mellett.

Ugyancsak vizsgáltuk a Reichert kopásvizsgáló gépben 50, 200,
300 I» terhelésnél végzett vizsgálatból száraazó olajban a kopás-
terraékeket. A vizsgálatokát hajtóműolajjal végeztük. Az eredmé-
nyeket az 5. ábrán foglaltuk össze. Látható, hogy a terhelés
függvényében a szigorújáéi index éa a kopási felület hasonló le-
futású görbét ad. A ferrograf ezesetben is alkalmas a kopás le-
futásának vizsgálatára. Egy szokásos üzemelési körülmények kö-
zött járatott városi autóbuszból az olaj 5000 km-es használata
után vett minta ferrograaját mutatjuk a 6. ábrán. A ferrográf
vizsgálat számadatai szerint /I_«3,8 x 10^, DL« 92, Dg=63/ az
autóbusz a kis kopási szakaszban üzemel.
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Összes-és mono-szulfonsQvtartalom meghatározása

szuHonsavakbrar 1 táblázat
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RBOLŐGIAI ÁLLAPOTEGYENLET MEGVÁLASZTÁS* MÜA9TAG-
PELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK LEÍRÁSÁHOZ.

THE POUT OP VIEWS OF THE SEPARATION COITSTUTIV
EQUATIONS TO MODELLING 0? THE POLYIÍER

PROCESSING.

L. Halász
E"S Műanyag és Gumiipari Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3*

Abstract

Considering the operational units of the polymer
processing, the paper expound the equation system
suitable for description of process and condition
uniqueness. Author summarise the constitutive equa-
tions, discuss the continuum mechanical relations
and the molecular theories. Introducing the dimen-
sionless Deborah-number, Weissenberg-number and pa-
rametric linearity number, was given few point of
views to separate constitutive equation for a given
process. As the application examples were discussed
the melt flow in the metering section of the plasti-
cating extruders, the swelling of the extrudate and
probléma of calandering.

•' A müanyagfeldolgozási folyamatok jellemzője, hogy
a műanyag mechanikai és hőenergia hatására ömledék álla-
potba jut, majd homogenizálás után az alakadó egységben
elnyeri kivánt alakját és lehűl. Az egyes részfolyamatok
müanyagfeldolgozási műveleti egységeknek tekinthetők. A
legfontosabb ilyen műveleti egységek az ömlesztő-, az
ömledékhoraogenizáló-, folytonos működésű alakadó, sza-
kaszos működésű alakadó-, lehűtő egységek. Az egyes mű-
veleti egységekben végbemenő folyamatok leírásához meg

l kell fogalmazni a bennük végbemenő anyag- és energia-
| áram összefüggéseit. Ezt a mérlegegyenletek /folytonos-
ig ság egyenlet, impulzus- és energia mérleg egyenlet/ meg-

adásával lehet megtenni. A mérlegegyenletek megoldásá-
hoz meg kell adni a folyamatokat jellemző egyértelműség!
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feltételeket. Bzek az értelmezési tartomány, a pci
feltételek, kezdeti feltételek, állapotegyenletek. A
müanyagfeldolgozásban két állapotegyenletnek van sze-
rep*, as egyik a Teológiai állapotegyenlet / a vizsgált
köseg deformációk hatására bekiSvetkező Tartozásait jel-
lemai/, a másik a fizikai állapotegyenlet.

A polimerek reelőgiai állapotegyenletei levezethetők
kontinuum-mechanikai Megfontolások alapján, amikor a
rendszert kontinuwanak tekintjük. Ez a leírási add akkor
jogos, ha a rendszert alkotó legnagyobb diszpergált
elemi rász is kisebb, mint az a. legkisebb térfogat*le«
melynek deformációját Tizsgáljuk. A reológiai egyenletek
levezetésének másik módja a rendszer deformáció hatására
bekövetkezft szerkezet változásainak vizsgálata. Mindkét
módszerrel rendkivUl sok egyenletet vezettek le. Egy
adott feldolgozási folyamat leírásához nehéz a sok
egyenlet közül a megfelelőt kiválasztani, bár természetes
igény, hogy az egyenlet egyszerű alakú legyen ás tegye
lehetővé a mérlegegyenlet rendszer megoldását.

A reológiai egyenlet kiválasztási szempontjai.

A reológiai egyenlet megválasztásához három dimenzió-
mentes számot használtuk: M ^

- a Deborah-számot If.,̂  « ^™-»
ki,

- a Veissenberg-számot

- a parametrikus linearitási jelzőszámot

ahol«4*és-Af a műanyagot jellemző két relaxációsa idő,
T az áramlás jellemző sebessége, L* a deformáció irá-
nyával párhuzamos, a műveleti egységre jellemző geo-
metriai méret, Lf a deformáció irányára merőleges, a
műveleti egységre jellemző geometriai méret.

Ha a Deborah-szám Kicsiny akkor az anyag relaxációs
folyamatai gyorsak a deformációhoz képest és az anyag
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viselkedése a viszkózus folyadékéhoz közeledik. Nagy
Deborah-szám esetén a relaxációs idő nagy a deformá-
ciós időhöz viszonyítva és az anyag viselkedése a ru-
galmas anyaghoz közeledik. Így a Deborah-szánuaal jel-
lemezhető az anyag alapvető viselkedése.
A Weissenberg- szák a normálfeszültségek és a tangen-
ciális feszültség arányát jellemzi. Ha értéke kicsiny I
az azt jelenti, hogy az illető folyamatban a normál-
feszültségek elhanyagolhatók a tangenciális feszüitsé-
gekhez képest igy a folyamat jellemzéséhez elegendő a
viszkozitás! egyenlet. Amennyiben a Weissenberg-szán
nagy ugy a normálfeszültségi egyenleteket is figyelembe
kell venni.

A parametrikus linearitási szám a viszkozitás! függ-
vény linear!tását jellemzi. Amennyiben értéke kicsiny
ugy az anyag newtoni-folyadékként viselkedik a vizsgált
folyamatban. Nagy értékek a nem-newtoni viselkedést
jellemzik.
A három dimenziómentes szám segítségévei kiválaszthat-
juk a megfelelő reologiai állapotegyenletet az egyes
folyamatokhoz. Az 1. sz. táblázat ad egy tájékoztató
áttekintést az egyes folyamatokra polietilén, poli-
propilén és PVC feldolgozásakor. A táblázatból látható,
hogy az ömlesztés, ömledékszállitás leirásakor a visz-
kózus folyadék egyenlete alkalmazható, a normálfeszült-
ségi függvények elhanyagolhatók. Az alakadási folyama-
tok többnyire jellemezhetők a viszkózus folyadék egyen-
letével, de a ki- és belépési szakaszok miatt sok eset-
ben a nemlineátis viszkoelasztikus anyagok egyenletét
kell alkalmazni. Ez különösen érdekes az extrudálási
folyamatoknál a kész termék méreteinek meghatárosása-
kor. A kalanderezési folyamat érdekessége, hogy azonos
anyagjellemzők esetén a deformációs folyamat függvé-
nyében más és más reologiai állapotegyenlet használata
célszerű.
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1. as. táblázat: A pUanyagfeldolgozáal folyamatok
jellemzése a reológlai állapotegyenlet
•egrálaaztása szempontjából.

Feldolgozás

Extrudálás

Fröccsöntés

Kalandérezes

Részfolyamat

ömlesztés

Smledékszállitás

alakadás

Be- és kilépés

ömlesztés j

ömledékszállitás j

áramlás a fuvóká í
ban és elosztó ;
csatornában i

térkitöltés j

utónyomás j

i

*De

ló" 2

IC"2

io-1

1

IC"2

ló" 1

io-1

j t

1 io- 1 1
! io- 1 I
ilO"1..!
:1.-.1O

io-1 .

IC'1

i

a ;

ío^-io 1

ip !

j
10 '
io !
í

1 :

10 :

1
1

1

A táblázat adatainak megfelelően polimer extruzi^ ömle-

dék szállításának jellemzésére a viszkózus folyadék

egyenletetét alkalmaztuk a nyomásprofil leírására. A kí-

sérleti és számított eredmények jó egyezést mutattak.

A résszerszámon keresztüli duzzadás leírására a Maxwell

egyenletet hasznaira a számított duzzadás érték- k jó

egyezést mutattak a mért értékekkel polietilén esetén.

PVC kalanderezésének leírására hatvány törrényt használva

számítottuk az egyes hengereken fellépő forgatónyomatékot.

A mért és a számított eredmények megfelelő egyezése a

módszer alkalmazhatóságát igazolja*
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A KEVŐQSŐK REOLÓGIAI KUEATÁSÁSAK ELMÉLETI ÉS GXAKORLAXI
JELEMTOSEGE
THEORETICAL AID PRACTICAL DíPORTAÍCE OF RHEOLOGICAL
IIVESTIGATIGV 07 OTBTBKKTS

<»J> KedTessy, I. Ssirorleza

SZOTS Győgyszertechnolőglai Intését, Szeged, Eötrös u.6.

In our model- ezperimenta we established connections
between the ointments combination, the properties of
the components and the rheological characteristics. We
analysed the factors influencing the gel-structures sta-
bility, resp. the relation between consistency and the
release of drug.

A gyógyszeres kenőcsök a koherens rendszerek sajátos
csoportját képviselik. Szerkezetüket és reolőgiai jel-
lemzőik értékeit az összetétel, az előállítás módja,
ill. az eltartáskor lejátszódó folyamatok határozzák
meg A/* A kenőcsök reolőgiai kutatásának szerteágazó
és számos ellentmondást tartalmazó irodalma Tan. Külföl-
di és hazai szerzők sok, többé-kevésbbé általános érré-
nyü összefüggés felismeréséhez jutottak /5-4/.

Kisérleti munkánkban nagyszámú modell-rendszert ta-
nulmányoztunk. Vizsgálataink három kérdés tanulmányozá-
sára irányultak. Az összetétel és a konziaztencia-jel-
lemzők Összefüggései, az eltartás aor^n lejátszódó kol—
loidikai és reológiai Tartozások kutatása, ill* a kon-
zisztencia és a hat ówvyagfelszabadulás összefüggéseinek
tanulmányozása képezték kutatásaink tárgyát.

Kétkomponensü szénhidrogén- és lipogéleket, T/O és
O/T tipusú emulziós géleket, makromolekulás rendszere-
ket tanulmányoztunk. Megállapítottuk, hogy a gyakorlati
alsó folyáshatár, a szerkezeti Tiazkozitáa és a tixotró-
pia exponenciálisan nő a sz^^'fl f̂ Lll* koncentrációja—
nak nörelésérel /l.ábra/. As emulgeált Tistartalom - oA
rendszerekben - exponenciálisan osökkentette, T/O rend-
szerekben exponenciálisan nOrelte a reológiai paraaéte-
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szí lard fázis konc.

l.ábra; ESMA P -foly.paraffin
gélek Yiszkozitásának kon-
centráeiő-fiiggése

rak értékét. Gélvái-lá-
gyitó tanzidak jelenléte
/TweenGés Spenr-sorosat/
hátrány? üggrény azarint
caökkantatték a kemziaz-
tanola-paraBétarak nagy-
flágát.
Ssan Ssaxaffiggéaeket
nagyazáaú •odall-rand-
szar alcmzéaa alapján
állapítottuk sag.

játaződő atarkazatl vü-
tozáaok Tlz

egycnsú/yi viszkozitás

2.ábrát Gélviszkozitás - olajszán
összefüggés kétkomponenstt szénhid-

Ss lipogélekben

Vagfigyaltük, hogy asén-
bldrogén- éa lipogél
alapanyagokban, ill.r/o
emulziós randazarakban
tároláa alatt jtl«nt5s
•sarkazetazilárduláa

játaződlk la. Ez
a folyáshatár, a
szerkezeti risz-
kozitáa éa a tiz-
otrőpia nörekedé-
sében jut kifeje-
zéare. Ax qtóTce-
aénredéa tolyaaa-
ta a készítés u-
táni als5 héten
a legnagyobb, az
idő függvényében
egyensúlyi álla-
pot kialakulásá-
hoz rezet.Sebes-
ségét és Mértékét

a szilárd fázis
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I-

koncentrációja, a nedvesedés és alkalmes sejgdanyagok
befolyásolják.

Szénhidrogén- és lipogélek stabilitásának fontos jel*
lemzője a folyékony fázist megtartó képesség /"olaJszám'K
Kísérleteinkkel tisztáztuk, hogy az olajszámot a gélszer-
kezet koherenciája, a gél szerkezeti viszkozitása és a
folyékony fázis viszkozitása befolyásolja. Kétkomponensü
rendszerekben szoros korrelációt és lineáris regressziót
találtunk a gél egyensúlyi viszkozitása és az olajszám
között /2.ábra/. Megállapítottuk, hogy kolloid szemcse-
méretű segédanyagok /AerosirV kedvezően befolyásolják
az olajszám értékét.

III. A konzisztencia és a gyógysaerleadáa összefüggése

Számos kétkomponensii és o/v emulziós rendszerben vizs-
gáltuk a szuszpendált hatóanyag /szalicilsav/ szabaddá
válását, gél-diffúziós módszerrel. Kísérleteink alátá-
masztották KSDVESSY és MAYER /$/ alapvető megállapítá-
sát, hogy a gyógyszerfelszabadulás döntő faktora az ol-
dódási megoszlás. A felszabadult hatóanyag mennyisége
és a diffúzió idejének négyzetgyöke között lineáris ösz-
szefüggést találtunk olyan rendszerekben, ahol as oldott
hatóanyag koncentrációja nem haladta meg az 1 %-ot. A
diffúzió sebessége /!)/ f •• a gélképző anyag koncentrácic-

szilárd fázis-konc.

10 20 30 40 %

o szénhidrogén gél
A Upogél

T emulgens koncentrociójci

2 4 6 8 « <1
ábra: A diffuzióaebesseg

változása a gélképző kompo-
nens koncentrációjával

4.ábra: Span 20 hatása a
diffuziősebességre
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jával lineárisan csökkent /3.ábra/. Az emulgensek /Span
20, 8QV 85/ jellemsáen növelték a szénhidrogén és lipo-
gélek gyógyszerleadását /4.ábre/.

A vizsgált gélek egyensúlyi viszkozitása éa a felsza-
badult hatóanyag mennyisége között - szénhidrogén-, 11-
pogélek és o/v eaulzlőa rendszerek esetében - szoros
korrelációt állapítottunk meg. A lineáris regresaxiót
leíró egyenletek az alábbiakt

Szénhidrogén-gél sorozati Q» 43,5 - 0,49 "L B

Lipogél sorozat : Q- 43,1 - 0,38 m. £
0/T emulziós-gél sorosat: Q» 60,5 - 0,19 "l B

/ Q» a felszebadult hatóanyag aennyisége, >lE- a gélek
egyensúlyi riszkozitása./ Tehát a Tiszkozitás csokkené-
sérel egyértelműen nörekedett a felszabadult hatóanyag
mennyisége.

Kísérleteink tapasztalatai, a leront következtetések
segítséget nyújtanak - konzisztencia és gyógyszerleadás
szempontjából - optimális összetételek tervezéséhez, ill.
a gélszerkezet stabilitási kérdéseinek megoldásához.

!•/ Kedvessy Gy.t Gyógyszertechnológia* 4. átdolgozott
és bóritett fcLadáw. Medicina, fip.1978.

2./ Schulte, K.J3., Kasaen, H«A.: Pharm. Acta Helv* 36.
34, 86, 162, 358 /1963/

3./ Miinzel, £•; J. Soc. Cosmt. Cheat. i2, 398 /1969/
4./ Fényiné Deméay M., Hohay J.t Mózes Gy.t Tájws S.s

Gyógyszerészet 2, 321, 368, 422 /1965/
5*/ Mayer, A., Kedvessy, G.t Pharm, Ind. Jg, 755 /1970/
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K3RÍJWL1 ALAPANYAGOK PI3PTTZÁCIÓ5 :S I*:»LÓGIAI 3AJ.TS/.-

GAUfAK VIZSGALATA

STÜDY OF THE PEPTXZATIOir AND HH30L0GXCAL PROPERTIES OF

CERAMIC RAV HAT2R1ALS

Glide M.. Rápási Zs.

József Attila Tudományegyetem Kolloidkémiai Tanszéke

Szeged, Aradi vértanuk tere 1. 6720

Abstract

A study was oade of the peptisclng and defloccu-
lating effects of various amounts of /Karo_/g on
"spotted" kaolinite from R&ika and on illixe from Fii-
zérradvány. The rheolocieal examination of concentrated
suspensions revealed that, from the aspect of the flow
properties of the "spotted" kaolinite samples, the
predominant role is that of the desaggregation of the
raontmorillonite in the clay, which induces a consider-
able increase in the number of particles in the system;
the deflocculating effect of the polyphosphate plays a
subordinate role. Vith illite, however, the defloccula-
tion predominates; this overconpensates the increase
caused in the number of particles by the desaggregation.

Az agyagok tulajdonsága és igy gyakorlati célokra

történő felhasználásánál döntő agyagásványkomponensOk

minősége és mennyisége, valamint a részecskék közötti

kölcsönhatások nagysága. Ez utóbbit nagymértékben befo-

lyásolhatjuk adalék elektrolitokkal.

Vizsgálataink célja az volt, hogy két, kerámiai cél-

ra felhasználható hazai agyag, mégpedig a rátkai pety-

tyes kaolin és a füzérradványi illit aggregációs álla-

potának és folyási tulajdonságainak változását tanulmá-

nyozzuk /ttaPO./g hatására.

A Na-polifoszfótokat használják peptizátorként és

deflokkuláló szerként. Peptizáló hatásuk azon alapul,

hogy az agyagásvány részecskék cserepozicióban lévő ka-

tionjait Na-ionokra cserélik ki és igy megnövelik a ré-

szecskék negatív zeta-potenciálját. Slfolyóaitó bat&su-

274



kat azzal magyarázzák, hogy az agyagásványrészeeskélc /+/

töltésű éleit áttöltik, ezáltal csökkentik a részecskék

lapjai és élei közötti vonzóhatást vagyis a heterokoaga-

lálást.

Peptizádós vizsgálatok. A peptlzátorok hatása koncent-

rációjukkal vagy maximum, vagy telitési görbe szerint

változik. Az optimális peptizátormennyiség meghatározása

céljából a /SaPO^/g koncentrációját - 100 e száras a*

gyagra vonatkoztatva - 0,5...3 g intervallumban változ-

tattuk. A peptizálást melegen végeztük. Szután ülepités-

sel, majd ezt követő centrifugálással elválasztottuk a

d:*2...O,5 ua-es illetve a d £ 0,5 um-es részecskéket.

A két frakció mennyiségét g-ban - 1OO g agyagra vonat-

koztatva - as alábbi táblázatban tüntettük fel.

jM nth*quantity of tttt fractions
(«-2...QS/im and *>Q5/an) in tht pnmra iKftfC^

•JtDgctov

0
05
to
15
20
30

*»Z..05gn

(0
2U
239
27.0
2SS
235

MOSwn

U
153
217
251
253
25,1

riton o/ i

i-2JiS«m

115
335
323
309
3U
3K

4*05«m

U
I U
123
IS!
155
ss

A minták röntgendiffrakciós vizsgálata - amelyet a

JATí? Ásványtan, Geokémia és Kőzettani Tanszékén véges-

tek el - azt mutatta, hogy a pettyes kaolin d 9* 2,..0,5

um-es részecskéket tartalmazó frakciója kaolinitet és

kvarcot tartalmaz. A kaolinit mennyisége közel azonos a

kezeletlen mintáéval, a kvarc viszont feldúsult a frak-

cióban. A d ̂  0,5 /im-es részecskéket tartalmazó frakció

tiszta montmorillonitnak bizonyult. A füzérradvényi il-

lit kisebb diszperzitásfoku frakciója ax illit mellett

kevés kvarcot tartalmaz, a nagyobb diszperzitásfoku

frakcióban az illit mellett már csak nyomokban mutatha-

tó ki kvarc.
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Raológlai vizsgálatok. A méréseket Bheotest rotációs

viszkoziméterben végeztük. A kezeletlen, valamint -

100 g agyagra vonatkoztatva - 0,5, 1,5, 2 111. 3 g

/NaPO-Aj-tal melegen peptizált mintákból 50 súly £-os

tömény szuszpenziókat készítettünk. A méréseket elvé-

geztük közvetlenül a mérőpohárba való betöltés után nö-

vekvő, majd ezt követően csökkenő sebességgradiens ér- j

tekéknél. Ezután a mintákat Zk óráig állni hagytuk a

mérőpohárban, majd újra vizsgáltuk a folyási tulajdon-

ságok alakulását.

A kezeletlen pettyes kaolin folyásgörbéje /l. ábra/

szabályos hiszterézis hurkot alkot - a minta tixotróp -

jelezve, hogy nyírás hatására csak a lamellatömbök kö-

zötti kapcsolat bomlik fel. Nátrium-hexametafoszfát ha-

tására a folyásgörbék egyre magasabb lefutásúvá válnak.

A hiszterézis hurok 0,5 7» /NaPO^Ar jelenlétében fordí-

tott lefutásúvá válik, a minta "antitixotróp". Ez azzal

magyarázható, hogy a /NaPO_/g mennyisége csak a lamella-

tömbök egy részének a dezaggregációjához elegendő, a

többit csupán fellazítja. A tömény szuszpenzióban növek-

vő sebességgradiens értékeknél nagy nyiróerők lépnek fel,

aminek a hatására a fellazított lamellatömbök dezaggre-

gálódnak. így csökkenő D értékénél jóval nagyobb számú

részecskéből alakul ki újra a szerkezet és ez-a döntő

a folyásgörbe lefutása szempontjából. A /NaP0_/6 meny-

nyiségét 1,5 j6-ra növelve a rendszer újra tixotróppá

válik jelezve, hogy a peptizátor mennyisége elegendő a

teljes dezaggregáoióhoz. Nagyobb /2 ill. 3 £/ koncent-

rációjú /ftaPO_/.f már enyhén flokkuláltató hatású. Szfc

mutatja a 24 óra állás után felvett folyásgörbék ala-

kulása, illás közben a 2 JÍ AaP0_/6-tal kezelt minta

szerkezete nagyobb mértékben képes regenerálódni, mint

a 1,5 jC-kal peptizált mintáé. Hegállapitható, hogy a

minták folyási tulajdonsága alátámasztja a peptisáoiós

vizsgálatok eredményét.

A kezeletlen füzérradványl Iliit növekvő és csökke-

nő sebességgradiensnél felvett folyásgörbéje /2. ábra/
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többször keresztezi egymást. 2z arra utal, iiogy ÍS lacisl-

latömből: egy róaze nyiráa hatására f elbomlik, de «z a

hatás még nem jelentős. Nátriuia-hexanetafoszfát hatására

a folyásgörbék jóval alacsonyabb lefutásúvá válnak. As

"antitixotróp" viselkedés kifejezetté válik 0,5 ?•

/NaPO_/6 jelenlétében. Teljes dezaggregációt ebben az o-

setbén is 1,5 fS /NaPO_/6 biztosit. A peptizátor koncent-

rációját 2 íí-ra növelve ennél a mintánál is enylie flok-

Iculálás lép fel.

1. ábra 2. ábra

7 Efftct of (NOPOJV on the flow tatavw
of 'spotted • kaolinit* H m m

Effect ol(«*oPO,i on the fl«v Manor

50 IÖB 0 ,

100

100 O.s"

A pettyes kaolinnál a folyási tulajdonságok és agy

a szerkezetképzés szempontjából döntő a kőzetben lévő

inontraorillonit dezaggreeációja és alárendelt szerepe

van a Na-pol±foszfát él-áttöltő hatásának. A füzérrad-

ványi illit is dezaggregálódik /BaPO./g hatására, de

domináló marad az adalék elfolyósitő hatása. Az ered-

mények jól tükrözik, hogy azonos kezelési módnál a reo-

lógiai tulajdonságok szempontjából alapvető az agyagás-

vány minősége.
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A PAPÍROK SZERKEZETI ÉS MECHANIKAI TULAJDONSÁGAINAK
KAPCSOIATA

RELATIONSHIP BETWEEN THE STRUCTURAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF PAPER

H. Sümegi

Dunaújvárosi Papírgyár i

Our tests show that in case of bending the paper behaves
within a wide range of deformation like an ideally elastic
bcdy. As the degree of dispersion of the technical cellulose
fibres utilized in sheet formation increases, Young's modulus,
E , varies according to a monotonic or moderate curve of
maximum. However, the dimension and form of fibres effect E
only in so far as it alters the density, _d , of the sheet "~
formed. The same surprising effect was observed with additives
modifying the structure formation of fibre suspensions.

A papir inkoherens rostszuszpenzióból előállított kohe-
rens rendszer: szalagszerü rostokból alkotott térháló, mely-
ben a rostok szélessége a lap síkjával párhuzamos, a rostok
tengelyei a papírgyártás körülményeitől függően több-keve-
sebb orientációt mutathatnak.

A papírt gyártása, feldolgozása és alkalmazása során kör-
nyezetének számos mechanikai hatása éri. így értékét, hasz-
nálhatóságát szerkezeti és mechanikai tulajdonságai nagyban
befolyásolják. Ezért a reológiai tulajdonságok a papir leg-
fontosabb minősítő jellemzői közé tartoznak, s a papíripar-
ban több olyan reológiai vizsgálati módszer alakult ki, ame-
lyek többé-kevésbé jól szimulálják a papírnak adott körülmé-
nyek közti igénybevételét, s igy előre tájékoztatnak várható
viselkedéséről.

A papir mechanikai jellemzői közül sok esetben fontos sze-
repet játszik a papír tartása, melyet visszavezethetünk a
lapnak hajlító igénybevétel esetén tanúsított rugalmas és
plasztikus deformációs tulajdonságaira. Jelen munka keretei
között a papir rugalmas deformációjával foglalkozunk, amikor,
a papir gyakorlatilag ideális Hooke-testként viselkedik, te-
hát adott £- deformáció és a létrehozásához szükségest nyirő-
feszültség között lineáris kapcsolat van, ahol E arányossági
tényező a rugalmassági vagy Young-együttható.
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HAJÜTÁS BENDING

Vizsgálatainkhoz a
különböző, technikai mi-
nőségű, fehérített szul-
fátos szalma-, nyár- és
fenyőcellulózokat - disz-
perzitás paramétereik
szabályozására - labcra-
tóriumi hollandiban ő-
rőltük, s belőlük lapkép-
zőn mintalapokat állitot-
tunk elő, A részecske /ré-
szecske kölcsönhatás e-
lektrosztatikus komponen-
sét - a papíripari gyakor-

aoso ono
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latban elterjedten alkal-
mazott - aluminium-SBul-
fát, illetve kationos po-
lielektrolit, poli-/amid-
-amin/ adagolásával vál-
toztattuk. A kialakult tér-
háló jellemzően hidrogén-
-hidakból álló adhéziós
kötéseinek számát karboxi-
-metil-cellulós nátrium ső-
jának adagolásával növeltük.



A papírt forgat cnyoniQt ék alkalr

formáltuk. Felvettük a küicnter" I.

M

U

rj

* s»» •

i-.

í
i

WM0MUM

esetén fellépő

litási áefonnácict.

Méréseink ss~ ~üxa*

zákt hogy a pepir hsj-

litó deforriáció eset ér.

nemcsak ez átlercs i-

gér.y revét el, Illetve a

deresek néhány perces

időtartama, de több c-

rás deformáció alatt is

széles tertoránybar. i-

deálisar. rugalcas test-

ként viselkedik, tehát

a deforcácic pillanat-

szerüen alakul ki, cér-

téke és a forgat ánycnse-

ték között lineáris kap-

csolat van, s a >̂ . =

- f /K o/ függvény álta-

lában neir. mutat hisste-

II

rézist, belőle számitható az E Yoímg-modulusa. A diszperzi-

tásfok /SR°/ növekedtevel E monoton nő, vagy enyhe r5axir.ur.0n

raegy keresztül. A papirok £ térfogattömegének függvényében a

(•

a» »* ii

•Young-nodulusc egy inflexi-

ós ponton átmenő, elnyúj-

tott í3 alakú görbe szerint

változik: az E megjelenésé-

hez egy ird.niniális "tűmény-

ségre", térfogattömegre

szükség van, de d. eg;: érté-

kén tul as E növekedés he-

lyett csökkenni kesá.

A külcnbcső csllulósok

ese-t'n & jelentősen ^Irérr

eiler.í'rs sdrtt d-r.er - &
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am

mérési hibák határain belül - adott E járul. Adott disz-
perzitásfoku cellulóz szuszpenzió esetén alkalmazott alu-

minium-szulfát, il-
letve poli-/amid-
-amin/ növelve a
rost/rost kölcsönha-
tást: lazább struk-
túrát és kisebb E-t,
a karboxi -metil-
-cellulóz nátrium-só-
ja pedig tömörebb
struktúrát és nagyobb
Young-moduluszt ered-
ményezett.

Méréseink szerint
a rostok alakja és
mérete annyiban hat a
rugalmassági együtt-
hatóra, amennyiben a
rostszuszpenziő szer-
kezetképzési tulajdon-
ságait befolyásolja*
Az adalékok hatása is
visszavezethető a szer-
keze tképzést módositó
tulaj donságaikra.

i/
r

• » t*nmpi

A papir R^ hajlító merevéségét R, = IE módon megszabó I
inercia nyomatékra, illetve E Young-moduluszra ellentétes a
papir á térfogattömegének hatása: d <,0,9 esetén az E növe-
kedése, d^O,fl esetén pedig az I, csökkenése a domináns.
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P3NETHATI0N STUDIES USIHG THE 3IAHIPULATION OF INSOLUBLE

ÍÍ0N0LAZER5 OH AQUEOUS GELATINE SOLUTIONS

D. Vollhardt and M. Jittig

Zentralinstitut ftir Organische Chemie der Akademie der

Wi8sen8Chaften der DDR; GDR 1199 Berlin Rudower Chauasee

Abstract

Using a new manipulation technique the penetration exper-
iments of the system octadecanol monolayer-gelatine
solution hare shown that the penetrated gelatine is bound
simultaneously in a water-soluble and water-insoluble
form.

The penetration of gelatine into a spread monolayer of a

selected surface active substance out of an aqueous sub-

phase has been investigated as a model for understanding

the effect of surfactants for coating a substrate.

The investigations of the penetration were carried out

with a multivalent applicable set up on the basis of sur-

face pressure measurements using the Wilhelmy method with

an electrobalance described in detail in another paper.

The set up renders possible a definite manipulation of

insoluble monolayers between different bulk phases.Pen-

etration studies using the manipulation technique are

distinguished by comparatively well established boundary

conditions in comparison with techniques usually applied.

In Pig. 1 the principle of different possibilities of

manipulation is shown. The bulk and surface segments of

the circular-shaped Langmuir trough with a diameter of

500 mm are denoted I, II, III. Number and size of the

trough segments are variable dependent on the nature of

the investigation.

The insoluble monolayer (octadecan-1-ol) and the soluble

protein (gelatine) can be characterised independently of

each other in the segments I and III, respectively.After

that the insoluble monolayer is manipulated frors segment

I to segment III over segment II for removing adhering

bulK phase at the selected surface pressure. Now the meas-

urements of the penetration at equilibrium conditions,of

the penetration kinetics, and of the compression-expan-
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sion strain of the penetrated monolayers can be carried

out.

Fig. 1

Principle of different
manipulation possibilities

I HMM

I m-m, mUim tm*m.) 2 *

Additional Information on the stability of the penetrated

monolayer are possible remanipulating the penetrated

monolayer on tae aqueous pnase in segment I and there-

after investigating the dynamics of area changing proces-

ses and/or the desorption behaviour of a soluble compon-

ent.

J 0.202 I 0.195 | 0.192

0.05
-1

0.1 %
mflin-1

0.2 %
mHm-1

0.5 %

TTG-29.4
-1

*T .22.8

4.8

5.0

tT»27.2

4ffl* 6.6
7.2

7.3

7.2

iT 32.5

3.1

6.0

4T»29.8

a»34.6
5.2

4*1-3.9
6.0

1TS27.<

M* 6.(
•"•- 5.-
«29.O
« 5.2

ÍT « 7.0

2.5

7.4

2.4
*T*20.8

0.2

4.64 ÍC

*C» 5.3
iT>29.4

4.2

- area/molecule of octadecanol as spread on the trough

- surface pressure of octadecanol monolayer

- equilibrium surface pressure of gelatine solution
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- total surface pressure risa on penetration (SOmin)

» *^~ ̂ "« "* interaction pressure
41T„ - residual penetration pressure of penetrated aono-

layer in an expanded state after remanipulation on
aqueous subphase and desorption of water-soluble
species

The total surface pressure increases on penetration (*•")

of the system octadecanol monolayer-gelatine (Calbeti.p.

~4.9) solution (pH*5«5) under different conditions are

given in Tab. As expected the Alt values increases with

gelatine concentration. Moreover the *T values decrease

with the abrupt surface pressure rise of the octadecanol

monolayer in the area range between A^O.218 and A„*O. 192

nm'/molecule. For comparison the initial surface pressur-

es of the pure octadecanol monolayerTy and the equilibr-

ium pressures of the gelatine solutions V„ are given.The

total surface pressure of the penetration system does not

compose additively from the surface pressures of the

single components, but additional surface pressure in-

crease3A(*T) known as "interaction pressures" appear*

Many investigators postulated specific interactions bet-

ween the penetrating and the insoluble components by

reason of such phenomena. However, Fowkes tried to ex-

plain these results quantitIvely by considering the pen-

etrated monolayer as an ideal two-dimensional solution

in which the activityefthe water-soluble species has been

reduced by dilution with the insoluble species. Contrary

to this theory the 4(47) values of above systems decrease

clearly as 7^.210 mNm~ . The dependence of the gelatine

concentration is more complex because á(*T) has a aaxioum

between 0.1 and 0.2 %. This means that the simple "mono-

layer-solution" model is not sufficient for an interpret-

ation of the results and the above mentioned interaction

with the insoluble octadecanol molecules must play a

role.

Additional investigations on the stability of the penetr-

ated monolayer were rendered possible by reiaanipulation

on an aqueous subphase. As Fig. 2 shows for the initial
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conditions ITj-20 mHm - 0,1 % gelatine a rapid decrease
of the surface pressure takes place caused by desorption
of the water-soluDle gelatine species out of the penetr-
ated monolayer: 1TD»23.5 mHm . The Talues of the surface
pressure for the experimental conditions after desorption
of the water-soluble gelatine species amounted to between
23 mflm"1 and 32 mNnT1, having much smaller differences
than the appropiate Ty values. On the other hand the high
surface pressure values after desorption refer to remain-
ing a part of the penetrated gelatine in the monolayer.

i.

Fig.2: Desorption out of Pig.3: Expansion-compression
the gelatine-penetrated cyclus after the process of
octadecanol monolayer (*«» Fig.2 on the aqueous sub-
20 mNnr1, 0.1 % gelatine? phase
into an aqueous subphase
Additionally the stable penetrated monolayers on an aqu-
eous subphase were characterized by expansion-compression
treatment including pressure and area relaxation (Fig.3).
After expansion to 0.34 nm /octadecanol molecule a resid-
ual penetration pressure remains showing pressure recov-
ery. These residual penetration pressures after pressure
recovery * T r shown in Tab. 1 differ from each other not
much in spite of the extremely different initial condit-
ions. In this expanded state all systems bound a constant
gelatine ratio insoluble on the aqueous subphase.
Analogous investigations of the penetration system octa-
decanol monolayer - aqueous sodium dodecyl sulfate sol-
ution showed complete desorption of sodium dodecyl sulf-
ate into the aqueous subphase.
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POLIAKRILAMIDOK SZORPCIÓS JELENSÉGEI NEMKONSZOLXDÁLT

PORÓZUS RENDSZERBEM

DYNAMIC ADSORPTION OP POLYACRYLAMIDES IN UNCONSOLIDATED

POROUS MEDIA

I. LAKATOS. J. LAKATOS-SZABÓ, J. TÓTH H
MTA Olajbányászati Kutatólaboratórluaa

Miskolo-Egyeteaváros, Pf.2,
3515

The dynaalo adsorption of different polyaci y las Idas
In unconsolidated porous aedia is discussed. The effect
of average aoleoular aass, degree of hydrolysis, and
concentration of polyaers, quality and-quantity of for-

. sign electrolytes, wettability, oheaical ooaposition,
and pore structure of porous aedia on adsorbed aaount
was studied. The influence of alcohol, surface active
agents and alkaline aaterials is given for praotioal
application of aioellar-polyaer, caustlc-polyaer aeth-
ods. The phenoaena observed are explained by the actual
properties and structure of randoa coils and solution
and by aoleoular and aoletfule-wall Interactions.

A kSolajteraelás hatásfokának növelésében aegnatá-

rozó szerepe van a tároló térfogati elárasztás! hatás-

V fokának javítása. Ennek legszélesebb körben alkalaazott

aódszere jelenleg a hig poliaeroldatokkal történő* aoz-

gekonyságszabalyzás, ill. elárasztás. A poliaeroldatok

besajtolásán alapuló kSolajklszorltás aacihanlwainával

foglalkozó irodaloa egyártelatten ráautat arra, hogy a

poliaer viszkozitásnövelS hatása aellett a porózus kö-

zegben dinaaikus körülaenyek között lejátszódó szorpoi-

;' ós jelenségeknek van döntO hatása az áraaló fluiduaok

| Bozgekonyságának alakításában. EbbSl következik, hogy a

I poliakrilaaidok tárolókSzeten bekövetkezfi adszorpoiójá-

;: nak tanulaányozása nagy jelentSséggel bir elaeletl es

f gyakorlati szeapontból egyaránt.
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A laboratóriumi vizsgálatokhoz hazai gyártmányú po-

lyák, átlagos relativ mo—liakrilaMidokat használtunk,

lekulatöMege /0,7-4,8/xlO6, ill. hidrolizisfoka O-4O <

között változott. A nemkonszolidált adszorpciós modellt

1OO-2OO U H szemcseméretü természetes kvarchomokból ala-

kítottuk ki. A polimer koncentrációjának Meghatározása

turbidiaetriás módszerrel, az adszorbens fajlagos felü-

letének meghatározása permeometriás és f olyadékadszorp-

oiós Módszerrel történt.

A polimeres elárasztás gyakorlatához kapcsolódva a

szorpoiós vizsgálatok keretében az átlagos relatív aole-

kulatöswg, a hidrolizisf ok, a polianrkoncentráció, a

szervetlen sók Mennyiségének és Minőségének, a kSzet ké-

miai összetételének és nedvesitési viszonyainak, továbbá

a baraadlagos kSolajkiszoritásban sVlrnisMTOtt felületak-

tív anyagok, lúgok és alkoholok pollaeradszorpcióra gya-

korolt hatásával foglalkoztunk. LaboratóriuMl vizsgála-

taink eredaényét az alábbiakban foglaljuk össze:

1/ Porózus közegben az adszorbeálódott polimer Maoy>

nyisége az átlagos Molekulatömeg növekedésével klsaér-

tékben csökken, /l. ábra/

2/ A hidrolizisf ok növekedésével az adszorbeált

mennyiség jelentős Mértékben, akár nagyságrendekkel is

csökkenhet. /2. ábra/

Libra 2.ibra
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3/ A kritikus polimrkoncentráoióig /ICO % gélkon-

centrációig/ a szorbeált poliaer Mennyisége gyakorlati-

lag független a pollaerkonoentrációtól, e felett azonban

a porózus közeg •erhnnilf 1 poliaervisszatartása alatt

•eredeken eaelkedik. /3. ábra/

k/ Az oldott szervetlen sók koncentrációjának növe-

kedésével az adszorbeált Mennyiség szintén nő /k. ábra/.

Ezen belül a két- és többértékü sók hatása nagyobb aint

az agyértéküeké.

M
•fttt-

m.m t tx

•M.fÉk:«t1
—o—•—»

| 1

1 1

zt*r*

M 1M

Libra 4. ábra

5/ A hidrolizált poliaerak szorpciós tulajdonságai

nagyobb aértékban függanak a sókoncantráclótól, alnt a

nidrolizálatlan poliaaraké.

6/ A visas poliaaroldat alkoholtartaJjUnak nö>akadé-

sével az adszorbaált poliaar aannyiséga nS.

7/ A poliaar •olakulatSangénak, nidrolizisfokának. éa

koncentráoió jának, a szarratlan sóknak és az alkoholnak <•

adszorbaált •ennyiaégr* gyakorolt hatása a statisztikus

•olakulagosibolyeg és az oldat szarkazaténak Táltozásával

értalswzhat6•

8/ A két- és többértékü kationokban gazdag kőzatak

289



/pl. karbonátok, agyagtartalma üledékes kőzetek./ adszorp-

ció* kapacitása nagyobb mint zömében szilícium-dioxidot

tartaJÜBazó tárolókőzeteké/pl, homokkövek/.

9/ A kSzet nedvesítés! viszonyai jelentős Mértékben

befolyásolják a kőzet nedvesltésl viszonyalt. Olajnedves

kőzeten az adszorbeált polimer Mennyisége gyakorlatilag

zérus. I

10/ A száialtott boritottság általában 1,5-2,4 kö-

zött változott. A természetes kőzetek higanypermeometri-

ás vizsgálata rámutatott azonban arra, hogy a többréte-

ges adszorpció elsősorban a pórusméret és a molekulamé-

ret eloszlásgörbék átfedésének, valamint az ebből adódó

mechanikai polimervisszatartásnak a következménye.

11/ A polimeroldat előtt a porózus modellbe sajtolt

felületaktív anyagok jelentősen csökkentik, az alkaliféa-

hidroxidok és karbonátok kismértékben növelik az adszor-

beált polimer mennyiségét. A jelenség egyrészt az orien-

tált előadszorpciónak ill, a nedvesítés! viszonyok meg-

változásának tulajdonítható.

12/ A polimeroldat előtt, vagy azzal egyidőben a

porózus modellbe sajtolt alkálifém-szilikátok és foszfá-

tok csökkentik az adszorbeált polimer mennyiségét. Ez a

hatás a kőzet felületi töltéssürüségének csökkentésére

vezethető vissza.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján levonható to-

vábbá az a következtetés, hogy a szorpciós jelenségek és

a mechanikai polimervisszatartás egyidejűsége miatt ter-

mészetes porózus kőzetekben, dinamikus körülmények kö-

zött az adszorpoiós folyamatok egzakt leírása egyelőre

komoly nehézségbe ütközik. Ebből következik, hogy módo-

sításra szorulnak, illetve csak bizonyos korlátok kö-

zött érvényesek azok az adszorpclós modellek, amelyek a

vizzel szembeni áteresztőképesség-csökkenést a monomo-

lekuláris réteg áramlási-keresztmetszetet csökkentő ha-

tásán keresztül számítják ki.
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KAPILLÁRAKTIV POLIMEREK HABFRAKCIONALÁSA

FOAM FRACTIONATION OF PVA-PVAc COPOLYMERS

Nagy M., Bálint A., Kovács P.

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnolőgiai Tanszék

1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

Surface active properties of copolymers are largely
determined by the sequential distribution of the copoly-
roer molecule. This predicts the possibility of separating
copolymers by foam fractionation of their solutions.

Poly(vinyl alcohol-vinyl acetate) copolymers have
been investigated in order to determine the separating
efficiency of the method.

Polimer illetve kopolimer keverékek tanulmányozása ma is

a kutatások középpontjában áll. Különösen fontosak azok

a vizsgálatok, amelyek egy adott polimer-molekuláin belü-

li szerkezet felderítésére szolgálnak. Poll(vinilalkohol-

-vinilacetát) (PVA-Vac) kopolimerek szekvencia eloszlás

szerinti elválasztási módszer kidolgozásához felhasznál-

ható az a tapasztalat, hogy a kopolimer szerkezete és

felületaktivitása között szoros kapcsolat van. Az iroda-

lomból ismert [l, 2j habfrakcionálási eljárást használtuk

fel különféle kopolimerek szekvencia eloszlás szerinti el-

választására, amelyet eddig még ilyen célra - ismereteink

szerint - nem alkalmaztak. Vizsgálatainkhoz a műanyag-

iparban elsősorban a PVC ipari szuszpenziős polinterizáció-

jánál alkalmazott PVA-PVAc kopolimer mintákat használtunk

(Poval 420, Gohsenol KP-08, Alcotex 72.5, Mowiol LP 5-72).

A frakciókat az alübbi paraméterekkel jellemeztük:

- A frakciók koncentrációja (c/g*cm )

- A frakciók acetáttartalma (Ac/mólt)

- h frakciók jóddal képezett komplexének abszorbanciája,

mely a szekvencia eloszlásra (blokkosság) jellemzS pl.

- A különböző relativ molekulatömegü komponensek koncent-

. rációarányának (c„ /e* ) változása .
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A frakcionálást Gohsenol KP-O8 és Poval 420 jelű minták

2:1 arányú keverékével végeztük 24 °C-on. Eredményeinket

az 1.-4. ábrán mutatjuk be.

c.lCT2/9-cnr3 Ac/molt

40

20

0 200 400 V/cro*

1. ábra; A frakciók koncentrá-
ciója az eluciős tár-
fogat függvényében

I • • • •

0 200 400 V/an3

2. ábra; A frakciók acetáttartal-
im az eluciős térfogat
függvényében

A

0,4

0,2

• •

•

•

mranCK
OUAT

a • •

200 400 V/cm3 200 400 V/an3

3. ábra; A frakciók jődrkonplexé- 4. ábra; A kcnponensek kciicenUá-
nek abszorbándája az cióarányának változása
eludte térfogat függve- az eluciős térfogat

éb fugqvényébsn
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A frakcionálás eredményeiből levonható következtetések:

- A PVA-PVAc kopollmerek habkromatográfiás szétválasztásá-

nál a frakciók koncentrációja nagyobb, mint a kiindulá-

si oldaté.

- A frakciók acetáttartalma csökken az eluciös térfogat

növekedésével.

- A frakciók blokkossága nagyobb, mint a kiindulási oldaté.

- Az eluciós térfogat növekedésével a nagyobb relativ mole-

kulatönegü komponens koncentrációja csökkén.

A módszer felhasználható különféle polimerek analitikai

megkülönböztetésére is- Pl. Poval 42O és Gohsenol KP-OS-at

vizsgáltuk meg ugyanazon feltételek mellett. Eredményeinket

az 5, 6, 7. ábrán mutatjuk be.

c-lo"2/g-cnT3
Ac/m&lt

40

20

100 200 V/cni3

5. ábra: A frakciók koncentrá-
ciója az eluciós tér-
fogat függvényében

100 200 V/cm3

6. ábra: A frakciók aostáttartalmm
az eluciós léc fogat fQgg-
uénvebsn.
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100 200 v/e

7. ábra; A frakciók jód-konplrnSnak ab-
szacfaanciája az eludós Lérfo-
gat függvényében

Irodalow

1. R. Lenlich, Ind. Eng. Cheat. 6O, 17 (1968)

2. P. Somasundaran, Sep. Sei., 10, 93 (1975)

3. N.H. Zwick, J. Polyner Sci., A-I., 4, 576 (1966)

294



EFFECT OF pH ON RECOVERABLE STRAIN, STRENGTH, A?2ü 3HEAH

MODULUS OF GELATIN GELS

A.A.Trapeznikov and V.K.Gerasimov

Institute of Physical Chemistry, USSR Academy of Scien-

ces , Moscow

Complex dependences of ultimate recoverable strain and

structural strength on pH have been established in the

pH range of 2.5 to 11*5.

Many investigators have studied the shear modulus, shear

strength, and strain dynamics of gelatin gels at a con-

stant shear stress. The effect of pH on these para—-

ters has also been studied although not comprehensively.

We used the previously developed method for Measuring
2.ÉL R

recoverable strain /_ » .p *i— and ultimate strength
«e Kt - R(

P_ at the moment of breakdown of the structure under
—1. 1shear at a constant strain rate of 48 s • By gradu-

ally increasing 0, one can obtain relation /,ty)» wh*r*

f is total strain, and an oscillographic recording of

shear stress P(^0 gives Pr* The slope of the initial

portion of the P(jO curves is used to calculate shear

modulus G. It was shown that the value of maximum

recoverable strain ){mmax expressed in relative units is

typical of each system and represents its deformability

which depends on the network structure* It was our task

to elucidate the effect of chlor- and citrate ions in-

troduced in the form of hydrochloric and citric acids

to make & gelatin solution with a particular pH. Accord-

ing to literature , the chlorion produces the least ef-

fect on the melting point, while the citrate ion is in-

teresting in that it is used in the preparation of pho-

toemulsions* The solution cooling and gel forming con-

ditions are of great importance. The solution WAS pre-

pared at 323°K, poured into the gap between cylinders

thermostated at 319°K, cooled at a rat* of 16.7 mK/s to

the measurement temperature of 298°K, and the resulting

gel was allowed to stand for 3 hours. Gelatin of grade

"photoinert" produced by the Kasan plant was used. The
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gels were examined at a concentration of 6.4 g per 100

ml of the solvent. The systems were characterized by

that up to Y all values of ye are practically instan-

taneously elastic, i.e. a complete recoil of the inner

cylinder is over within 0.2 to 0.3 s, only in the alka-

line and acidic regions at pH<3.5 and pH>11.0 a part

of ^develops more slowly, up to 5 minutes.

Fig.2*P_ versos pH in the
presencf of citrate ion(1)

win- 1 v versos oH in * n d calori-on (2) at "mil-
H i ft^iflffil o?^?t*2L tiple" strain and "single"the presence or citrate .*£.«,, <« *»«• nM..nMr Of
ion (1) and chlorion (2).

tiple strain and single
strain in the presence of
citrate ion (3).

Fig? 1 represents Ĵ max*1*11* c u r v e s a n d
 r

curves. It can be clearly seen that an elastic network

is formed in the interval 3<pH<11.6 with minima and

maxima appearing at extreme values of pH on the Jfemax
(pH) curve due to the fact that at extreme pH values

the network is weak (the ultimate strength is diffi-

cult to detect) but its particles are easily deforma-

ble for they are thin and flexible. As pH approaches

the isoelectric point, the network becomes denser and

less easily deformable although P is still low. As

pH approaches 5, both P and Jf_max increase to respec-

tive maxima. In the pH range of 6 to 9-10, the struc-

tural parameters remain constant. The above curves ex-

hibit a similar trend for systems with citrate and

chlorions, however, in the former case the values of

both Pr and ifemax are greater. The greater value of

/emax i n t h e Presence o f citrate ion as opposed to
chlorion over the entire curve is indicative of a more
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pronounced deformability of the network due to some loos-

ening of the particles, whereas the greater value of Pr

suggests that the citrate ion forms additional bonds bet-

ween the gelatin molecules in the network, i.e. the net-

work now has smaller particles but a greater number of

hydrogen bonds formed by the hydroxy and carboxy groups

of the_citrate ion and gelatin.

*
I 6

. .° a • « »-.

Pig.3. G rersus pH
at "multiple" strain inat Multiple strain i * 4 -
presence of citrate, ion (1), *!«•*• 6 versos n Qr
chlorion (2), and at "single" 2,5» pH = 9) in the pre-

i th f f i t t i (1)
chlorion (2), nd
stxain in the presence of
citrate ion (3).'

5» p 9) p
sence of citrate ion (1)
aaA ealorion (2).

Fig. 3 shows the dependence of G on pH. Since G is cal-

culated at low values of £, it does not represent the

specific features of the network, manifesting themsel-

ves at /.__„• In general, the trend of the G(pH) curve

approaches that described by Cumper and Alexander for a

gel having a concentration of 27 g per 100 ml of solv-

ent. In this work two methods were used for measuring

P<y). The first method, called "multiple", consists in

measurement of P at each subsequent value of y • The

measurement of all values of ^ up to yeqiax takes about

30 min during which the gel additonally ages. On the

other hand, each measurement may lead to additional ori-

entation of the particles and strengthening of the

structure. At *Single" strain, a value of exceeding yr

is preset at once and one complete P<y) curve including

Pr is derived. Because of the difference between the
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two methods, the Pr(pH) curves differ somewhat. These

differences affect both the values of G (Fig.3) and the

dependence on number N of deformations at "multiple"

strain (y « 2.5; pH • 9) (Fig.4). The curves are extreme

in nature, which may serve as a proof of simultaneous

strengthening and breakdown of*the structure during de-

formation. The chlorion hinders the mutual orientation

of molecules but slightly, therefore with repeated de-

formations the strengthening is pronounced. The citrate

ion interacts with gelatin molecules, thereby hindering

their orientation, and the strengthening is less prono-

unced. During severe deformation the structure breaks

down in both cases, the breakdown being less pronounced

in systems with the citrate ion. The resulting values of

y ^ (pH) can be compared with the viscosity of solu-

tions as a function of pH, measured by Stainsby at high

temperatures. The viscosity passed through a minimum at

the isoelectric point and reached the maximum at pH •

3 and 11. The minimum viscosity at pH • 5 may be due to

the weak repulsion of uncharged coiled molecules, while

the appearance of charges at extreme pH values enhances

their asymmetry, hence, their, viscosity. Our findings

indicate (Fig. 1) that the recoverable strain has a ma-

ximum at pH « 5.2 since the uncharged molecules attain-

ing more coiled conformations may be deformed to a gre-

ater extent being stretched to the maximum, while in a

charged state they are already stretched somewhat and

have smaller values of y e n a x when deformed. Thus, the

viscous properties at high temperatures and strain pro-

perties at low temperatures are associated depending on

the pH of the medium.

References: (1) A.A.Trapeznikov and T.I.Korotina, Dokl.

AN, 187,1103(1969); (2) A.A.Trapeznikov, 2hurn.fiz.khim.,

41,1247(1967); (3) J.Bello, H.C.A.Riese, and J.R.Vino-

grad, J.Phys.Chem., 60,1299(1962); (4) C.W.N.Cumper and

A.B.Alexander, Australian J.Sci.Res., A5,153(1952):

(5) G.Stainsby, Nature, 169, 662(1952).
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KOPOLIMER GÉLEK SZELEKTÍV SZORPCIŐS VIZSGÁLATA

SELECTIVE SORPTI0N STUDIES ON COPOLYMER GELS

Gyorgyl-Edelényi J., Nagy M.

ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest 8, Pf. 328

Abstract

Poly(vinyl alcohol - vinyl acetate) gels with different
chemical composition and sequatial distribution, namely
statistical and blocky types, were prepared.
Preferential sorption measurements have been carried out in
n-propanol - water mixtures and the swelling and mechanical
behaviours were simultaneously measured. The results obtai-
ned showed that in addition to chemical composition sequen-
tial distribution also influenced the sorption mechanism of
these systems.

Különböző kémiai összetételű statisztikus, valamint

azonos összetételű statisztikus és blokkos poli(vinil-al-

kohol-vinil-acetát) (PVA-PVAc) kopolimerek szorpciös tu-

lajdonságait vizsgáltuk, összefüggést keresve a szorpciós

viselkedés, kémiai összetétel és szekvencia eloszlás között.

Vizsgálatainkhoz a kfllönbözS acetáttartalmu (5-28 möl%),
statisztikus szekvencia eloszlású kopolimereket egyensúlyi
reacetilezéssel C13» a blokkos szekvencia eloszlású termé-
keket reacetilezett PVA minta acetonos közegtt lúgos hidro-
lízisévé:!, [2] állítottuk elS.
A vizsgáit géleket a hopolimer oldat (9g/100g) glutárdial-
'dehides térhálösitásával (pH-v-1,5) nyertük. (Kopolimer alap-
möl - glutárdialdehid möl arány 1:100 volt). a

A szorpciös méréseket n-propanol - viz elegyekben 25 C-on
1:50 flottaaránnyal végeztük. A kiindulási(wo) és egyensúlyi
(we)elegy n-propanol tartalmát refraktometriásán határoztuk
meg. A n-propanolrá. vonatkozó (totális,..tömegszerinti) swarp-
ciö-paramétert az alábbi összefüggés adta:

t ^ wp ~ we ahol m a rendszerben Iév6 összes oldő-
IIL. o szer, m a száraz polimer tömege.

A gélek térfogati duzzadásfokát (q) a duzzadt és a vákuumban
60 C-on szárított gélkockák tömegéből számítottuk. (A poli-
mer sűrűségét 1270 kg/m3-nek vettük és feltételeztük a tér-
fogatok additivitását).
A mechanikai méréseket egy erre a célra kialakított készü-
lékkel £3] végeztük. Az egyirányú konpressziő (X • 1/LQ, ak-
tuális/eredeti magasság) - feszültség (o) függvényre
O,85<X<1 tartományban lineárist kaptunk, amelynek alapján ki-
számítottuk a rugalmassági modulusz (E) értéket.

Megállapítottuk, hogy a vizsgált géleknél a szorpciös fo-
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lyamatot általában jelentős térfogatváltozás kiséri.
A térfogati duzzadásfok (q) - wfi görbék minden esetben hatá-
rozott maximumot mutattak (szinenergetikus hatás). A sta-
tisztikus szekvenciáju kopolimer gélek acetáttartalmának nö-
vekedésével a duzzadási maximum értéke (Aq-q^j^-qQ) nStt éa
helye (w e*

a x) egyre nagyobb n-propanol tartalom felé toló-
dott el. Ezzel párhuzamosan nStt az a w érték, ahol a duz-
zadásfok ismét megegyezik a kiindulási duzzadásfokkd.
azaz a maximum "szélessége" (1. Táblázat).

1. Táblázat

N. Acetát-
. N. tartalom

\ mólt
qmax
e
Aq

wq=qo

Tm ° C

5

0

6

0

195

,5

,25

,0

,44

Statisztikus
11,2 17,0

0,29

7,0

0,47

150

0,38

12,0

0,62

107

28

0

19

>0

96

,0

,45

,0

,85

Blokkos
6,8

0,25

6,8

0,40

228

A blokkos szekvenciáju kopolimei: gél (a blokkosságot at
1. Táblázatban feltűntetett lágyuláspont (TB) értékek mutat*
ják) és a közel azonos acetáttartalmu statisztikus gél duzzé*
dását összehasonlítva megállapítható, hogy a maximum kicsit
élesedett, helye azonban nem változott.

A szorpciós izotermák (Y* - wft) két maximumos maximum-Hi
nimum görbék voltak a vizsgált elegyösszetétel tartományban
(1. ábra). Az acetáttartalom növekedésével a duzzadási maxi"
mum a második szorpciós maximum irányába tolódott el.

A kompresszió mérésekből számított rugalmassági moduluí*
(E) elegyösszetétellel való változását vizsgálva megállapít-
ható (1. ábra), hogy a preferenciális szorpciő hatását nem
lehet figyelmen kivttl hagyni.

A kopolimereket kétféle adszorbens keverékeként tekint ^
[4] kiszámítottuk az acetátcsoport parciális szorpciós pa-
raméterét (y w ( p v A cj) w # függvényében (2. ábra).
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STATISZTIKUS

qjrnV]

1. ábra

28 m61% aoetáttartalnu star
tisztikus kopolimer gél duz-
zadasfokának (q •) szorp-
d ő s paraméterének (Y^ A)
és rugalmassági moduluszá-
nak (E •) változása az
egyensúlyi n-prcpanol tar-

talon (we) függvényében

STATISZTIKUS

2. ábra

Különböző kémiai összetéte-
lű statisztikus és blokkos
kopoltoerek Y

görbéi
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Y w = Y w ( M ) * W PVA +

Az egyenletben yt a kopolimerekre adott w értéknél meghatá-

rozott szorpciós paraméter, w_ V A és w_ V A a vinilalkohol és

vinilacetát csoportok tömegtörtjei a vizsgált kopolimerben,

mlg Y (pra) a P V A szorpciős paramétere, melyet egy korábbi

munkánkban £sj határoztunk meg.

Ennek alapján a következő megállapításokat tehetjük:

, A statisztikus kopolimerekre kapott izotermák jő köze-

í ütéssel azonos típusúak, ami azt jelenti, hogy az acetát-

csoport szolvatáciőjának mechanizmusa a tanulmányozott tar-

tományban független a kopolimer összetételétől.

Azonos kopolimer összetétel esetén eltérés mutatkozik a

statisztikus és blokkos szekvenciáju kopolimerek szolvatá-

ciős mechanizmusa között. Ez arra utal, hogy az acetátcso-

portok adott sorrendje, valamint e csoportok és az elegy

molekulái közötti kooperativitás miatt a n-propanol pozitiv

szorpciőja jelentősen felerősödhet és szélesebb koncentráció

tartományra terjedhet ki.

Kísérleti eredményeink tehát további felvilágosítást

adtak a kopolimerek különböző polaritásu csoportjainak szol-

i vatációs - szorpciós tulajdonságairól és arról, hogy ezek

: miként függnek a makromolekula felépítése szekvenciája ál-

tal megszabott mikrokörnyezettől.
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MECHANIKAI ÉS DUZZADÁSI VIZSGÁLATOK .KÉMIAILAG TÉRHÁLÓSÍ-
TOTT POLIMER GÉLEKEN

STUDIES ON THE MEGHANICAL AND SWELLING BEHAVIOUR OF
CHEMICALLY CROSS-LINKED POLYMER GELS

F. Horkav. M. Nagy*
Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet, H-1096 Budapest
Nagyvárad tt;r 2.

*Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kolloidkémiai és Kolloid-
technolágiai Tanszék, H-1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract
Unidirectional compression measurements and deswelling

measurements were carried out on a series of chemically
cross-linked polyvinyl alcohol and poly/vinyl acetate/ gels.
It was established that the cross-linking part of the total
chemical potential change differed significantly from those
predicted by the current theories. We have found that the
value of the polymer-solvent interaction parameter for the
cross-linked polymer exceeds considerably that of the linear
polymer. Analysis of the experimental data led us to the
conclusion that B=O.

Bevezetés
Kémiai kötésekkel térhálósított, duzzadt polimer gé-

lekre a duzzasztószer kémiai potenciálja, ,u^, a térhálót
jellemző molekuláris paraméterekkel a következő egyenlet a-
lapján fejezhető ki [lj:

A " A = ( A/Vel + Í A A ) cr + ( iW.nix = RT l n a l =

ahol /U? a tiszta oldószer kémiai potenciálja, a-̂  a duzzasz-
tószer aktivitása, A és B modell-állandők, W*^ az elasztiku-
sán aktiv hálóláncok koncentrációja a száraz gélben, q Q az
un. referencia duzz;adási fok, q. a gél térfogat szerinti
duzziadási foka,X a Huggins-féle kölcsönhatási paraméter, V,
a duzzasztószer parciális mőltérfogata, R a gázállandó és
T a hőmérséklet.

A különböző szerzők által statisztikus termodinamikai
alapon levezetett összefüggések közötti eltérés legszembe-
tűnőbben a B állandó értékében mutatkozik meg. A napjainkban
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általánosan elfogadott Wall-Flory-Hermans elmélet alapján

B=2/f íf az egy hálópontbői kiinduló hálóláncok száma), mig

James és Guth, továbbá Treloar szerint B=0.

Munkánk célja a duzzadás során szerepet játsző kémiai

potenciál függvényeknek a lehető legkevesebb önkényes fel-

tétel melletti meghatározása, valamint ezeknek az elméleti

függvényekkel való összevetése volt. Kisérletet tettünk B

értékének megállapitására, valamint X becslésére a gélbeli

polimerre /* /

Kísérleti anyagok és módszerek

Vizsgálatainkat polivinilalkohol /P/A/, ill. a P/A

gélek teljes reacetilezésével előállitott poli/vinil-

acetát/ /FTAc/ géleken végeztük. A P/A géleket négyféle

polimer koncentrációnál /cprAi 3 f 6, 9 és 12 m%/ különböző

mennyiségű glutáraldehid térhálősitőval /térhálŐ3sági fok:

50, 100, 200 és 400/ készítettük. /A térhálóssági fok a po-

limer monomerje és a térhálósitó móljainak viszonya./

A mechanikai vizsgálatokat egyenlő magasságú és át-

mérőjű g'élhengereken az általunk épített, egyirányú össze-

nyomás esetén az erő-deformáció függvény Í0.0001 N, ill.

-0.006 mm pontosságú meghatározására alkalmas készülékkel[2]

végeztük. A kiértékeléshez az

f = 2C 1/ A- IC
2/ + 2G2/A - A~

2/ A""1 /2/

egyenletet használtuk, ahol C-, és C 2 állandók, A pedig a

deformáció arány. Valamennyi rendszerre azt találtuk,
h°gy G o=0. A 2Ci értékekből kV -,cT

2^ meghatározható
d. -?/s ? f\. _i e±^o °

/2C=AWq' : / ;'qf /-VL XRT ahol L a deformálatlan mi/2C1=AWg1qQ
2//5q|/5VdL~

1RT, ahol L a deformálatlan minta

hossza, V, pedig a száraz gél térfogata/.

A duzzasztószer aktivitását a gélben az ugyancsak

|- általunk kifejlesztett egyensúlyi duzzadásfok-csökkentési

módszerrel állítottuk be [3]. Ennek alapján lehetőség van

az Ina, - v 9 /v~=q? / függvény meghatározására a. l 2 2i
0.9950^8^ 1.000 tartományban. Valamennyi vizsgálatra

298ÍO.1 K-en került sor, a reprodukálhatóságot minden e-

setben 2-3 %-on belülinek találtuk.
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Vizsgálati eredaények és értékelésük
Az elméleti összefüggések érvényességének: kisérleti

vizsgálatára két ut kínálkozik:
1, Az /!/ agyenlet egyes tagjainak független meghatá-

rozása és összevetésük sz =licélet szerinti menettel;
2. Az /!/ egyenlet átrendezésével az elméleti állanűák

megállapítás a.

Az 1. pont szerinti eljárásra az 1. ábrán mutatunk be
példát. Megállapítható, hogy a l c r - v 2 függvény jel-

legét tekintve is eltér bár-
melyik elmílet alapján várt
menettől.

1. ábra Elméletileg számi-
tott és kisérletileg megha-
tározott kémiai potenciál-
függvények IVA/viz gélre
/Rendszer jele: 9/200/

A 2. pontnak megfelelő egyik lehetőséget az /!/ egyen-
let linearizált formája

F/qT1/ = [~ inA-qT 1/ + q"1

nyújtja [4J, melynek alapján B áa X is meghatározható". A
2. ábrán látszik, hogy az F/q?1/ vs. v 2 függvény a IVAc/tolu-
ol rendszerekre enyhén hajlik és v- csökkenésével zérushoz
tart. Ez utóbbi arra utal, hogy B közel, egyenlő zérussal, bár
a /3/ szerinti ábrázolásmód az extrapolációval együttjáró el-
kerülhetetlen bizonytalanság és a gélek alacsony \>* értékei
miatt nem teszi lehetővé B pontos meghatározását. A görbe me-
redekségéből számított X értékek 0.01-0,05-dal meghaladják

305



a nem térhálósított polimer oldatára vonatkozó X-t. Hason-

ló eredmények adódtak a IVA/viz gélekre is.

•0.15

-0.10

•0.05

0.05 0.10 0.15 0.20

2. ábra Az /l/ egyeo-

let linearizált for-

mája PTAc/toluol gé-

lekre

Ka feltételezzük, hogy adott oldószer-aktivitás esetén a
g-ílűk diizzadási foka ^ - a l arányos, újszerű lehetőség Jcinál-
icozik 3 meghatározására. Az / ! / egyenletet különböző gélek-
re fáiírva az

• 2/3 2/3

IL Vk/

1 -

C33zefü££ís vezethető le, ahol j és k a különböző gélekre u-

tal. A /4/ egyenlstből következik, hogy adott duzzasztdszer-
• * —2/*5

•aktivitisnríl az Ai^elq0

 / y vs. v 2 függvények ugyanazon v2~höz

tartozó értékeinek hányadosa B=0 esetén 1. A 3. ábra alapján

megállapítható, hogy a

kísérleti pontok jő köze-

lítéssel egy görbére esnek,

azaz &=0.

50
-aO02

?0

Irodalom

3. ábra Ai£jq

függvények PTAc/toluol

rendszerekre

>3gy,?.Horkay:Acta Chim.Acad.Sci.Hung.
4.Var. áo Kraats et al. :Rec.Trav.Ghim.^,44' .969/
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DUZZADT POLIVINILACETAT TÉRHALÖK FAZISSZÉTVALASANAK VIZS-
GALATA

STUDIES ON THE PHASE SEPARATION IN SWOLLEN GELS

M. Zrínyi, T. Molnár, E. Horváth és J. Rosta

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék

1088 Budapest, Puskin u. 11-13. >

Abstract

Chemically cross-linked polyvinylacetate networks swol-
len in i-propyl alcohol were investigated. Below the
9-tetnperature turbidity and phase separation occurs. With
cylindrical samples this results in a s«pareted network
structure which consits of a transparent crust and a sphere-
like turbid core.

Bevezetés

Polimerek kétkomponensü rendszereit az jellemzi, hogy fel-

ső kritikus szételegyedési hőmérsékletük alá hűtve két,

egymástól eltérő összetételű, de egymással egyensúlyban lé-

vő fázisra válnak szét. A fázissszétválás a polimert felé-

pítő egységek között ható, a polimer-oldószer kölcsönhatás-

hoz viszonyítva eredetileg taszító, majd pedig fokozatosan

vonzásba átmenő kölcsönhatások következménye.

Hig polimer oldatoknál a szétválás hőmérséklete a rendszer

anyagi minőségén kiviil a polimer átlagos molekulatömegétől

és oldatbeli koncentrációjától függ. A mérsékelten tömény

és a tömény polimer oldatoknál a polimer molekulatömege már

nem meghatározó. A rendszer fizikái-kémiai tulajdonságait

főként a polimert felépitő egységek koncentrációja és a po-

limer-oldószer kölcsönhatás szabja meg. Eltérés mutatkozik

a szétválás kinetikájában. A láncok kollektív mozgása a

meghatározó, amely lényegesen különbözik a hig oldatban

egymástői többé-kevésbé független gombolyagok mozgásától.

A polimer gélek a nérsékelten tömény rendszerekhez tartoz-

nak. Kézenfekvő tehát, hogy tárgyalásuk ennek megfelelően

történjék. Az ilyen tárgyalásmódot azonban megnehezíti,

-hogy a kémiai térhálók olyan rendszerek, amelyek adott kö-
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rülmények között (hőmérséklet, nyomás) csak egyféle össze-

tétel esetén vannak egyensúlyban a környezettel. Minden-

fajta változást, amely a gél egyensúlyi koncentrációjának

Megváltozásához vezet, olyan kiegyenlítődési folyamat kö-

vet, amelyben a gél aktuális koncentrációja megváltozik:

vagy nö (szinerézis) vagy csökken (duzzadás). Ennek követ- .

kezménye, hogy ha a rendszert a spinodális hőmérséklete v.

(megközelítőleg a felhősödési hőmérséklet) alá hütjük, az

c^ és c 2 összetételű - egymással egyensúlyban Iév5 - fázi-

sokra válik szét. Ezeknek térfogataránya a rendszer brut-

tó koncentrációjának megváltozásával módosul. A kémiai

kötésekkel térhálósított gélek fázisszétválása mindig

együttjár a szinerézis jelenségével. Munkánk célja az

irodalomban gombolyag—gobul» fázisátalakulásként elmé-

letileg már tárgyalt, de kísérletileg részleteiben még

nem vizsgált.jelenség tanulmányozása volt.

Kísérleti rész

A vizsgálatokhoz polivilalkohol 3, 6 és 9 s%-os vizes olda-

tából glutárdialdehiddel különböző mértékben térhálósított

géleket készítettünk. A mintákat polimer-analóg reakcióval,

piridines közegben ecetsavval, ecetsavanhidrid jelenlétében

polivinilacetát gélekké alakítottuk. A gélek közegét aceton-

ra, majd pedig kíméletes szárítás után i-propil alkoholra

cseréltük át.

Eredmények

Változtatva a gélek hőmérsékletét azt tapasztaltuk, hogy 8

hőmérséklet (54.7 °C) alá hűtve a gélek koncentrációjuktól

függően más és más hőmérsékleten váltak turblddá. Ezt a je-

lenséget az egyes mintákra jellemző idő elteltével követte

a szabad szemmel is érzékelhető fáziselkttlönülés.

Hengeralaku géleknél ez egy turbid gömb és egy ezt körülve- ;

vő áttetsző kéreg (1. ábra), filmeknél pedig makroszkópos

diszperz struktúrák kialakulásában mutatkozott meg.(2. ábza).
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1. ábra: Gélek fázisszétválásának és a fázisok megszűné-
sének jellemző állapotai

Megállapítottuk, hogy miközben a spinodális hőmérséklet

(megközelítőleg a felhősödési hőmérséklet) alá hűtött gél

a benne rejlő instabilitások következtében két fázisra kü-

lönül el„ a térháló átlagos összetétele változik. Ha az ak-

tuális egyensúlyi koncentráció kisebb, mint az adott spino-

dális hőmérséklethez tartozó összetétel, akkor a kétfázisú

rendszer stabil, ha pedig nagyobb, akkor a szeparálődott

térháló véges élettartamú lesz.

2. ábra: A gélfilm szer-
kezete fázis-
szétválás után

A fázisszétválás kinetikáját tanulmányozva megállapítottuk,

hogy a szétválás során időlegesen kialakult deformált szer-

kezet (1. ábra c,d) a két fázis eltérő relaxációs idejének

a következménye.
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h gélek duzzadásának vagy szinerézlsenek a kinetikáját

alapvetően meghatározd relaxációs idS, amely a gélbeli po-

limier kooperatív diffúziós állandójával forditattan ará-

nyos, a gél koncentrációjának növelésével csökken.

3". ábra: A koncentráció (halópontsürüseg) befolyása a
szinerézisre

Irodalom

1. K. Dusek, W. Prins: Adv. Polymer Sci. 6, 1 (1969)

2. T. Tanaka: Phys. Rev. Let. 40, 820 (1978)

31O



PŐRUSOS POLIURETÁN FILMEK ELASZTIKUS TULAJDONSÁGAI

The Elastic Properties of Porous Polyurethane Films

M. Kabai-Faix, S. Rohrsetzer

ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszék
1088 Budapest, Puskin u. 11-13.

Abstract

In order to study the relationship between elastic proper-
ties and the porosity of polyurethane films, stress-stra-
in measurements have been performed. The films were pre-
pared (a) by coagulating the polyurethane solution in di-
methyl formamide with water and (b) by extracting the filler
that was mixed to the polymer solution prior to casting
the films. The strain-stress dependence has been shown to
follow the Money-Rivlin equation. Comparison of experimen-
tal data with theoretical prediction indicates the diffe-
rence in the porous structure of the two types of films.

Pórusos poliuretán (PU) filmek nyulási deformációját

mértük. A mintákat PU dimetil-formamidos oldatának koagu-

láltatásával (K tipusu filmek), ill. a PU filmekben diszper-

gált NaCl kioldásával állítottuk elő (T tipusu filmek). A

filmek porozitását az előbbi esetben az oldat koncentráció-

jának, az utóbbi esetben a diszpergált NaCl mennyiségének

a változtatásával befolyásoltuk.

A nyúlás feszültséggel való változása a pórusos fil-

meknél - a nem pórusos elasztomerekhez hasonlóan - a

vizsgált deformáció tartományban a Mooney-Rivlin egyenle-

tet követi:

a Q = (a - <r 2) • (2 C 2 a"
1 + 2

a a deformálatlan mintára ható feszültség, a * w*_
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a relatív deformáció, C^ és C 2 konstans.

Néhány jellenzS példa az 1. ábrán szerepel.

40-

30-

0,r 0,8 0,9

1. ábra; Nyúlás-feszültség függvények Mooney-Rlvlin
ábrázolásban

A Mooney-Rivlin egyenlet elasztikus konstansai és az igen
kis deformáció értékekből mamitott Young modulus (E) között
az E - 6(C, + C_) függvénykapcsolat elég jól érvényesül,
amint ezt a 2. ábra mutatja.
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60-

20-

2. ábra: A Young modulus és a Mooney-Rivlin elasztikus
kontansok közötti kapcsolat

Modulus-porozitás függvények

Kisérleti eredményeinket összevetve a polimer habok elasz-
tikus modulusát leirő Gent-Thonas elmélettel (l) megállapí-
tottuk, hogy az csak részben érvényes. A kétkoaponensO hete-
rogén rendszerek modulus elméletét alkalmazva azt találtuk,
hogy a K tipusu filmek viselkedése jöl követi Kerner elméle-
ti összefüggését £.2). A T tipusu filmek modulus-porozitás
függvénye Coran-Patel által megadott összefüggéssel (3),

n-1,7 illesztési paraméter mellett közelíthető legjobban.
A 3 . ábrán a pórusos filmeknek a nem pórusos PO-ra vonat-
koztatott relatív modulusát a PU térfogati törtjének függ-
vényében tüntettük fel. A folytonos görbék az elméleti ösz-
szefüggéseket, a jelek a mérési adatokat mutatják.
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KERNER

II

CORAN-PATEL
n«1,7

x j " filmek

0,6

3. ábra: A modulus-porozitás függvények elméleti
kisérleti értékei

Minthogy a Kerner elmélet folytonos közegben diszpergált,

görabalaku részecskéket tartalmazó modellre épül, a Coran-

-Patel összefüggés viszont két folytonos közeget tételez

fel, a kisérleti eredmények a különbözS módon elSállitott

filmek egymástól eltérő pórusszerkezetére utalnak.

Irodalom

1. A.N. Gent, A.G. Thomas: J. Appl. Polymer Sci. 1 107

(1959)

2. E.H. Kerner: Proc. Phys. Soc. 69B 808 (1956)

3. A.Y. Coran, R. Patai: J. Appl. Polymer Sci. 20 3005
(1976)
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TÍPSÓIT "PJUTSZPOR̂ OLYAIIITÁIIAK VIZSGÁLATA ÍIOI.:OIC?ÁLAJCK-

BAIT 3UGÁIU3SZ0RPCIÓS KO

IIF/ESTIGATIOIT OF SAL? TRAIJSPŰST H7 SAIID-SOILS 3Y PJLDIO-
ABSORPTIOIT KE2H0D

T.. Varró*, B. Kaző**. I. Kocsis30, A.Karuczka**,
I. Hadi*

Kossuth Lajos Tudományegyetem Izotóp Laboratóri-

um, Debrecen 10

^"Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete,
Karcag 11.

She transport process of potassium and phosphate
JLons in s£ijid-soils has been studied by radioabsorption
;.iethod. The effective diffusion coefficient and the
cctivction energy of transport processes were determi-
ned. The influence of zeolite-lignite suspension on the
transport process in acidic and calciferous sand-soils
lias been investigates^ The interaction between the
soils and* zeolite-lignite suspension VÍS.S studied by
electronmicroscopic photography.

Dunavarsányi meszes homokban, iiátéssalkai honoita-

lakban és zeolit-lignit őrleményben vizsgáltuk a ^II

cs llJ P0| ionok transzportfolyanatát. Különböző ueaayi

é ó óségű zeolit-lignit szusspenziót tartaloazó h
ban sugárabszorpciós módszerrel neghatárostul: a '̂IC cs
IV POf ionok transzportfolyamatára öeHerisS effektív
diffúziókoefficienseket. A 20 fS víztartalrm honoktala-

;] okban 25 °C-on a káliumionok effektív diffúsiókoeffici
—10 2 —"̂  1? 2 1

ense 10 m s , a foszfát ionoké 10 V s nagyság-

rendű, tehát egy, illetve három nagyságrenddel kisebb,

nint az ionok vízben mérhető diffúziókoefficiense.

Vizsgáltuk a transzportfolyamatokat különböző ned-
vességtartalmú homoktalajokban különböző hőmérsékleten.
Az 1. táblázatban a H32Po|" ionok diffúaiókoefficiensét
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éa aktiválási energiáját foglaltul: össse különböző neny-
ny iségű seolit-lignit szusspenziót tartalmazó honoktala-
J okban.

1. Táblázat
H 3 2PO|" ionok effektív diffúziókoefficiense és aktiváld?
si energiája dunavarsányi, mátészalkai homoktalajokban
és zeölit-lignit őrleményben.

Vizsgált
rendszer

dunavarsányi
Iionok
dunavarsányi
homok + 3 £
zeolit-lignit
őrlenény

dunavarsányi
honok + 10 5J
zeolit-lignit
őrlemény

mátészalkai
homok

mátészalkai
Iioiaok +• 3 '%
zaolit-lignit
őrlemény

mátészalkai
honok + 10 <3
zeolit-lignit
őrlemény

zeolit-lignit
őrlemény

Víztar-
talom.

e".
/->

20
35
20

35

20

35

20
35

20

35

20

35

20
70
150

Effektív diffúzid-
koefficiens
,n-12 2 -1 .10 in s

20 °G 30 °C

3,4
3,2

1,6

3,3

1,1

6,5

0,57
1,43

0,42

0,83

0,47

0,77

0,2
1,70

4,35

6,7
16,2

3,3

12,0

4,1

3,9

1,03
2,2

0,92

2,72

1,13

2,72

1,28

4,42
9,72

40°C

10,4
23,5

• 3,3

13,4

6,2

1 C •<.

2,25
5,5

2,37

5,7

3,2

7,0

2,0
11,5
15,2

Aktiválási
energia
kJ aol"*1

45,9
25,0

57,4

25,3

71,7

35,4

53,G
•1J» -•

67,0

ó?,C

r-í- f

ÍO,ű

76,5

3Si5
23,7
73,4

A transzportfolyamatok aktiválási energiába &lap-
jáu meghatároztuk a homoktalajok ás a K T és IITO?" ionol:
közötti .kölcsönhatási energiákat. A IC+ ionok fizii
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l.ábra

Slektronntikrosslcópos felvétele.1; hoj.iokssenicséről(a),

zeolit-lignit szuszpcnzióról (b) és 10 r,j zeo3.it-

szuszpenzdút tartalnazó homoktalajrul(c).

2200-ssoros.
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,2".-^ , - « ^ -̂, , . *™ . ^ , « « A - » T l~*" * t r " ,"^ "-"•""•. "* " '"* T* Ű " - 1 * ' % -••••3 • » - . ^ ( *, -•, -^ —

a licr-clrtalajlio::. A savar.;-.' niltószallzsi lio:.:ol:t:>.la;;ho:: li~
iiya-ssen arúcabben Ijötudiial: 2 IZ-CT" ionol:, nlr.t a duna-
varsánji aescos honolctclajlioz. l'liuZlzét ion iasarosobosn
a aeolit-lignit or legényhez kötődi::.

A Iioaoitala3o]c ds ssolii;-liGni^ szuszpensió >ösöt-
t i Icölcsöxib .̂tá3i: élGlrtronnilrrosslrópos felvstalei alap- H
3án vizsgálttil:. A3 1. ábrán a iroaolrssencsérol, a aaolit-
-liGnit ssuszpensióról és a 10 Z seolit-lisnit 3Busspan-
ziót tartalnasó :ior.o::talajról >áss£tett olalriroanilrross-

Irópos felvételeiét sutát3"ul: be. A honolctala^oláioz adott

zeolit-lignit ssuszpenaió az eredetileg naa

ja. A S9olit-li3iiit ssusspensió >olloidnér9t\* r93sei a

ho-:ol:ss3r.c3él: felületén sec':3t5dnel: (ísebiorl-colva a hono>-

szencsst), a nagyobb nérstű réssei peái^ a h.o:T.oi:3zor:GSűl:
ál tal aüotot t hs3acol:ban iiainozódnal: fol. A 3 fj seolit-
-li^nit ss-.i3Zpsrj3idt tartalriasá lionoUtala; o*:ba:a a licnolc-
szar:.csél:e-; -ial.jesar. bsburlrols'ák a ssuaspensiú l:olloiiá-
lia róssai, orccen liötScLva - falülathes, Jő a tóráit öl-
tén és il!essI:3Ü23, továbbá bizonyos Iielyelier. a hozislz-
s 2 ones él: Grőc Usszalcapcsolóclása (adliorálódás) fi^yalhatS
r:G~. A 10 )j sGolit-iijnit ssuszpensiót t-rtalmsó l:o:uclc-
talaj'olzbaa a Iior.:ol:sse :̂osél:3t taLjesoii beburkoljál: a io l-
loidális ré33scsl:él:, jó a térl:it31tí3 cs an illesslcedés,
az adheráló Iiata3 erosó'clil:, 3Z7-&J7 ho:̂ ol:sssr.:cse :.^r több
ssonszédos 323:r.osév9l icapcsolcSdil:, össssfüj^J saarkasetsl:
alalralnal: 1:1, A zeolit-lianit ssuszpensiú hatására a ho-
r.o;:tala;ol: "Irb'tottebbe" válnál-:.

A seolit-lisnit szuszpensió aktívan iiat a honolrta-
la-'ol:bar. lejátszódó anya^tre-nssportra, l:advas-5an befo-
lyás ólja a lio«.ol:talajo': víz-, tápárba;;-,, és syonelen-
-iiáztartúcát. A za0lit-li3r.it azusspensió a talajokban,
sole vonathozásban, hasonló sssreipet tölthet be, nint as

ss 1: or.pl a::ur,".
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ADATOK A PERORÁLISA5 ALKALMAZOTT SZILÁRD FARHAKONOK PLASZ-
TIKUS SZUSZPENZIÓBOL TÖRTÉNŐ FELSZABADULÁSAHOZ
CONTRIBUTION TO THE RELEASING FROM PLASTIC SUSPENSION
OF PERORALLY APPLIED SOLID DRUGS
J.Bozzay* k, Dávid *f I.Rusznák+

+ BME Szerves Kém.Techn.Tanszék 1111 Bp.Műegyetem rkp.3.
++ Kőbányai Gyógyszerárúgyár 1103 Bp. Gyömről u.19/21

Abstract
The Authors' work relates to an detailed examination

where some rheological qualities of dispersions prepared
of solid powder-like drug embedded in a Epoid-like matrix
and insoluble in digestive juices as well as dissolution
of active ingredients have been investigated. On the base
of their works and the results of their former experiences
and theoretical considerations function has been evolved
for calculation of retarding factor characteristic of dis-
solution rate. The results of their investigation have a-
greed with the calculated data in a satisfactory manner.
This function can promote the determination of parameters
supporting the wanted rate by releasing of any drug from
the investigated pharmaceutical systems in digestive jdoas.
Valamilyen perorális gyógyszerformában lévő hatóanyag felsza-
badulásának /kioldódásának/ sebessége jelentősen befolyá-
solja a formákon szervezetben megtett útját és ezen keresz-
tül a terápiás hatást is/l/. A hatóanyagok felszabadulásá-
nak fizikai módszerekkel történő szabályozása ezért egyik
nagyon sokat igérő útja a gyógyszerkészitesnek.
Korábbi munkánk során már tanulmányoztuk az oldódó /2/t

• valamint oldódó és nem oldódó, lipoidszerU anyagok elegye-
ben/3,4/ eloszlatott hatóanyag felszabadulását a külső fá-
zis összetételének és a farmakon koncentrációjának fUgg-
vényében.FUggvény-kapcsolatot dolgoztunk ki a diszperziók
Összetétele valamint az oldódást csökkentő tulajdonság jel-
lemzésére általunk bevezetett u.n. késleltetési tényező
/<x/ között. A késleltetési tényező definíciónk szerint

ki/kA * <x illetve kA«ac« k^ /!./
| és megmutatja, hogy a hatóanyag k^ elsőrendű kinetika
| szerint lejátszódó oldódásának sebességi állandója a mát-
| rixba történt beágyazás miatt milyen mértékben csökken a
; kioldódás —szintén elsőrendű kinetika szerinti—^sebes-

ségi állandójának értékére. Az <x 0-»l között változhat.
Jelen munkánkban azon in vitro kísérleteinket ismertetjük,

320



amelyekben valamely, a gasztrointesztinális nedvekben nem
oldódó, lipoidszerü mátrixban diezpergált, szilárd fauná-
kon kioldódását befolyásoló tényezők, igy elsősorban a
szusz penzió reoldgiai tulajdonaágainak hatását tanulmányoz-
tuk.

Kísérleti rész és tárgyalás

Előző munkáinkban /2,3,4/ a kioldódás során lejátszódó
folyamatokat egyszerüsitő feltételekkel modellezTe, mate-
matikai elemzéssel valószínűsítettük, hogy az ac késlelte-
tési tényező közelítő értéke as

általános egyenlettel adható meg, ahol
t A» az adott és korporált m A mennyiségű tiszta, szilárd

hatóanyag feloldódásának időtartama és
t y» az az időtartam-többlet, amely abból adódik, hogy az

m A mennyiségű szilárd hatóanyag az BQ mennyiségű mát-
rixban diszpergálva van*

Vizsgálataink célja a t y értékét kifejező összefüggés meg-
állapitása volt.
A gasztrointesztinális nedvekben oldhat at lan,inpermeáMlis
lipoidszerü mátrixban korporált porszerü hatóanyag csak
akkor oldódhat fel, ha a szemcséket burkoló külső fázis
erodeálódik. Az erodeálődás sebessége s ezen keresztül a
mátrix teljes eróziójához szükséges t_ idő —azonos nagy-
ságú mechanikai igénybevétel pl. perisztaltikus mozgás ese-
tén— a rendszer konzisztenciájának függvénye.
S feltételezésnek megfelelően vizsgáltuk a különböző U —
tételű diszperziók reológiai tulajdonságai és a kioldódás
sebessége, ill. a késleltetési tényező közötti össseffegést
Kísérleteinkben belső fázisként Bo-Sp*.BCl-t /5/, kttlső
fázisként folyékony és szilárd paraffin elegyét használ-
tuk, diszperzióként változtatva a faxnakon koncentráció-
ját, a külső fázisban a folyékony/szilárd paraffin arányt.
Rotovisco rotációs viszkoziméterben, 37°C-on felvettük
valamennyi diszperzió reogramját, másrészt ugyancsak 37°
°C-on, desztillált vízben vizsgálva, meghatároztuk a
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JJo-Spa.HCl kioldódásának k± elsőrendű kinetika szerinti se-
bességi állandóját /a koncentráció változását U7 spektro-
fotométer segítségével követtük/. A hatóanyag ismert k A

oldódási és a k ± kioldódási sebességi állandóiból az /!./
egyenlet szerint kiszámitottuk az un. mért késleltetési
tényezőket / « m / .
A vizsgálatok szerint a diszperziók plasztikus rendszerek* J
Jellemzésükre kiszámitottuk a plasztikus vJflzko2itást/npl/ *
és a folyáaheiárt /fo/. Megállapitottuk, hogy mind a
plasztikus viszkozitás, mind pedig a folyáshatár növekszik
a belső fázis koncentrációjának, ill* --azonos koncentrá-
ció esetén— a külső fázis szilárd paraffin tartalmának
növekedésével. Megállapitottuk aat is, hogy a belső fázis
kioldódásának időtartana a plasztikus viszkozitás illetve
a folyáshatár növekedésével nörekemik.
A vizagálatok eredményei alapján megengedhetőnek tartottuk,
hogy t y értékét a következő kifejezéssel adjuk meg

y ^

ahol K * állandó, ? • belső fázis térfogat törtje, T - nyi-
rófeszültség.
Korábbi vizsgálataink eredményeit is figyelembe véve a
/2./és/3./ egyenletek alapján a értékére az alábbi öeeie-
függés adódik 1 M A

ki M A- m A

kA.^/3 M A-m A T-r0

ahol M A • a hatóanyag maximális oldptt mennyisége. A /4./
egyenletbe behelyettesitettlik a kísérleti eredményekből fe-
mert ill. számitható kA,MA,mA,9pl,T,ro,(Zajértékeket és

l kiszámitottuk K adatait. A E állandók azonos <f esetén közel
I azonos, árnövekedésével viszont lineárisan csökkenő érté-
| küek voltak A . ábra/. A E ilyen változását feltehetően a
| belső fázis egyedi tulajdonaágai és a' fázisok között kia-

lakuló —még további vizsgálatokra váró— kölcsönhatások
idézhetik elő.
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A K állandók ismeretében a 4.
egyenlet segítségével megha-
tároztuk a késleltetési té-
nyezők un. számított acsz ér-
tékeit. Az <xm és ox s z értékek
jő egyezést mutattak, amit a
plasztikus viszkozitás függ-
vényében —példaként— a 2.
és 3* ábra mutat be.
Az eredmények alapján nem
látszik túlzottnak az a kö-
vetkeztetés, hogy hasonló
in vivo eredmények esetében
a 4. egyenlet alkalmas le-
het bizonyos retard gyógy-
szerformák tervszerű elő-
állítására.

Irodalomjegyzék

/!/ Békefi E. Bozxay J.
Csűrös Z, Dávid Á. So-
ós R.t Acta PhanuBung.
4J£ 225 A975/; /2/ Boz-
zay J. Csűrös Z. Dá-
vid k. Soős E.t Pro-
ceed. Int. Conf. Coll.
and Surface Science Bp.
1975; /3/ Bozzay J. Dá-
vid Á. Dénes M. Busz-
nak I.i Pharaacija
Moszkva 5./11-17/ 1980;
/5/ Bo-Spa. Chinoin do-
kumentáció.

l.ábra.

i

2.ábra.

1't'llTM

r 3.ábra.
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KOLLOIDKÉMIAI JELLEMZŐK BEFOLYÁSA OLDATOK
PORLASZTÁSOD SZÁRÍTÁSÁRA

IHFLUEHCS OF COLLOIDAL PROPERTIES ON SFRAY-DRYNG
OF SOLUTIOHS

M. Kata. H. Weyer and G. Kedreasy
Ssegadi Orvostudományi Egyetea Gyógyszertechnolőgiai
Intését, Sseged, Eötvös u. 6. 6720.

Abstract. Up-to-date and economical spray-drying pro—
ceaaea ara now widaapread In pharmaceutical manufac-
turing, becauae the produeta made with these methods
hare extra quality. The solutiona made by the authors
contain lactose, lactoee+sodium chloride and lactose*
+sodium chloride+aurf act ant. She concentration, den-
sity, Tiscoaity and aurfece tension of the solutions
wars investigated with regard to how they influence
the particle-technological characteristics of the spray-
-dried products*

Bevezetés. A porlasstásos száritást újabban a gyógy-
szergyártásban is mind szélesebb körben alkalmazzák,
mivel korszerű és gazdaságos, és az igy készített terde-
keknek különleges, más módszerrel nem biztositható, elő-
nyös tulajdonságaik Tannak.

A termékek szemcseméretét és szemcseméret-negoszlását
műveleti tényezők és az oldatok főként kolloidkémiai jel-
lemzői befolyásolják. Utóbbiakat alig vizsgálták.

Szerzők cél.1a az volt, hogy 1./ az oldatok összetéte-
lének változtatásával módosítsák azok fontosabb kolloid-
kémiai paramétereit, 2./ az oldatokat porlasztva szárít-
sák, és 3./ a termékek lényegesebb részecske-technoló-
giai adatainak Ismeretében 4./ mennyiségi összefüggése-
ket állapítsanak meg.

Anyagok és módszerek. A modellkísérletekben használt
oldatok összetétele a következő voltt
a/ 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 % laktóz;
b/ 5 - 10 - 15 % laktőz + 5 - 10 - 15 - 20 % nátriumklo-

rid, ill.
c/ 15 % laktós + 20 % nátriumklorid és 0,01 - 0,1 - 0,5 -
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- 1 - 3 % Tween 80*
Az oldatolc sűrűségét piknométerrel, viszkozitásukat

Ostwald-féle kapilláris módszerrel és felületi feszült-
ségüket Xraube-gztalagmométerrel határoztuk meg.

A porlasztva száritáshoz NUtO Minor, laboratóriumi
méretű forgótárcsás berendezést használtunk.

A termékek szemcséinek méretét projekcióé mikrosz- I
koppal határoztuk meg (nagyitás: 500-szoros), éa az át-
lagos szemcseméretet 500-1000 szemcse adatából számol-

I tuk.
Következtetések. A lafctóz-, ill. lafctóz+nátriumfclo-

rid-tartalmú oldatok sűrűsége lineárisan, viszkozitásuk
exponenciálisan és felületi feszültségük - minimumot kö-
vetően - az oldott anyagok koncentrációjával egyenes
arányban változik. A Tween SO a felületi feszültséget
csökkenti, egyúttal a viszkozitást kb. 0,5 %-tól jelen-
tékenyen növeli*

A porlasztva száritott termékek - pásztázó elektron-
mikroszkóppal vizsgálva - alakilag minden esetben szabá-
lyos gömbök voltak.

Az oldatok koncentrációjának növelésével az átlagos
szemcseméret is növekszik, és a szemcseméret-eloszlás is
eltolódik,

A szemcseméret-növekedés (az oldat sűrűségének függ-
vényében) azonban nem lineáris. A termékek diszperzitás-
fokára a felületi feszültségnek és a viszkozitásnak is
befolyása van.

A felületi feszültség növelésével nagyobb, csökkenté-
sével kisebb méretű szemcséket kaptunk.

Műveleti tényezők - pl. a porlasztó tárcsát meghajtó
.'. levegő nyomásának, a belépő száritő levegő hőmérsékleté-
I nek változtatása - szintén jelentékenyen mődositja a ré-
ti szecskék méretét, mivel pl. a hőmérsékletnek az oldatok
| jellemzőire gyakorolt befolyása közismert.
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csesúly (gp) függése a porlasztó levegő nyomásától (p).
5 % lalctós-oldat; 17QOC.
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Átlagos ssemcseméret (3p) ős átlagos cseppsúly (ga) fOg-
gáse a porlasztó levegő nyomáéitól (MPa). 15 S< lalctós +
+ 20 % nátriumlclorid-tartalmú oldatok; 14O°C.
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összefoglalás. Szeraők az oldatok sűrűségének, viszko-
zitásának és felületi feszültségének befolyását tanulmá-
nyozták a termékek részecskeméretére. Összefüggéseket,
esetenként matematikai egyenlettel leirható szabályszerű-
ségeket állapítottak meg, amelyek alkalmasak arra, hogy
adott tulajdonságú termékeket készítsünk. I

Irodalom:
1. Steiger-Trippi.K.: Arch.Pharm.SIitt. 29., 193 (1959)
2. Buzágh A.: A kolloidika praktikuma, Tankönyvkiadó, Bu-

dapest, 1962.
3. Ritschel,W.A.: Pharm.Ind. 2?., 532 (1971)
4. Nürnberg,E. és mt: Fharmazie in unserer Zeit 2.* 1 *8

49 (1974)
5. Junginger.H.: Pharm.Ind. jH3» 461 (1976)
6. Seager,H.: Manufact.Chem. and Aerosol News 48, 25

CL977 April)
7. Nürnberg,E.: Acta pharm.nung, 48, 19 (1978)
3. Kedvessy Gy.: Gyógyszertechnológia, IV.átdolgozott és

bővített kiadás, Medicina, Budapest, 1973.
9. Kala.H. és mt.: Pharmazie 21, 779 (1979)

10. Kata M., Wayer ü. és Kedvessy Gy.: Acta pharm.hung.
50, 275 és 283 (1980)

11. Prömming,K.-H. és mt.: Acta Pharm.Tecfanol. 26, 69
(1980)

12* Wayer M., Kata M. és Kedvessy Gy.: Gyógyszerészet 25_,
18 és 88 (1981)
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THE PRODUCTION OP PESTICIDE CGHTAHíIiíG LSICROGRANULI AÍ
ROOM TEMPERATURE THROUGH THE FORMATION 0? SUSPSHTIOH
J.Bozzay; I. Rusznák; A. Török /Technical University of
Budapest, Department of Organic Chemical Technology/
Zs. Dombai /Eszakaagyarországi Vegyimüvek/
G. Ekes /Vegyipari Fejlesztési Egyesülés/
SUMMARY.
The effect of some influencing Jhetors/preportion of fil- f,
ler to binder, type and concentration of the polymer
applied and those of the filler and binder/ to the time-
requirement of solidification step in the suspensive
granulating process has been studied by theological met-
hods. By appropriate selection of the parameters examined
the time of solidification can be well influenced within
a narrow range. Conclusions deseribed can be applied in
industrial technology.
Bevezetés.
A granulált növényvédőszer-készitaények előállítására i
számos módszer ismeretes. Az eljárások jelentős része a
technológiai folyamat egy vagy több szakácsában nagyobb
hőmérséklet alkalmazását igényli. Ez megnehezíti a nagy
tenziőju, vagy kis olvadáspontu hatóanyagok granulálását.
Sok esetben a hatóanyagot a már előre elkészített granu-
látum felületére viszik fel /"l»pregnálás"/. Ez a megol-
dás nem alkalmas arra, hogy a hatóanyag kijutását a ké-
szítményből tervszerűen, a megkívánt mértékben befolyá-
solni lehessen.
A felsorolt problémák kiküszöbölésére - időközben talál-
mányi bejelentésben rögzített /!/ - u.n. szuszpenziős
granulálási módszert dolgoztunk ki.
Az eljárás lényege, hogy a szilárd hordozóra felvitt vagy
porított hatőanyagot valamint gipszet vízzel avagy külön-
böző polimerek /FVp, CMC-ffa, metilcellulóz atb/ vizes ol-
datában egyenletesen eloszlatjuk, pásztázzuk. A pasztát
megfelelő, a hatóanyagra közömbös szerves folyadékban,
mint külső fázisban, meghatározott intenzitású keverés-
sel diszpergáljuk. A diszpergált paszta keverés közben ;
a technológiai müveletekkel befolyásolható méretű granu-
látumokká szilárdul /2/. Az előállítás folyamatának váz-
latát az 1. ábra mutatja be.
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Az eljárással készült granulátu-
mok kellő szilárdságnak, szabá-
lyos gömb alakúak
a 2. ábra tanúsága szerint a be-
ágyazott hatóanyag /Fropaklér •
herbieic/ in vitro, vizben meg-
határozott k^ elsőrendű kineti-
ka szerinti kioldási sebessági
állandójának értékét az össze-
tétellel szabályozni lehet.
Az uj eljárás egyik legfonto-
sabb technológiai szakasza a
paszta elkészítése és a részecsi
£ék szilárdulása, illetőleg e
műveletek időbeli lefutása. E
folyamatokat beható tanulmány
tárgyává tettük.
Kísérleti rész és tárgyalás.
A paszta konszslsztenciájának
időbeli alakulását reológiai
módszerekkel, Kheotest rotáci-
ós viszkoziméterben, szobahő-
mérsékleten vizsgáltuk. Ható-
anyagként különböző herbicide-
ket /Propaklór, Atrazin, Moli-
nát/, töltőanyagként bentoni-
tot, kovaföldet, talkumot, kö-
tőanyagként gipszet, vízben
oldódó polimerként metilcel-
lulőzt, polivinilpirrolidot és polivinilalkoholt alkal-
maztunk. A komponensek - kombinációiból különböző kon-
centrációjú pasztákat készítettünk. A folyékony Moliná-
tot közvetlenül, a Fropaklőrt kloroformos oldatából - az
oldószer utólagos elpárologtatásával - vittük a hordozó-
ra. AB Atrazint a hordozóval összekevertük. Gipsz adago-
lása után a porkeveréket homogenizáltuk, majd vízben

0
1.

S S 8
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rogy polimer-oldatban elosztlavtuk. A viz illetve vizes
oldat adagolásával egyidőben megindítottuk a stopper órát,
majd a homogenizált szuszpenziót a rotációs viszkozimé-
terbe helyezve adott B s— sebes ^ . w ^ — • • .̂
séggradiensen meghatároztuk a
konszisztenoia időbeli változá- '."*
aát. A hasonló természetű kisér-ao
letek eredményei a példaként be-
mutatásra kerülőkkel azonos ten-
denciájuak. A 3* ábrán példaként
bemutatott reogrammokból megálla
pithatjuk:
a./ a szilárdulás kb lo-15 perc
után felgyorsul:
b./ a szilárdulás - észlelhető -
kezdő és végpontja az alkalma-
zott D nagyságától is függ.
c./ Az a-b./ pontokból következik
hogy az összetétel-
nek, az anyagoknak :
a szilárdulásra gya-
korolt hatását csak
azonos D értéken fel
vett reogrammok ösz-
szehasonlitása vérén
lehet megállapítani.
A további vizsgála-
tokhoz a Dal6,2s
sebességgradienst al
kalmaztuk.
A 3. ábrán bemuta-
tott tipusu reograa-
mokból megszerkesz-
tett folyásgörbék ta
nusága szerint
/4*ábra/ a szuazpen
ziők időben változó
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folyáshatáru és
plasztikus viszkozi-
tású rendszerek. A
paszták összetételé-
nek a szilárdulásra
gyakorolt hatását
összefoglalóan a kö-
ret kezőkben ismertet
jük.

1./ A szuszpenzió
koncentrációjának nS
•ekedésérel a szi-
lárdulás korábban kö
retkezik be /5.ábra/

2./ A azilárdulás
kezdő időpontja a ko
raf öl d-talkua-bent o-
nit sorrendben nörek
szik. Hetllcellulóz
polimer jelenléte a
kezdő időpontot be-
folyásolja./6.ábra/

3./ A szilárdulás
kezdő időpontja a
polimer /mec/ kon-
centrációjának nö-
Tekedésérel nörek-
ssik /7.ábra/

4./ A szilárdulás az
alkalmazott polimer
típusától is függ
/8.ábra/

5./ Az alkalmazott
hatóanyag típusa is
jelentős befolyást
gyakorol a szilárdu
lás kezdő időpontja
ra./9.ábra/.

Iroda: ej sok
1./ Ob759/198o.

Hagy.sz.bej.
2./ Bozzay J.-Dombai

Zs-JGkes L.-né-
Rusznák I - Török
L.ná:Per. Pol.
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GAZ/FOLYADÉK DISZPERZ RENDSZEREKBEN LEZAJLÓ KÉMIAI REAKCI-
ŐK SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSE

COMPUTER MODELLING OF CHEMICAL REACTIONS TAKING PLACE IN
GAS/LIQUID DISPERSE SYSTEMS

A.P.Reisz, J.Pinter*

Számitógépalkalmazási Kutató Intézet, 1536 Budapest Pf. 227

*ELTE Kolloidkémiai Tanszék, 1445 Budapest Pf. 328

Abstract

A possible lower level in the hierarchic reactor model de-
scribed by Holderith [5J is the prism modell shown in Fig.l.
The matématical model /I/ was solved at various diffusion
and rate profiles and $, Pe parameters. The J and c func-
tional s /2/ were computed from 9. The K, and K, mass trans-
fer functionals /3/ reach limit values with $ * * and Pe •* »
/4/. The knowledge of these values are essential in order
to analyse the experimental result.

A gáz/folyadék kétfázisú reaktorok az olefin-program és

a környezetvédelem szerepének növekedésével reneszánszukat

élik. Ezen reaktorcsoporton belül filmreaktorokat, buborék-

oszlop-reaktorokat, habreaktorokat, kevert tankreaktorokat

stb. különböztetünk meg a gáz/folyadék határfelület létre-

hozásának módjától függően [l, 2]. A diszperz rendszerek-

ben lezajló kémiai reakciók kolloidkémiai vonatkozásaival

már Wolfram [3, 4 ] is foglalkozott.

Holderith [5] a gáz/folyadék reaktorok matematikai le-

irásának olyan (hierarchikus) módszerét dolgozta ki, mely

alkalmas arra, hogy a reaktortipustól független alsó szin-

ten számított eredmények átlagolt mennyiségeinek felhasz-

nálásával felsS szinten a reaktorok egészét Írja le. A le-

hetséges alsó szintű modellek közül jelen munkánkban a ha-

sábmodellt (Id. 1.ábrát) vizsgáljuk, mely a viszonylag kis

térfogathányadu diszpergált gázt vagy a folyadékfilmet tar-

talmazó reaktorok esetén nagyon jó, mig a többi esetben jó

közelítéssel irja le a valóságot.

Az Hl jelképi modell felírásakor nagyszámú egyszerűsí-

téssel éltünk [6] (a jelölések a cikk végén).
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A hasábmodell

- Pe w(n)v=- * <t Q; "ar^»^' * °

0(g,O) = 1 és 0(0,n) = 0 In/; 0(£,O) = O és 0(0*)* 1 /v/

Az /l/ megoldását progonka-módszerrel végeztük. Az u perem-

feltételrendszer mellett w(n) • B(n) = 1 esetben kapott

megoldásoknak a $ és Pe paraméterektől való függését a 2.

ábra mutatja.

(«,Pe) » (0,1)
(1,1) (10O0,l)

(0,30000)

2. ábra: (a,b,c) a reakciósebesség (4) illetve (a,d,e) a
rendszer globális áramlási sebességével arányos
Pe növekedésének hatása a Q(£,n) koncentráció-
függvényre .
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A 0(c,n) függvények helyett a továbbiakban a G/L határfelü-

leten keresztüli diffúziós áram (J) és az atlagkoncentrácic

(c) funkcionálókat vizsgáljuk:

1 11

o • oo

Bykov és Holderith [7] kimutatta, hogy ezen funkcionálok

között lineáris kapcsolat van: J = K.(K- - c) = K, - K. c.

Az együtthatók az alternáló u és v peremfeltételek - llet-

ti megoldásokból számíthatók:

" Vcu' cv " cuV Jv Jv~ Ju cv / cu

B(TI) * w(n) = 1 esetben a K, együtthatónak a $ és Pe para-

méterektSl való függését a 3.ábrán mutatjuk be (az alaphá-

ló logaritmikus: 1, 3, 10, ... pontokat tüntettük fel). A

3. ábrán jól látható, hogy Pe-*-» esetben a másik paraméter

rögzítése mellett K 3 (és hasonlóan K^ is) határértékhez

tart, melynek ismerete a kísérleti eredményekből történő

visszakövetkeztetéseknél nélkülözhetetlen.

Pe

(1,1,1)
3. ábra: A K, vs. (<|),Pe) függvény és annak <f>« konst. és

Pe * konst. vetületei.
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XülönbözS sebesség- és di£fuzi6profilok mellett számított

eredmények alapján megállapítottuk, hogy a lim(lU/*) * 1
• • » - -*

i l letve a 11«(K,/^P?) - 2//T1 határérték a /Pé7~7?
B»M*

 3 krit J

illetve # k r l t - f<w(O), B') végas küszöbértéktől helyet-
tesítési értékként 99%-nál nagyobb biztonsággal elfogadható.
A J átadási árasot a turbulenciával arányos B' a lg B£rlfc*
»F(lg Pe, lg é, w(0)) küszöbértéktől Meghatározza és ettiSl
kezdve a J * 2/5" f/T határértéket használhatjuk 95*-nál
nagyobb biztonsággal.

A szövegben nem szereplS jelölések; B a 0„ molekuláris
diffúziós koefficiensre normált turbulens diffúzió, 0 di-
roenziömentes koncentráció, v a lokális áramlási sebesség,
w ennek v—-re normáltja, w(0) a w értéke a G/L határfelü-
letnél, Pe » v h\ DJJ1 L^1, * 2 - k L ] Î J1, k az elsőren-
dű kémiai folyamat sebességi állandója.
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