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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS

A többréteges adszorpció elméleti és gyakorlati tanulmányozása hosszú múltra 

tekint vissza. Mindenekelőtt a S/G határfelületen lejátszódó multimolekulás 

gőzadszorpciót kísérte nagy érdeklődés, részben az adszorpciós izotermák 

meghatározásához szükséges aránylag egyszerű kísérleti technika, részben a szilárd 

anyagok fajlagos felületének és a pórusos anyagok pórusméret-eloszlásának 

meghatározása iránti nagy gyakorlati igény miatt. A különféle kísérleti módszereken 

túlmenően az ilyen rétegek szerkezetét a matematikai modellezés eszközeivel is 
sokat vizsgálták, az egyszerűbb majd bonyolultabb Monte-Carlo módszerektől a 

molekuláris dinamikai módszerekig. Ennek köszönhetően az olyan egyszerűbb 

adszorptívumok multimolekulás adszorpciós rétegeiről, melyek esetében a felület- 
adszorptívum, ill. adszorptívum-adszorptívum kölcsönhatások modellezése 

kielégítően megoldható egyszerű Lennard-Jones típusú potenciálfüggvényekkel 
(vagyis amelyek nem igénylik a kvantumkémiai módszerek alkalmazását) 
meglehetősen sokat tudunk.

Sokkal problematikusabb a helyzet az S/L, G/L és L/L határfelületi 
multimolekulás adszorpció esetében. A bonyodalom már a fogalmak tisztázása 

szintjén megkezdődik, egyfelől szükség van új fogalmak bevezetésére (pl. ekvivalens 

rétegszám ill. ekvivalens rétegvastagság), másfelől ismert tény, hogy 

egykomponensű folyadékokban is keletkezhet multimolekulás, tulajdonságaiban a 

bulk fázis tulajdonságaitól eltérő, tágabban értelmezett “adszorpciós” réteg, vagy 
más kifejezéssel élve “határréteg”, különösen, ha a folyadék már maga is többé- 
kevésbé strukturált. A G/L, L/L és S/L határrétegek termodinamikai leírása és 
matematikai modellezése szoros rokonságot mutat a megfelelő S/G multimolekulás 
határrétegek esetével, de alapvető különbségek is felfedezhetők. Míg az S/G 

határréteg csak kivételes esetekben diffúz, addig az S/L határrétegeknél ez 

meglehetősen általános jelenség, vagyis az S/L határréteg struktúrája alapvető 
fontosságú, ezért jóval vastagabb határréteget kell vizsgálat tárgyává tenni. Az S/G



12. J. Tóth, I. Dékány, F. Berger, Z. Király: Thermodynamical Correctness of 

Relationships Relating to Gas/Solid Physical Adsorption. 7th Conference on Colloid 

Chemistry of the Hungarian Chemical Society, Eger, 23-26 September 

1996,(Eds.Z.Hórvölgyi, Zs.Németh, I.Pászli) Proceedings,188-191p. 1997.

határréteg tárgyalásánál még élni lehet azzal a kényelmes közelítéssel, hogy a sokkal 

kisebb sűrűségű gőz- ill. gázfázis alig befolyásolja a réteg termodinamikai 

tulajdonságait, ellenben az S/L határréteg egy hasonló sűrűségű és strukturált bulk 

fázissal érintkezik, ami alaposan megnehezíti a kérdés matematikai kezelését.

Disszertációm tárgyául a (nemelektrolit jellegű) korlátlanul elegyedő biner 

folyadékok multimolekulás adszorpciós rétegeinek elméleti és kísérleti vizsgálatát 

választottam, ugyanis ezen a téren különösen sok a fehér folt. (A korlátozott 

elegyedés tartományában, a híg oldatok felé közeledve már jobb a helyzet, mert ott 

az S/L határfelületi adszorpció szoros rokonságot mutat a tiszta komponensek 

viszonylag jól ismert S/G határfelületi adszorpciójával.)

Az elméleti nehézségeket kísérleti problémák tetézik. Nagyságrendekkel 

kevesebb elegyadszorpciós többletizotermát publikáltak, mint gőzadszorpciós 

izotermát, mert ez előbbiek meghatározása sokkal munkaigényesebb, mint a 

gőzadszorpciós módszereké. Ehhez jön a lényegesen nagyobb relatív hiba, márpedig 

a kérdés termodinamikájával foglalkozó kutató számára a pontosság alapvető 

kritérium. Ennek megfelelően első fő célomul a mérési pontosság növelését tűztem 

ki. Szintén fontos, hogy az általában igen korlátozott számú izotermapontot a 

valóságot a lehető legnagyobb valószínűséggel közelítő, igényes matematikai 

módszerrel kössük össze, ne terheljük matematikai eredetű hibával a már amúgyis

ának, különös

13. G. Horváth, V.Halász-Laky, I. Dékány and F. Berger: Pore characterization of 

different adsorbents in micropore domain based on C02 adsorption. Fundamentals 

of Adsorption, FOA6, May 24-28, Presquile de Giens, France, 1998. Elsevier Sei. 

Inc. ISBN 2-84299-053-6, ...p. 1998.

14. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, A. Szűcs, I. Dékány: Palladium-hydrogen 

interactions on Pd-graphimet and Pd/C catalysts studied by calorimetry. 216th 

Meeting of American Chemical Society, Boston, August 23-27, 1998. Abstract of 

papers p.31.

15.1. Dékány, F. Berger: Multilayer adsorption in binary liquid mixture suspensions: 

Free energy of interaction between the particles. 216th Meeting of American 

Chemical Society, Boston, August 23-27, 1998. Abstract of papers p.6.

jelentős mérési hibát. Ezt tekintettem munkám második 

tekintettel az izoterma Gibbs-egyenlet szerinti integrálására.

A biner elegyekből történő adszorpciós hőeffektust illetően még kevesebb 
adat áll rendelkezésre.

Munkám harmadik fő célja az, hogy a rendelkezésre álló termodinamikai 

függvények felhasználásával kísérletet tegyek az S/L multimolekulás adszorpciós 

réteg ún. ekvivalens vastagságának kiszámítására. Ezen túlmenően, egy megfelelően 

választott, lehetőleg igényes adszorpciós modellel (a rácsmodellel) végzett 

modellszámítások révén nyert termodinamikai adatok és koncentrációprofilok 

analízisével szeretném felderíteni és megfogalmazni a határréteg struktúráját és

16. F. Berger, I. Dékány, J. Balázs, J. Dormán and B. Kosztin: Stabilizing of Gas 

Reservoir Rocks by Pillaring with Polyhydroxoaluminium Cations. Proceedings of 

the 6th Symposium on Mining Chemistry, Siófok, Hungary, 1998., p. 19-24.



6. I. Dékány, F. Berger, G. Lagaly: Liquid sorption and wetting on clays, pillared 

clays and layer double hydroxides. 14th European Chemistry at Interfaces 

Conference, October 21-25. Antwerp, Belgium, 1996. Book of Abstracts, p. 20.

termodinamikai paramétereit meghatározó alapvető törvényszerűségeket, ami 

segíthet a konkrét mérési (pl. kalorimetriás) adatok értelmezésében. Ez munkám 

negyedik fő célja.
Érthető módon nagyfokú bizonytalanság jellemzi az S/L határréteg 

szerkezetével és termodinamikájával összefüggő tudományterületeket is, közöttük 

a bennünket kolloidikai szempontból különösen érdeklő kolloid stabilitást, vagyis a 

biner elegyekben diszpergált részecskék közötti vonzási-taszítási 
potenciálfüggvényeket. Talán meglepő egy kívülálló számára, hogy olyan alapvető 

kérdések tisztázatlanok, mint az egymással átlapolódó határrétegű részecskék 

közötti potenciálváltozás előjele (!), nagyságrendje (!), koncentráció- és 

távolságfüggése, az adszorpciós réteg vastagságának jelentősége, valamint a felületi 

heterogenitás szerepe. Semmiféle eddigi elmélet nem ad pl. választ arra a furcsa 

kísérleti tapasztalatra, hogy az olyan részecskék diszperziói, amelyek 

többletizotermája IV-es típusú, azaz adszorpciós azeotrópos ponttal rendelkezik, az 
azeotrópos összetétel környezetében stabilitási maximumot mutatnak. Eme 

problémakör elméleti vizsgálata képezi disszertációm ötödik fő célját.

7. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány, F. Notheisz, M. Bartók: 

Characterization of transition metal graphimets by isothermal gas sorption 

microcalorimetry. 7th Conference on Colloid Chemistry, Sept. 23-26. Eger, 
Hungary, 1996. Abstracts of papers, p.L 18.

8. F. Berger, I. Dékány: The variable thickness of the interfacial liquid phases on 

solids described with parallel layer model. 7th Conference on Colloid Chemistry, 

Sept.23-26. Eger, Hungary, 1996. (Eds. Z. Hórvölgyi, Zs. Németh, I. Pászli) 

Proceedings, 24-27p. 1997.

9. Z. Király, F. Berger, A. Szűcs, I. Dékány, Á. Mastalir: Palladium nanoparticles 

in pillared clays. Sorption and microcalorimetric control of palladium/hydrogen 

interactions. 14th European Chemistry at Interfaces Conference, October 21-25. 

Antwerp, Belgium, 1996. Book of Abstracts, 33p. 2. ELEGY ADSZORPCIÓS TÖBBLETIZOTERMÁK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK PONTOSSÁGA

10. I. Dékány, F. Berger, T. Pemyeszi, Á. Patzkó: The influence of asphaltene 

sorption on the surface hydrophobicity of clay minerals. 14th European Chemistry 

at Interfaces Conference, October 21-25. Antwerp, Belgium, 1996. Book of 

Abstracts, P 15.

Az adszorpciós többlet meghatározására a hagyományos immerziós módszert 

használtuk. Biner elegyekben jóval nagyobbak a koncentrációk, mint híg oldatokban, 

tehát ugyanaz a koncentrációváltozás relatíve kisebb, emiatt a koncentráció mérésére 

alkalmazott módszerek relatív hibája W4...10~5 nagyságrendű lehet csupán. Ennek 

a követelménynek alig néhány módszer, közöttük a törésmutató-mérés és a sűrűség- 

mérés felel meg. Hogy melyiket választjuk a kettő közül, azt az adott biner elegy 
viselkedése határozza meg.

A törésmutató-változás követésére egyik legérzékenyebb differenciális mérési 

módszer az interferometria. Zeiss gyártmányú, Rayleigh rendszerű interferométert

11. Á. Mastalir, Z. Király, F. Berger, I. Dékány, F. Notheisz, M. Bartók: 

Characterization of transition metal graphimets by isothermal gas sorption 

microcalorimetry. 7th Conference on Colloid Chemistry, Sept.23-26. Eger, 

Hungary, 1996. (Eds.Z.Hórvölgyi, Zs.Németh, I.Pászli) Proceedings,132-135p. 
1997.



használtunk. A készüléken egy állítócsavar forgatásával két interferenciaképet 

hozunk fedésbe, miközben az állítócsavaron skálarészt olvasunk le.

A hagyományos interferometriás mérésnél úgy járunk el, hogy kismértékben 

eltérő koncentrációjú, ismert összetételű elegyeket mérünk egymással szemben. A 

skálarészből először levonjuk az ún. "zéró skálarészt", amelyet ugyanazzal a 

küvettával, ugyanabban a helyzetben, azonos elegyek esetén mértünk. Ezt a 

skálarész-különbséget a koncentráció-különbséggel osztva és a koncentráció 

függvényében ábrázolva kalibrációs függvényt kapunk, melynek birtokában a 

felülúszót az eredeti oldattal szemben mérve, a skálarészből a zéró-korrekció után 

kiszámíthatjuk a felülúszó koncentrációját. Ez a módszer többek között az alábbi 

hallgatólagos feltételezéseket rejti magában: 1) Az interferométer skálarész-kijelzése 

lineáris. 2) A skálarész-különbség a koncentráció-különbséggel egyenesen arányos. 

Mindkét feltételezés jelentős hiba forrása. Igen problematikus a “küvetta zéró” 

korrekció is, melynek értéke esetenként több százszorosa (!) az interferométer 

felbontóképességének. A javasolt korrekt megoldást tartalmazza ez a fejezet.

A biner elegyek sűrűségének mérésére Anton Paar DMA 58 sűrűségmérőt 

használunk, melynek hibája 10‘5 g/cirf nagyságrendű. A sűrűségmérésen alapuló 

eljárás során csak a sűrűség vs. elegyösszetétel függvényre van szükség, amelyről 
az egyensúlyi tömbfázis sűrűségének ismeretében annak összetétele numerikus úton 

visszakereshető. A kis koncentráció-változás miatt az illesztőfüggvény 

meredekségében jelentkező hiba a kritikus tényező. Jellemző példa gyanánt a 2- 

propanol / víz elegy sűrűség vs. összetétel függvényének esetét mutattam be. A 

mérési pontokra polinomot, majd harmadfokú spline-t illesztettem, és 

megvizsgáltam, mennyire térnek el egymástól ill. melyik tűnik realisztikusabbnak.

Az interferometriás mérések kiértékeléséhez nélkülözhetetlen törésmutató vs. 

elegyösszetétel függvényt cserélhető prizmás, merülő, Pulffich-rendszerű, Zeiss 

gyártmányú refraktométerrel határoztam meg. A párolgási hiba minimalizálásával és 

a mintatartó ±0.02 К pontosságú termosztálásával a mérési hibát sikerült 10'5 alá 

szorítani. A törésmutató vs. elegyösszetétel függvénynél szintén a meredekség relatív

(1998)

8. Z. Kiirály, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány: Calorimetric study of sorption of 

hydrogen by carbon-supported palladium. Langmuir,14.,1281-1282, (1998)

11. KONFERENCIA ANYAGOK

1. P. Fejes, I. Kiricsi, Gy. Tasi, F. Berger: Adsorption of Propylene in Co5A Zeolite. 

In: Poster Abstracts of 7th International Zeolite Conference, S. 201., Tokyo, 1986.

2.1. Dékány, F. Berger, K. Beneke, G. Lagaly: Selective liquid sorption and wetting 

studies on pillared montmorillonite. In: Poster Abstracts of EUROCLAY'95 

Conference, Leuven, August 1995. p. 130-131.

3. F. Berger, I. Dékány: Adsorption excess isotherms of binary liquids on clay 

minerals and graphite with restricted and unrestricted layer volume. In: Proceedings 

of the 2nd Int. Symp. on Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and 

Catalysis on Solids. Zakopane-Levoca, September, 1995. P. 122.

4. Z. Király, F. Berger, A. Szűcs, I. Dékány, Á. Mastalir: Palladium nanoparticles 

in pillared clays: microcalorimetric and adsorption control of Pd-H2 interaction. 

NATO ARW on Nanoparticles in Solids and solutions: An Itegrated Approach to 

their Preparation and Characterization, Szeged, Hungary, 1996. Abstracts of papers 

p. 51.

5. I. Dékány, F. Berger, Z. Király: Selective liquid sorption and wetting on 
hydrophilic / hydrophobic adsorbent with layered structure. 70th Colloid and Surface 

Science Symposium, Clarkson University, Potsdam, June 16-19,1996. N.Y. (USA) 

Abstracts of papers p. 316.



hibája a kritikus tényező, ezért az illesztésnél ismét a polinom kontra spline 

dilemmával kerülünk szembe.

Korábban, amikor még nem volt lehetőségünk az interferometriás kalibrációs 

görbék fenti módon történő meghatározására, a törésmutató vs. elegyösszetétel 

függvényt a meglehetősen pontos sűrűség vs. elegyösszetétel függvényből 

számítottam ki a Lorentz & Lorenz egyenlet segítségével, melyet a szakirodalom 

megbízhatónak tart. Ellenőriztem ennek a közelítésnek a megbízhatóságát.

F. Berger and I. Dékány:

Interfacial multilayer adsorption in binary liquid mixtures. Calculation of 

thermodynamic potential function profiles based on the lattice model.

Adv. Coll. Int. Sei.: submitted for publ. (1999)

10. TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEK

1. Gy. Tasi, I. Kiricsi, F. Berger, P. Fejes: Adsorption of Propene in NaA Zeolite in 

Henry's-law Region. Acta Phys. et Chem. Szeged, 33, 99 (1987) 3. TÖBBLETIZOTERMÁK ILLESZTÉSE ÉS INTEGRÁLÁSA

A többletizotermák meglehetősen korlátozott számú és nem jelentéktelen 

mérési hibával terhelt pontok formájában állnak rendelkezésünkre, ezért különösen 

igényes matematikai eljárásokra van szükség a kiértékelés során. Mindenekelőtt 

fedőgörbét kell illeszteni a mérési pontokra. Az így illesztett többletizotermát a 

Gibbs-egyenlet szerint integráljuk (általánosított trapézformulát használva) . Az 

integrálás hibája szempontjából különösen fontos az izoterma kezdeti és végső 

szakaszán a meredekség relatív hibája. Az illesztő-függvény tulajdonságait ehhez 

a követelményhez kell igazítani.

Összehasonlító számításokat végeztem speciális polinomok és harmadfokú 

spline-ok ilyen célú alkalmazhatóságát illetően. Az illesztés jóságát és annak a 

Gibbs-egyenlet szerinti integrálásra gyakorolt hatását egy aránylag bonyolult alakú, 

de pontosan ismert teszt-többletizotermán végeztem el. Igyekeztem megfogalmazni 

a spline-illesztés optimális peremfeltételeit.

2. I. Kiricsi, Gy. Tasi, P. Fejes, F. Berger: Adsorption of Propene in Zeolites 

Posessing Sites of Different Adsorption Energies. J. Mol. Catal. 51 341-346 (1989)

3. I. Hannus, A. Ádász-Szücs, I. Kiricsi, Gy. Tasi, F. Berger, J. Halász, P. Fejes: 

Treatment of natural gas with zeolites. Acta Phys. et Chem. Szeged, 35,19, (1989)

4. Gy. Tasi, I. Kiricsi, P. Fejes, F. Berger: A propán adszorpciója különböző 

erősségű adszorpciós centrumokat tartalmazó zeolitokon. Kémiai Közlemények 72, 

152-158 (1991)

5. J. Vodnár, P. Fejes, K. Varga, F. Berger: Kinetic pathway of p-tert-butylcumene 

hydroperoxide decomposition. Applied Catalysis A: 122, 33-40, (1995)

6. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány: Sorption and microcalorimetric 

investigation of palladium/hydrogen interaction on palladium-graphimet intercalation 

catalyst. Langmuir, 13,465-468, (1997).

4. RÉTEGVASTAGSÁG-SZÁMÍTÁS 

ATERMÁLIS PÁRHUZAMOS RÉTEG MODELLEL

Az adszorpciós kapacitás és az adszorpciós réteg vastagságának 

meghatározása elsődleges jelentőséggel bír a biner elegyekből történő adszorpció
7. A. Szűcs, Z. Király, F. Berger and I. Dékány: Preparation and hydrogen sorption 

of Pd nanoparticles on Al203-pillared clays. Colloids and Surfaces A: 139,109-118



9. AZ ÉRTEKEZÉS ANYAGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEKtanulmányozása során. A korábbi módszerek a valódi adszorpciós kapacitás 

meghatározására csak monorétegek és/vagy konstans - elegyösszetételtől független - 

vastagságú adszorpciós rétegek esetén használhatók. Nemelektrolitok biner 

elegyeiben mért adszorpciós izotermák esetében ezek a feltételek gyakran nem 

teljesülnek, és sem a Schay-Nagy-féle extrapolációs módszer, sem a reciprok 

izoterma reprezentáció nem használható az adszorpciós kapacitás adszorpciós 

izotermából történő meghatározására. Kidolgoztunk és teszteltünk egy módszert a 

felületi összetétel és az adszorpciós rétegvastagság kiszámítására a teljes összetétel

tartományban. Пу módon egyetlen adszorpciós kapacitás érték helyett a rendszert a 

rétegvastagság-izotermával jellemezzük a tömbfázis összetételének függvényében. 

Számitásaink az ún. párhuzamos réteg modellen alapulnak, amelyben az egyes 

komponensek moltérfogatain kívül az (1) komponens felületigényét is figyelembe 

vesszük a rétegvastagság számítása során. A modell tesztelésére szintetikus 

modellizotermákat valamint arra alkalmasnak látszó kísérleti rendszereket 
használtunk.

1.1. Dékány, F. Berger, К. Imrik, and G. Lagaly:

Hydrophobic layered double hydroxides: selective adsorbents for liquid mixtures. 

Colloid and Polymer Sci.275,681-688, (1997).

2. F. Berger, I. Dékány, К. Beneke, G. Lagaly:

Selective liquid sorption and wetting on pillared montmorillonite 

Clay Minerals, 32,331-339, (1997).

3. F. Berger, I. Dékány:

Multilayer adsorption with variable thickness at solid-liquid interfaces. 

Colloid and Polymer Sci.275, 876-882,(1997)

4. F. Berger, I. Dékány:

Variable thickness of the liquid sorption layer on solid surfaces. 

Colloids and Surfaces A: 141, 305-317 (1998)5. A RÁCSMODELL

Az előző fejezetben az atermális párhuzamos réteg modell alkalmazása során 

feltételeztük, hogy a A21F adszorpciós szabadenergia nagyrészt a felülettel érintkező 

molekularétegben koncentrálódik. Noha a kísérleti eredmények ezt a feltételezést 

alátámasztani látszanak, azt más módon sem árt bebizonyítani. Választ keresünk arra 

is, hogy a A2lF vs. x, függvény alakjából lehet-e következtetni multimolekulás 

adszorpciós réteg kialakulására. Ugyancsak tisztázatlan, hogy milyen 

következtetéseket lehet levonni a mikrokalorimetriás módszerrel meghatározható 

A21U vs. x, adszorpciós belső energia függvényből ill. a kettő kombinációjából 

kiszámítható A2IS vs. x, adszorpciós entrópia függvényből.

Az adszorpció leírására alkalmas matematikai modellek közül csak azok 

jöhetnek szóba, amelyek nem empirikus vagy félempirikus típusúak, feltevéseik

5. F. Berger, Z. Király, I. Dékány, J. Tóth:

Microcalorimetric and analytic detection of solid-gas interaction on porous 

adsorbents. Models in Chemistry, 134 (6), 753-766 (1997)

6. J. Tóth, F. Berger and I. Dékány:

Generalization of the low temperature nitrogen (BET) method for isotherms type I. 

J. Colloid and Interface Sei.: accepted for publ. (1999)

7. J. Tóth, F. Berger and I. Dékány:

Generalization of the low temperature nitrogen (BET) method for isotherms type I. 

J. Colloid and Interface Sei.: accepted for publ. (1999)



ellentétes adszorpciós karakterű felületeket közelítünk egymáshoz. Az adszorpciós 

rétegek átfedése következtében fellépő ún. átfedési potenciál azonos karakterű 

felületek között vonzó-, ellentétes karakterű felületek között taszító jellegű. A 

vonzás maximumhelye a preferáltan adszorbeálódó komponens aránylag kis 

moltörtjénél található, míg a taszításé közepes moltörtnél. Az átfedési potenciál a 

felületeket elválasztó szubrétegek számával a kis perturbációk tartományában 

mértani haladvány szerint változik, vagyis féllogaritmikus ábrázolásban egyenest 
kapunk. Az egyenes meredeksége szoros kapcsolatban áll az ekvivalens 

rétegszámmal. Minél vastagabb az adszorpciós réteg, annál nagyobb a kérdéses erők 

hatótávolsága. Kis távolságban az átfedési potenciál dominál, azonban egy bizonyos 
távolságon túl az exponenciálisnál kisebb sebességgel csökkenő Hamaker- 
potenciálok válnak uralkodóvá.

9) Két szembenálló felület esetén a perturbációs- és gradiens energia tagok 

harmonikus illeszkedése megszűnik, nem ugyanaz a burkológörbe írja le őket. Az 

eltérés a folyadékréteg közepén a legnagyobb. Azonos adszorpciós karakterű 

felületek esetén itt a gradiens energia tag, ellentétes karakterű felületek esetén a 

perturbációs energia tag vesz fel minimális vagy zérus értéket.
10) A heterogén felületek között fellépő átfedési potenciálok viselkedését 

egymástól 2 molekularéteg távolságban elhelyezkedő, ellentétes adszorpciós 

karakterű foltokkal statisztikus eloszlásban, különböző részarányokban borított 
felületek révén tanulmányoztam. Megállapítottam, hogy ilyenkor a rendszer IV-es 

típusú, azeotrópos ponttal bíró többletizotermát produkál. Az átfedési potenciál 
függvény az azeotrópos pont környezetében taszítást, a koncentrációtartomány két 
szélén vonzást jelez. Ez megmagyarázhatja azt a kísérleti tapasztalatot, hogy 

diszperz rendszerek stabilitásmaximuma az azeotrópos pont közelében van.

termodinamikai Ш. statisztikus mechanikai szempontból korrektnek tűnnek, és 
megoldásuk vastag adszorpciós rétegek esetén sem irreálisan nagy számítástechnikai 
feladat. Egy ilyen modell az ún. rácsmodell, melynek keretem belül a következő 

egyszerűsítő föltevésekkel éltem: I. A biner elegy molekulái strukturálatlan, kemény 

gömbök. П. Az egyes komponensek molekulamérete megegyezik. III. A molekulák 

hibahelyek nélküli, 12-es koordinációs számú lapcentrált köbös rácsszerkezetben 

helyezkednek el és a felülettel párhuzamos szubrétegekbe rendeződnek, melyeken 

belül az (111) kristálylapra jellemző szoros hexagonális illeszkedés valósul meg. IV. 
A molekula-molekula valamint felület-molekula kölcsönhatások izotróp, nem 

irányított jellegűek. V. A felület végtelen síkfelület, energetikailag homogén. VI. 
Csak a közvetlen érintkezésben megvalósuló molekula-molekula és felület-molekula 

kölcsönhatásokat vesszük figyelembe, ezen belül is csak a kéttest-kölcsönhatással 
számolunk. VII. A szubrétegeken belül az egyes komponensek molekuláinak 

eloszlása véletlenszerű (Bragg-Williams közelítés).

6. A RÁCSMODELL ALKALMAZÁSA 

EGYEDÜLÁLLÓ SÍK FELÜLET ESETÉRE

Ebben a fejezetben az előző fejezetben levezetett összefüggéseket 
alkalmazzuk. Az a/kT kölcsönhatási paraméter növekvő értékei - azaz az elegy 

növekvő nemtökéletes viselkedése - mellett vizsgáljuk az adszorpciós egyensúlyt és 
az adszorpciós réteg struktúráját. A felület minőségének ("polaritásának"), azaz az 

adszorpció szelektivitásának kölönböző eseteit kölönböző К értékek - azaz 

különböző adszorpciós egyensúlyi állandók - reprezentálják. Kiszámítottuk az 

adszorpciós többlet, az ekvivalens rétegvastagság, az adszorpciós szabadenergia, az 

adszorpciós hő és az adszorpciós entrópia függését a tömbfázis összetételétől. 
Néhány esetben megvizsgáltuk a szubrétegenként particionált potenciálfüggvények 

lefutását valamint a perturbációs szabadenergia tagok és a gradiens belső energia 
tagok alakulását is a felülettől távolodva.



7. A RÁCSMODELL ALKALMAZÁSA 

KÉT SZEMBENÁLLÓ SÍK FELÜLET ESETÉRE

visszahajió alakú, a maximális meredekség helye, azaz az inflexiós pont nagyjából 

egybeesik a rétegvastagság maximumhelyével. Ugyancsak inflexiós ponttal bír az 

adszorpciós szabadenergia függvény is, de ennek meredeksége minimális a 

rétegvastagság maximumánál. Az effektus az adszorpciós hő függvénynél a 

legkifejezettebb, ami felhívja a figyelmet a multimolekulás adszorpció 

kalorimetrikus követésének különös jelentőségére. Az adszorpciós entrópia 

függvény lefütásában egy feltűnő ‘Váll” jelzi a multimolekulás adszorpció jelenlétét. 

A koncentráció a felülettől távolodva közel exponenciális függvény szerint cseng le.

Aszimptotikusan növekvő vastagságú adszorpciós réteg lép fel a 

szételegyedési zóna határához közeledve (a/kT-2). Ennek dacára az adszorpciós 

szabadenergia szinte teljes egészében a kontakt szubrétegben koncentrálódik a 

rétegvastagság maximumánál, mert a könnyen perturbálható összetételű elegyben a 

perturbációt kísérő entrópia-csökkenés és az exoterm hőeffektus egymást 

nagymértékben kompenzálja.

7) Az adszorpciós réteg termodinamikai jellemzése céljából célszerűnek 

láttam a gradiens belső energiával szembeállítani a perturbációs szabadenergiának 

elnevezett mennyiséget. Az adszorpciós réteg struktúrájának szemléletessé tétele 

céljából a koncentrációprofillal együtt ábrázoltam a szubrétegeken belüli 
perturbációs szabadenergia- és a szubrétegek közötti gradiens belső energia tagokat. 

Egyedülálló felület esetén ezek a tagok harmonikusan illeszkednek egymáshoz, 

mintha egyetlen burkológörbe írná le mindkettőt. A függvény alakja szempontjából 

a perturbációs energia koncentráció-kitéréstől való függése a meghatározó. Minél 

nagyobb a perturbációs energia az adott koncentrációnál, annál nagyobb a gradiens

energia is az adott helyen, azaz annál nagyobb a koncentráció-gradiens. Kis 

perturbáció esetén a koncentráció mértani sorozat szerint cseng le. Mértani sorozat 

szerint csengenek le az említett energiatagok is, csak (a koncentrációtól való 

négyzetes függésüknek megfelelően) kétszer olyan gyorsan.

8) Megvizsgáltam, hogy milyen változások következnek be a multimolekulás 

adszorpciós réteg szerkezetében és termodinamikai tulajdonságaiban, ha azonos Ш.

A kolloid stabilitás szemszögéből nézve a szembenálló felületek esetének 

tanulmányozása az igazán izgalmas feladat. Választ keresünk arra, hogy milyen a 

biner elegyekben egymással átlapolódó határrétegű részecskék közötti 

potenciálváltozás előjele, nagyságrendje, koncentráció- és távolságfüggése, és 

hogyan függenek a kölcsönhatások a rétegvastagságtól és a felületi heterogenitástól.

Megvizsgáltuk, hogy tökéletes elegyben fellép-e kölcsönhatás azonos ill. 

ellentétes adszorpciós karakterű felületek között, az hogyan függ az adszorpciós 

egyensúlyi állandótól és a tömbfázis-összetételtől. Ezután ugyanezen tényezők 

hatását szételegyedéstól távol álló, reális elegyben vizsgáltuk, ahol a szabad 

felületen vékony adszorpciós réteg képződik csupán, majd a szételegyedéshez közel 

álló elegy, vagyis a vastag adszorpciós réteg esete következett. Tanulmányoztuk 

az átfedési potenciál függését a felületeket elválasztó molekularétegek számától. Két 

jellegzetes esetben figyeltük a diffúz adszorpciós rétegek átlapolódása nyomán 

kialakult koncentrációprofil, valamint a gradiens belső energia- és perturbációs 

szabadenergia-tagok viselkedését.

Nagy elméleti és gyakorlati jelentősége miatt megvizsgáltam a heterogén 

felületek egy olyan fajtájának esetét, amikor a felület két eltérő karakterű, de 
önmagában homogénnek tekinthető felületrészből, mozaikszerűen tevődik össze. Ha 

ezek a felületi ‘Toltok” legalább 2-3 molekulaátmérő nagyságúak, akkor adszorpciós 

szempontból viszonylag önállóan viselkednek, és így a heterogén felületen észlelt 

adszorpciós többletizoterma S-alakú. Sőt, a “poláros” és “apoláros” felületrészek 

részarányainak változtatásával az azeotrópos tömbfázis-összetételt tetszés szerint 

állíthatjuk be. Kiszámítottam, hogy az ilyen típusó felületeken különböző 

részarányok mellett milyen többletizotermák adódnak, és milyen az eredő 

potenciálgörbe lefütása.

Ebben a fejezetben közelítő számításokat is talál az Olvasó arra nézve, hogy



kompromisszumot jelent az igényesség és az érthetőség között. A szakirodalomban 

fellelhető adatok alapján a rácsmodell Bragg-Williams-közelítést a “közvetlen 

szomszéd”-közelítéssel kombináló változatát tartottam erre legalkalmasabbnak. 

Kidolgoztam egy statisztikus mechanikai fogalmakat teljesen mellőző, kizárólag 

ismert termodinamikai összefüggéseket és egyszerű valószínűségszámítási 

egyenleteket használó levezetést és formularendszert. Az eredetileg 5 kiindulási 

paramétert 2 paraméterre redukáltam: a jól ismert a/kT kölcsönhatási paraméterre 
valamint az ugyancsak jól ismert К adszorpciós egyensúlyi állandóra. A 

termodinamikai függvényeket a szubrétegek szerint particionáltam.

Kimutattam, hogy a szubrétegek termodinamikai viselkedése csak akkor írható 

le a tömbfázisra vonatkozó megfelelő egyenletekkel, ha a belső energiából 

elkülönítünk “gradiens belső energia” tagokat, melyek különböző összetételű 

rétegek érintkezésekor lépnek fel, a moltörtkülönbségek négyzetével arányosak, és 

növelik a rendszer belső energiáját. Az összes gradiens belső energia minimalizálása 

a rendszert a tömbfázis irányában ellaposodó koncentrációprofil kialakítására 

sarkallja. Ezt a tényt az empirikus Ostwald-Buzágh féle “kontinuitási elv” kvantitatív 

megfogalmazásaként is felfoghatjuk.

6) Feltérképeztem azt a háromdimenziós paraméterteret, melynek független 

változói az a/kT kölcsönhatási paraméter, а К egyensúlyi állandó és az x, tömbfázis- 

összetétel. Kiszámítottam az adszorpciós többlet,az ekvivalens rétegvastagság, az 

adszorpciós belső energia (hő), az adszorpciós entrópia valamint az adszorpciós 

szabadenergia ezen paraméterektől való függését. Néhány jellegzetes esetben 

megvizsgáltam a koncentráció és a termodinamikai paraméterek változását a 

felülettől mért távolság függvényében. A tökéletes biner elegyből kiindulva 

fokozatosan növekvő a/kT értékekkel számoltam a korlátlan elegyedés határáig.

A korlátlan elegyedés zónájában az ekvivalens rétegszám maximuma x,~0.5 

környékén található, kevéssé függ a felülettől, azaz az egyensúlyi állandótól. Az 

adszorpciós belső energia (hő) függvény az adszorpció multimolekulás jellegének 

erősödésével egyre inkább eltér a tökéletes elegyben mutatott telítési jellegtől,

miként viszonyulnak egymáshoz a folyadékban diszpergált részecskék közötti 

Hamaker típusú diszperziós- és a rácsmodell alapján becsült átfedési potenciálok 

értékei. Mindenekelőtt az érdekel minket, hogy hozzávetőlegesen hány 

molekularétegre tehető az a felület-felület távolság, amelynél az átfedési potenciál 

és a Hamaker-típusú diszperziós potenciál abszolút értéke egyenlő. A 

szételegyedéstől távoli és a szételegyedéshez közeli reális elegy esetét vizsgáltam.

8. AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

1) Az S/L határfelületi adszorpció vizsgálatakor kulcsfontosságú feladat a 

többletizotermák kellő pontosságú meghatározása, mert néhány százaléknál nagyobb 

kísérleti hiba az izotermák analízise során levont következtetéseket jelentősen 
befolyásolhatja. Megkiséreltem az interferometriás valamint a sűrűségmérésen 

alapuló módszer pontosságát javítani. A sűrűségméréses eljárásnál mindenekelőtt a 

kalibrációs görbe meredekségét kell pontosan ismernünk. Az eddig alkalmazott 

polinomillesztésről kimutattam, hogy a sűrűségfüggvény gyakorta sajátos alakja 

miatt pontos illesztés polinommal nem lehetséges, mert a jól ismert 

“behullámosodás” következtében a kiértékelés pontossága szempontjából mérvadó 

első derivált értéke bizonytalan, ami jelentős járulékos hibát okoz. Sokkal jobb 

eredményt értem el harmadfokú spline-ok használatával, egy optimális, változó 

sűrűségű pontelosztás révén. A spline-ról az egyensúlyi tömbfázis koncentrációját 

a mért sűrűség ismeretében közvetlenül keressük vissza. Ezt az elvet használtam az 
interferometriás kiértékelésnél is.

2) A hagyományos interferometriás méréseknél kísérleti úton meghatározott 
kalibrációs függvény használatos, amely megadja, hogy 1% tömegtört-változás 1 

küvettahossznál mekkora interferométer-skálarészt eredményez. Ez a módszer 

jelentős elvi és kísérleti hibával terhelt. Kimutattam, hogy eme függvény helyett a 

törésmutató vs. tömegtört függvény is használható, ugyancsak harmadfokú spline-nal 

illesztve. Megvizsgáltam, hogy mikor és mekkora hiba árán lehet kiszámítani az

cm



elegy sűrűségéből annak törésmutatóját a Lorentz & Lorenz egyenlet segítségével. 
Megállapítottam, hogy hidrogénhidakat létesítő komponensek elegyeiben a közelítés 
nem elég pontos. A cserélhető prizmás Zeiss merülő refraktométer ±0.02 К 

pontosságú termosztálásával és a párolgási hiba csökkentésével elértem, hogy a 

törésmutató-mérés hibája 105 értékre redukálódjék.
Kimutattam, hogy a Zeiss interferométeren leolvasható skálarész nemlineáris 

függvénye a törésmutató-különbség és a küvettahossz szorzatának. Megállapítottam, 
hogy a kalibrálás céljára jól használhatók a m-xilol/p-xilol elegyek. Törésmutató
különbségük optimális, optikai diszperziójuk csaknem azonos, így igen nagy 

skálarészek is biztonsággal leolvashatók. Járulékos előny a viszonylag magas és 
egymáshoz közelálló forráspontjaik következtében tapasztalható csekély párolgási 
hiba, valamint a levegő vízgőztartalmával szembeni relatív érzéketlenség.

Az interferometriás mérés egyik legnehezebb problémája az ún. küvetta-zéró 

korrekció pontos kivitelezése. Kimutattam, hogy az effektus lineáris függvénye a 

törésmutatónak, valamint azt, hogy a két oldalon található folyadék törésmutatójának 

számtani közepével kell a korrekciót elvégezni.
3) Az adszorpciós többletizoterma mellett kitüntetett jelentőségű a belőle a 

Gibbs-egyenlet szerinti integrálással kapott A2,G vs. x, adszorpciós (cserélődési) 
szabadentalpia-függvény. Kimutattam, hogy az integrálás mikéntje messze nem 

közömbös, a korlátozott számú mérési pontban rejlő információt ismét harmadfokú 

spline-ок alkalmazásával sikerült a legpontosabban kihozni. Rácsmodellel generált 
tesztizotermán vizsgáltam a speciális polinomokkal Ш. négy különböző peremfeltétel 
alkalmazásával a harmadfokú spline-okkal történő illesztés jóságát. Megállapítottam, 
hogy erre a célra a polinomillesztés alkalmatlan, a spline sokkal jobban követi a 

görbét, de a körülményektől függ, hogy melyik peremfeltétel alkalmazása optimális. 
Az itt megfogalmazott szabályokat más illesztéseknél is felhasználtam.

4) Számítási módszert dolgoztam ki a biner elegyből történő multimolekulás 
adszorpció követésére az n,a<n> vs. x, többletizoterma- valamint a A2IG vs. x, 
adszorpciós cserélődési szabadentalpia-függvény felhasználásával. Az eljárás során

az ún. atermális párhuzamos réteg modell egyenletei alapján iteratív úton 

kiszámítjuk a homogén sík felülettel érintkező (kontakt) molekularéteg xu’ 
összetételét, abból a kontakt réteghez rendelhető nua(n> többletmennyiséget, majd 

a teljes többlet és a kontakt többlet hányadosa gyanánt az Lequ ún. ekvivalens 

rétegszámot, végül a monomolekulás rétegvastagsággal történő szorzás után a tequ 
ún. ekvivalens rétegvastagságot. A módszert előzetesen az adszorpciós térkitöltő 

modell szerint generált szintetikus izotermákon teszteltem, hogy ellenőrizzem: 
visszaadja-e az eredeti, önkényesen generált, különféle tequ vs. x, rétegvastagság- 
függvényeket, mennyire érzékeny a molekulaméretek különbözőségére ill az 

egyensúlyi állandó változására. Az atermális párhuzamos réteg modellre alapozott 
rétegvastagság-számítási eljárást olyan kísérleti rendszereken teszteltem, melyeknél 
rendelkezésre állnak a rétegvastagsággal kapcsolatba hozható kísérleti adatok. Közel 
atermális biner elegy gyanánt a benzol/n-heptán rendszert választottam.

Jó közelítéssel sík felületű adszorbensen (Aerosil R-972) a benzol moltörtjével 
növekvő ekvivalens rétegvastagság-függvényt kaptam. Ez összhangban van a 

Rusanov-féle termodinamikai konzisztencia-kritériummal.
Második adszorbensként az ebben az elegyben duzzadó és lépcsős 

többletizotermát produkáló dodecil-ammónium-vermikulitot választottam. A 

röntgendiffrakciós adatokból kiszámítottam az adszorpciós réteg vastagságát, mely 

jó egyezést mutatott a többletizotermából számított ekvivalens rétegvastagsággal, 
továbbá együtt fut az R-972 adszorbens rétegvastagság-függvényével.

Harmadik adszorbensként az alumínium-oxiddal pillérezett montmorillonitot 
vizsgáltam, ahol röntgendiffrakciós adatok alapján a bázislap távolságból számítható 

interlamelláris hézag nagysága. A többletizotermából számított rétegvastagság
függvény a teljes koncentráció-tartományban jó közelítéssel visszadta a várt 
monomolekulás rétegvastagságot.

5) A biner elegyek és szilárd felület érintkezésekor képződő multimolekulás 

adszorpciós rétegek struktúrájának és termodinamikájának értelmezéséhez szükség 

van egy olyan modellre, amely a legtöbb szakember számára elfogadható



elegy sűrűségéből annak törésmutatóját a Lorentz & Lorenz egyenlet segítségével. 
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törésmutatónak, valamint azt, hogy a két oldalon található folyadék törésmutatójának 
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rendelkezésre állnak a rétegvastagsággal kapcsolatba hozható kísérleti adatok. Közel 
atermális biner elegy gyanánt a benzol/n-heptán rendszert választottam.

Jó közelítéssel sík felületű adszorbensen (Aerosil R-972) a benzol moltörtjével 
növekvő ekvivalens rétegvastagság-függvényt kaptam. Ez összhangban van a 
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jó egyezést mutatott a többletizotermából számított ekvivalens rétegvastagsággal, 
továbbá együtt fut az R-972 adszorbens rétegvastagság-függvényével.

Harmadik adszorbensként az alumínium-oxiddal pillérezett montmorillonitot 
vizsgáltam, ahol röntgendiffrakciós adatok alapján a bázislap távolságból számítható 

interlamelláris hézag nagysága. A többletizotermából számított rétegvastagság
függvény a teljes koncentráció-tartományban jó közelítéssel visszadta a várt 
monomolekulás rétegvastagságot.
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adszorpciós rétegek struktúrájának és termodinamikájának értelmezéséhez szükség 

van egy olyan modellre, amely a legtöbb szakember számára elfogadható



kompromisszumot jelent az igényesség és az érthetőség között. A szakirodalomban 

fellelhető adatok alapján a rácsmodell Bragg-Williams-közelítést a “közvetlen 

szomszéd”-közelítéssel kombináló változatát tartottam erre legalkalmasabbnak. 

Kidolgoztam egy statisztikus mechanikai fogalmakat teljesen mellőző, kizárólag 

ismert termodinamikai összefüggéseket és egyszerű valószínűségszámítási 

egyenleteket használó levezetést és formularendszert. Az eredetileg 5 kiindulási 

paramétert 2 paraméterre redukáltam: a jól ismert a/kT kölcsönhatási paraméterre 
valamint az ugyancsak jól ismert К adszorpciós egyensúlyi állandóra. A 

termodinamikai függvényeket a szubrétegek szerint particionáltam.

Kimutattam, hogy a szubrétegek termodinamikai viselkedése csak akkor írható 

le a tömbfázisra vonatkozó megfelelő egyenletekkel, ha a belső energiából 

elkülönítünk “gradiens belső energia” tagokat, melyek különböző összetételű 

rétegek érintkezésekor lépnek fel, a moltörtkülönbségek négyzetével arányosak, és 

növelik a rendszer belső energiáját. Az összes gradiens belső energia minimalizálása 

a rendszert a tömbfázis irányában ellaposodó koncentrációprofil kialakítására 

sarkallja. Ezt a tényt az empirikus Ostwald-Buzágh féle “kontinuitási elv” kvantitatív 

megfogalmazásaként is felfoghatjuk.

6) Feltérképeztem azt a háromdimenziós paraméterteret, melynek független 

változói az a/kT kölcsönhatási paraméter, а К egyensúlyi állandó és az x, tömbfázis- 

összetétel. Kiszámítottam az adszorpciós többlet,az ekvivalens rétegvastagság, az 

adszorpciós belső energia (hő), az adszorpciós entrópia valamint az adszorpciós 

szabadenergia ezen paraméterektől való függését. Néhány jellegzetes esetben 

megvizsgáltam a koncentráció és a termodinamikai paraméterek változását a 

felülettől mért távolság függvényében. A tökéletes biner elegyből kiindulva 

fokozatosan növekvő a/kT értékekkel számoltam a korlátlan elegyedés határáig.

A korlátlan elegyedés zónájában az ekvivalens rétegszám maximuma x,~0.5 

környékén található, kevéssé függ a felülettől, azaz az egyensúlyi állandótól. Az 

adszorpciós belső energia (hő) függvény az adszorpció multimolekulás jellegének 

erősödésével egyre inkább eltér a tökéletes elegyben mutatott telítési jellegtől,

miként viszonyulnak egymáshoz a folyadékban diszpergált részecskék közötti 

Hamaker típusú diszperziós- és a rácsmodell alapján becsült átfedési potenciálok 

értékei. Mindenekelőtt az érdekel minket, hogy hozzávetőlegesen hány 

molekularétegre tehető az a felület-felület távolság, amelynél az átfedési potenciál 

és a Hamaker-típusú diszperziós potenciál abszolút értéke egyenlő. A 

szételegyedéstől távoli és a szételegyedéshez közeli reális elegy esetét vizsgáltam.

8. AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

1) Az S/L határfelületi adszorpció vizsgálatakor kulcsfontosságú feladat a 

többletizotermák kellő pontosságú meghatározása, mert néhány százaléknál nagyobb 

kísérleti hiba az izotermák analízise során levont következtetéseket jelentősen 
befolyásolhatja. Megkiséreltem az interferometriás valamint a sűrűségmérésen 

alapuló módszer pontosságát javítani. A sűrűségméréses eljárásnál mindenekelőtt a 

kalibrációs görbe meredekségét kell pontosan ismernünk. Az eddig alkalmazott 

polinomillesztésről kimutattam, hogy a sűrűségfüggvény gyakorta sajátos alakja 

miatt pontos illesztés polinommal nem lehetséges, mert a jól ismert 

“behullámosodás” következtében a kiértékelés pontossága szempontjából mérvadó 

első derivált értéke bizonytalan, ami jelentős járulékos hibát okoz. Sokkal jobb 

eredményt értem el harmadfokú spline-ok használatával, egy optimális, változó 

sűrűségű pontelosztás révén. A spline-ról az egyensúlyi tömbfázis koncentrációját 

a mért sűrűség ismeretében közvetlenül keressük vissza. Ezt az elvet használtam az 
interferometriás kiértékelésnél is.

2) A hagyományos interferometriás méréseknél kísérleti úton meghatározott 
kalibrációs függvény használatos, amely megadja, hogy 1% tömegtört-változás 1 

küvettahossznál mekkora interferométer-skálarészt eredményez. Ez a módszer 

jelentős elvi és kísérleti hibával terhelt. Kimutattam, hogy eme függvény helyett a 

törésmutató vs. tömegtört függvény is használható, ugyancsak harmadfokú spline-nal 

illesztve. Megvizsgáltam, hogy mikor és mekkora hiba árán lehet kiszámítani az

cm



7. A RÁCSMODELL ALKALMAZÁSA 

KÉT SZEMBENÁLLÓ SÍK FELÜLET ESETÉRE

visszahajió alakú, a maximális meredekség helye, azaz az inflexiós pont nagyjából 

egybeesik a rétegvastagság maximumhelyével. Ugyancsak inflexiós ponttal bír az 

adszorpciós szabadenergia függvény is, de ennek meredeksége minimális a 

rétegvastagság maximumánál. Az effektus az adszorpciós hő függvénynél a 

legkifejezettebb, ami felhívja a figyelmet a multimolekulás adszorpció 

kalorimetrikus követésének különös jelentőségére. Az adszorpciós entrópia 

függvény lefütásában egy feltűnő ‘Váll” jelzi a multimolekulás adszorpció jelenlétét. 

A koncentráció a felülettől távolodva közel exponenciális függvény szerint cseng le.

Aszimptotikusan növekvő vastagságú adszorpciós réteg lép fel a 

szételegyedési zóna határához közeledve (a/kT-2). Ennek dacára az adszorpciós 

szabadenergia szinte teljes egészében a kontakt szubrétegben koncentrálódik a 

rétegvastagság maximumánál, mert a könnyen perturbálható összetételű elegyben a 

perturbációt kísérő entrópia-csökkenés és az exoterm hőeffektus egymást 

nagymértékben kompenzálja.

7) Az adszorpciós réteg termodinamikai jellemzése céljából célszerűnek 

láttam a gradiens belső energiával szembeállítani a perturbációs szabadenergiának 

elnevezett mennyiséget. Az adszorpciós réteg struktúrájának szemléletessé tétele 

céljából a koncentrációprofillal együtt ábrázoltam a szubrétegeken belüli 
perturbációs szabadenergia- és a szubrétegek közötti gradiens belső energia tagokat. 

Egyedülálló felület esetén ezek a tagok harmonikusan illeszkednek egymáshoz, 

mintha egyetlen burkológörbe írná le mindkettőt. A függvény alakja szempontjából 

a perturbációs energia koncentráció-kitéréstől való függése a meghatározó. Minél 

nagyobb a perturbációs energia az adott koncentrációnál, annál nagyobb a gradiens

energia is az adott helyen, azaz annál nagyobb a koncentráció-gradiens. Kis 

perturbáció esetén a koncentráció mértani sorozat szerint cseng le. Mértani sorozat 

szerint csengenek le az említett energiatagok is, csak (a koncentrációtól való 

négyzetes függésüknek megfelelően) kétszer olyan gyorsan.

8) Megvizsgáltam, hogy milyen változások következnek be a multimolekulás 

adszorpciós réteg szerkezetében és termodinamikai tulajdonságaiban, ha azonos Ш.

A kolloid stabilitás szemszögéből nézve a szembenálló felületek esetének 

tanulmányozása az igazán izgalmas feladat. Választ keresünk arra, hogy milyen a 

biner elegyekben egymással átlapolódó határrétegű részecskék közötti 

potenciálváltozás előjele, nagyságrendje, koncentráció- és távolságfüggése, és 

hogyan függenek a kölcsönhatások a rétegvastagságtól és a felületi heterogenitástól.

Megvizsgáltuk, hogy tökéletes elegyben fellép-e kölcsönhatás azonos ill. 

ellentétes adszorpciós karakterű felületek között, az hogyan függ az adszorpciós 

egyensúlyi állandótól és a tömbfázis-összetételtől. Ezután ugyanezen tényezők 

hatását szételegyedéstól távol álló, reális elegyben vizsgáltuk, ahol a szabad 

felületen vékony adszorpciós réteg képződik csupán, majd a szételegyedéshez közel 

álló elegy, vagyis a vastag adszorpciós réteg esete következett. Tanulmányoztuk 

az átfedési potenciál függését a felületeket elválasztó molekularétegek számától. Két 

jellegzetes esetben figyeltük a diffúz adszorpciós rétegek átlapolódása nyomán 

kialakult koncentrációprofil, valamint a gradiens belső energia- és perturbációs 

szabadenergia-tagok viselkedését.

Nagy elméleti és gyakorlati jelentősége miatt megvizsgáltam a heterogén 

felületek egy olyan fajtájának esetét, amikor a felület két eltérő karakterű, de 
önmagában homogénnek tekinthető felületrészből, mozaikszerűen tevődik össze. Ha 

ezek a felületi ‘Toltok” legalább 2-3 molekulaátmérő nagyságúak, akkor adszorpciós 

szempontból viszonylag önállóan viselkednek, és így a heterogén felületen észlelt 

adszorpciós többletizoterma S-alakú. Sőt, a “poláros” és “apoláros” felületrészek 

részarányainak változtatásával az azeotrópos tömbfázis-összetételt tetszés szerint 

állíthatjuk be. Kiszámítottam, hogy az ilyen típusó felületeken különböző 

részarányok mellett milyen többletizotermák adódnak, és milyen az eredő 

potenciálgörbe lefütása.

Ebben a fejezetben közelítő számításokat is talál az Olvasó arra nézve, hogy



ellentétes adszorpciós karakterű felületeket közelítünk egymáshoz. Az adszorpciós 

rétegek átfedése következtében fellépő ún. átfedési potenciál azonos karakterű 

felületek között vonzó-, ellentétes karakterű felületek között taszító jellegű. A 

vonzás maximumhelye a preferáltan adszorbeálódó komponens aránylag kis 

moltörtjénél található, míg a taszításé közepes moltörtnél. Az átfedési potenciál a 

felületeket elválasztó szubrétegek számával a kis perturbációk tartományában 

mértani haladvány szerint változik, vagyis féllogaritmikus ábrázolásban egyenest 
kapunk. Az egyenes meredeksége szoros kapcsolatban áll az ekvivalens 

rétegszámmal. Minél vastagabb az adszorpciós réteg, annál nagyobb a kérdéses erők 

hatótávolsága. Kis távolságban az átfedési potenciál dominál, azonban egy bizonyos 
távolságon túl az exponenciálisnál kisebb sebességgel csökkenő Hamaker- 
potenciálok válnak uralkodóvá.

9) Két szembenálló felület esetén a perturbációs- és gradiens energia tagok 

harmonikus illeszkedése megszűnik, nem ugyanaz a burkológörbe írja le őket. Az 

eltérés a folyadékréteg közepén a legnagyobb. Azonos adszorpciós karakterű 

felületek esetén itt a gradiens energia tag, ellentétes karakterű felületek esetén a 

perturbációs energia tag vesz fel minimális vagy zérus értéket.
10) A heterogén felületek között fellépő átfedési potenciálok viselkedését 

egymástól 2 molekularéteg távolságban elhelyezkedő, ellentétes adszorpciós 

karakterű foltokkal statisztikus eloszlásban, különböző részarányokban borított 
felületek révén tanulmányoztam. Megállapítottam, hogy ilyenkor a rendszer IV-es 

típusú, azeotrópos ponttal bíró többletizotermát produkál. Az átfedési potenciál 
függvény az azeotrópos pont környezetében taszítást, a koncentrációtartomány két 
szélén vonzást jelez. Ez megmagyarázhatja azt a kísérleti tapasztalatot, hogy 

diszperz rendszerek stabilitásmaximuma az azeotrópos pont közelében van.

termodinamikai Ш. statisztikus mechanikai szempontból korrektnek tűnnek, és 
megoldásuk vastag adszorpciós rétegek esetén sem irreálisan nagy számítástechnikai 
feladat. Egy ilyen modell az ún. rácsmodell, melynek keretem belül a következő 

egyszerűsítő föltevésekkel éltem: I. A biner elegy molekulái strukturálatlan, kemény 

gömbök. П. Az egyes komponensek molekulamérete megegyezik. III. A molekulák 

hibahelyek nélküli, 12-es koordinációs számú lapcentrált köbös rácsszerkezetben 

helyezkednek el és a felülettel párhuzamos szubrétegekbe rendeződnek, melyeken 

belül az (111) kristálylapra jellemző szoros hexagonális illeszkedés valósul meg. IV. 
A molekula-molekula valamint felület-molekula kölcsönhatások izotróp, nem 

irányított jellegűek. V. A felület végtelen síkfelület, energetikailag homogén. VI. 
Csak a közvetlen érintkezésben megvalósuló molekula-molekula és felület-molekula 

kölcsönhatásokat vesszük figyelembe, ezen belül is csak a kéttest-kölcsönhatással 
számolunk. VII. A szubrétegeken belül az egyes komponensek molekuláinak 

eloszlása véletlenszerű (Bragg-Williams közelítés).

6. A RÁCSMODELL ALKALMAZÁSA 

EGYEDÜLÁLLÓ SÍK FELÜLET ESETÉRE

Ebben a fejezetben az előző fejezetben levezetett összefüggéseket 
alkalmazzuk. Az a/kT kölcsönhatási paraméter növekvő értékei - azaz az elegy 

növekvő nemtökéletes viselkedése - mellett vizsgáljuk az adszorpciós egyensúlyt és 
az adszorpciós réteg struktúráját. A felület minőségének ("polaritásának"), azaz az 

adszorpció szelektivitásának kölönböző eseteit kölönböző К értékek - azaz 

különböző adszorpciós egyensúlyi állandók - reprezentálják. Kiszámítottuk az 

adszorpciós többlet, az ekvivalens rétegvastagság, az adszorpciós szabadenergia, az 

adszorpciós hő és az adszorpciós entrópia függését a tömbfázis összetételétől. 
Néhány esetben megvizsgáltuk a szubrétegenként particionált potenciálfüggvények 

lefutását valamint a perturbációs szabadenergia tagok és a gradiens belső energia 
tagok alakulását is a felülettől távolodva.



9. AZ ÉRTEKEZÉS ANYAGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEKtanulmányozása során. A korábbi módszerek a valódi adszorpciós kapacitás 

meghatározására csak monorétegek és/vagy konstans - elegyösszetételtől független - 

vastagságú adszorpciós rétegek esetén használhatók. Nemelektrolitok biner 

elegyeiben mért adszorpciós izotermák esetében ezek a feltételek gyakran nem 

teljesülnek, és sem a Schay-Nagy-féle extrapolációs módszer, sem a reciprok 

izoterma reprezentáció nem használható az adszorpciós kapacitás adszorpciós 

izotermából történő meghatározására. Kidolgoztunk és teszteltünk egy módszert a 

felületi összetétel és az adszorpciós rétegvastagság kiszámítására a teljes összetétel

tartományban. Пу módon egyetlen adszorpciós kapacitás érték helyett a rendszert a 

rétegvastagság-izotermával jellemezzük a tömbfázis összetételének függvényében. 

Számitásaink az ún. párhuzamos réteg modellen alapulnak, amelyben az egyes 

komponensek moltérfogatain kívül az (1) komponens felületigényét is figyelembe 

vesszük a rétegvastagság számítása során. A modell tesztelésére szintetikus 

modellizotermákat valamint arra alkalmasnak látszó kísérleti rendszereket 
használtunk.

1.1. Dékány, F. Berger, К. Imrik, and G. Lagaly:

Hydrophobic layered double hydroxides: selective adsorbents for liquid mixtures. 

Colloid and Polymer Sci.275,681-688, (1997).

2. F. Berger, I. Dékány, К. Beneke, G. Lagaly:

Selective liquid sorption and wetting on pillared montmorillonite 

Clay Minerals, 32,331-339, (1997).
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4. F. Berger, I. Dékány:

Variable thickness of the liquid sorption layer on solid surfaces. 

Colloids and Surfaces A: 141, 305-317 (1998)5. A RÁCSMODELL

Az előző fejezetben az atermális párhuzamos réteg modell alkalmazása során 

feltételeztük, hogy a A21F adszorpciós szabadenergia nagyrészt a felülettel érintkező 

molekularétegben koncentrálódik. Noha a kísérleti eredmények ezt a feltételezést 

alátámasztani látszanak, azt más módon sem árt bebizonyítani. Választ keresünk arra 

is, hogy a A2lF vs. x, függvény alakjából lehet-e következtetni multimolekulás 

adszorpciós réteg kialakulására. Ugyancsak tisztázatlan, hogy milyen 

következtetéseket lehet levonni a mikrokalorimetriás módszerrel meghatározható 

A21U vs. x, adszorpciós belső energia függvényből ill. a kettő kombinációjából 

kiszámítható A2IS vs. x, adszorpciós entrópia függvényből.

Az adszorpció leírására alkalmas matematikai modellek közül csak azok 

jöhetnek szóba, amelyek nem empirikus vagy félempirikus típusúak, feltevéseik

5. F. Berger, Z. Király, I. Dékány, J. Tóth:

Microcalorimetric and analytic detection of solid-gas interaction on porous 

adsorbents. Models in Chemistry, 134 (6), 753-766 (1997)

6. J. Tóth, F. Berger and I. Dékány:

Generalization of the low temperature nitrogen (BET) method for isotherms type I. 

J. Colloid and Interface Sei.: accepted for publ. (1999)

7. J. Tóth, F. Berger and I. Dékány:

Generalization of the low temperature nitrogen (BET) method for isotherms type I. 

J. Colloid and Interface Sei.: accepted for publ. (1999)



hibája a kritikus tényező, ezért az illesztésnél ismét a polinom kontra spline 

dilemmával kerülünk szembe.

Korábban, amikor még nem volt lehetőségünk az interferometriás kalibrációs 

görbék fenti módon történő meghatározására, a törésmutató vs. elegyösszetétel 

függvényt a meglehetősen pontos sűrűség vs. elegyösszetétel függvényből 

számítottam ki a Lorentz & Lorenz egyenlet segítségével, melyet a szakirodalom 

megbízhatónak tart. Ellenőriztem ennek a közelítésnek a megbízhatóságát.

F. Berger and I. Dékány:

Interfacial multilayer adsorption in binary liquid mixtures. Calculation of 

thermodynamic potential function profiles based on the lattice model.

Adv. Coll. Int. Sei.: submitted for publ. (1999)

10. TOVÁBBI KÖZLEMÉNYEK

1. Gy. Tasi, I. Kiricsi, F. Berger, P. Fejes: Adsorption of Propene in NaA Zeolite in 

Henry's-law Region. Acta Phys. et Chem. Szeged, 33, 99 (1987) 3. TÖBBLETIZOTERMÁK ILLESZTÉSE ÉS INTEGRÁLÁSA

A többletizotermák meglehetősen korlátozott számú és nem jelentéktelen 

mérési hibával terhelt pontok formájában állnak rendelkezésünkre, ezért különösen 

igényes matematikai eljárásokra van szükség a kiértékelés során. Mindenekelőtt 

fedőgörbét kell illeszteni a mérési pontokra. Az így illesztett többletizotermát a 

Gibbs-egyenlet szerint integráljuk (általánosított trapézformulát használva) . Az 

integrálás hibája szempontjából különösen fontos az izoterma kezdeti és végső 

szakaszán a meredekség relatív hibája. Az illesztő-függvény tulajdonságait ehhez 

a követelményhez kell igazítani.

Összehasonlító számításokat végeztem speciális polinomok és harmadfokú 

spline-ok ilyen célú alkalmazhatóságát illetően. Az illesztés jóságát és annak a 

Gibbs-egyenlet szerinti integrálásra gyakorolt hatását egy aránylag bonyolult alakú, 

de pontosan ismert teszt-többletizotermán végeztem el. Igyekeztem megfogalmazni 

a spline-illesztés optimális peremfeltételeit.

2. I. Kiricsi, Gy. Tasi, P. Fejes, F. Berger: Adsorption of Propene in Zeolites 

Posessing Sites of Different Adsorption Energies. J. Mol. Catal. 51 341-346 (1989)
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4. Gy. Tasi, I. Kiricsi, P. Fejes, F. Berger: A propán adszorpciója különböző 

erősségű adszorpciós centrumokat tartalmazó zeolitokon. Kémiai Közlemények 72, 

152-158 (1991)

5. J. Vodnár, P. Fejes, K. Varga, F. Berger: Kinetic pathway of p-tert-butylcumene 

hydroperoxide decomposition. Applied Catalysis A: 122, 33-40, (1995)

6. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány: Sorption and microcalorimetric 

investigation of palladium/hydrogen interaction on palladium-graphimet intercalation 

catalyst. Langmuir, 13,465-468, (1997).

4. RÉTEGVASTAGSÁG-SZÁMÍTÁS 

ATERMÁLIS PÁRHUZAMOS RÉTEG MODELLEL

Az adszorpciós kapacitás és az adszorpciós réteg vastagságának 

meghatározása elsődleges jelentőséggel bír a biner elegyekből történő adszorpció
7. A. Szűcs, Z. Király, F. Berger and I. Dékány: Preparation and hydrogen sorption 

of Pd nanoparticles on Al203-pillared clays. Colloids and Surfaces A: 139,109-118



használtunk. A készüléken egy állítócsavar forgatásával két interferenciaképet 

hozunk fedésbe, miközben az állítócsavaron skálarészt olvasunk le.

A hagyományos interferometriás mérésnél úgy járunk el, hogy kismértékben 

eltérő koncentrációjú, ismert összetételű elegyeket mérünk egymással szemben. A 

skálarészből először levonjuk az ún. "zéró skálarészt", amelyet ugyanazzal a 

küvettával, ugyanabban a helyzetben, azonos elegyek esetén mértünk. Ezt a 

skálarész-különbséget a koncentráció-különbséggel osztva és a koncentráció 

függvényében ábrázolva kalibrációs függvényt kapunk, melynek birtokában a 

felülúszót az eredeti oldattal szemben mérve, a skálarészből a zéró-korrekció után 

kiszámíthatjuk a felülúszó koncentrációját. Ez a módszer többek között az alábbi 

hallgatólagos feltételezéseket rejti magában: 1) Az interferométer skálarész-kijelzése 

lineáris. 2) A skálarész-különbség a koncentráció-különbséggel egyenesen arányos. 

Mindkét feltételezés jelentős hiba forrása. Igen problematikus a “küvetta zéró” 

korrekció is, melynek értéke esetenként több százszorosa (!) az interferométer 

felbontóképességének. A javasolt korrekt megoldást tartalmazza ez a fejezet.

A biner elegyek sűrűségének mérésére Anton Paar DMA 58 sűrűségmérőt 

használunk, melynek hibája 10‘5 g/cirf nagyságrendű. A sűrűségmérésen alapuló 

eljárás során csak a sűrűség vs. elegyösszetétel függvényre van szükség, amelyről 
az egyensúlyi tömbfázis sűrűségének ismeretében annak összetétele numerikus úton 

visszakereshető. A kis koncentráció-változás miatt az illesztőfüggvény 

meredekségében jelentkező hiba a kritikus tényező. Jellemző példa gyanánt a 2- 

propanol / víz elegy sűrűség vs. összetétel függvényének esetét mutattam be. A 

mérési pontokra polinomot, majd harmadfokú spline-t illesztettem, és 

megvizsgáltam, mennyire térnek el egymástól ill. melyik tűnik realisztikusabbnak.

Az interferometriás mérések kiértékeléséhez nélkülözhetetlen törésmutató vs. 

elegyösszetétel függvényt cserélhető prizmás, merülő, Pulffich-rendszerű, Zeiss 

gyártmányú refraktométerrel határoztam meg. A párolgási hiba minimalizálásával és 

a mintatartó ±0.02 К pontosságú termosztálásával a mérési hibát sikerült 10'5 alá 

szorítani. A törésmutató vs. elegyösszetétel függvénynél szintén a meredekség relatív

(1998)

8. Z. Kiirály, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány: Calorimetric study of sorption of 

hydrogen by carbon-supported palladium. Langmuir,14.,1281-1282, (1998)
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termodinamikai paramétereit meghatározó alapvető törvényszerűségeket, ami 

segíthet a konkrét mérési (pl. kalorimetriás) adatok értelmezésében. Ez munkám 

negyedik fő célja.
Érthető módon nagyfokú bizonytalanság jellemzi az S/L határréteg 

szerkezetével és termodinamikájával összefüggő tudományterületeket is, közöttük 

a bennünket kolloidikai szempontból különösen érdeklő kolloid stabilitást, vagyis a 

biner elegyekben diszpergált részecskék közötti vonzási-taszítási 
potenciálfüggvényeket. Talán meglepő egy kívülálló számára, hogy olyan alapvető 

kérdések tisztázatlanok, mint az egymással átlapolódó határrétegű részecskék 

közötti potenciálváltozás előjele (!), nagyságrendje (!), koncentráció- és 

távolságfüggése, az adszorpciós réteg vastagságának jelentősége, valamint a felületi 

heterogenitás szerepe. Semmiféle eddigi elmélet nem ad pl. választ arra a furcsa 

kísérleti tapasztalatra, hogy az olyan részecskék diszperziói, amelyek 

többletizotermája IV-es típusú, azaz adszorpciós azeotrópos ponttal rendelkezik, az 
azeotrópos összetétel környezetében stabilitási maximumot mutatnak. Eme 

problémakör elméleti vizsgálata képezi disszertációm ötödik fő célját.

7. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, I. Dékány, F. Notheisz, M. Bartók: 

Characterization of transition metal graphimets by isothermal gas sorption 

microcalorimetry. 7th Conference on Colloid Chemistry, Sept. 23-26. Eger, 
Hungary, 1996. Abstracts of papers, p.L 18.

8. F. Berger, I. Dékány: The variable thickness of the interfacial liquid phases on 

solids described with parallel layer model. 7th Conference on Colloid Chemistry, 

Sept.23-26. Eger, Hungary, 1996. (Eds. Z. Hórvölgyi, Zs. Németh, I. Pászli) 

Proceedings, 24-27p. 1997.

9. Z. Király, F. Berger, A. Szűcs, I. Dékány, Á. Mastalir: Palladium nanoparticles 
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Antwerp, Belgium, 1996. Book of Abstracts, 33p. 2. ELEGY ADSZORPCIÓS TÖBBLETIZOTERMÁK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK PONTOSSÁGA

10. I. Dékány, F. Berger, T. Pemyeszi, Á. Patzkó: The influence of asphaltene 

sorption on the surface hydrophobicity of clay minerals. 14th European Chemistry 

at Interfaces Conference, October 21-25. Antwerp, Belgium, 1996. Book of 

Abstracts, P 15.

Az adszorpciós többlet meghatározására a hagyományos immerziós módszert 

használtuk. Biner elegyekben jóval nagyobbak a koncentrációk, mint híg oldatokban, 

tehát ugyanaz a koncentrációváltozás relatíve kisebb, emiatt a koncentráció mérésére 

alkalmazott módszerek relatív hibája W4...10~5 nagyságrendű lehet csupán. Ennek 

a követelménynek alig néhány módszer, közöttük a törésmutató-mérés és a sűrűség- 

mérés felel meg. Hogy melyiket választjuk a kettő közül, azt az adott biner elegy 
viselkedése határozza meg.

A törésmutató-változás követésére egyik legérzékenyebb differenciális mérési 

módszer az interferometria. Zeiss gyártmányú, Rayleigh rendszerű interferométert

11. Á. Mastalir, Z. Király, F. Berger, I. Dékány, F. Notheisz, M. Bartók: 

Characterization of transition metal graphimets by isothermal gas sorption 

microcalorimetry. 7th Conference on Colloid Chemistry, Sept.23-26. Eger, 

Hungary, 1996. (Eds.Z.Hórvölgyi, Zs.Németh, I.Pászli) Proceedings,132-135p. 
1997.



12. J. Tóth, I. Dékány, F. Berger, Z. Király: Thermodynamical Correctness of 

Relationships Relating to Gas/Solid Physical Adsorption. 7th Conference on Colloid 

Chemistry of the Hungarian Chemical Society, Eger, 23-26 September 

1996,(Eds.Z.Hórvölgyi, Zs.Németh, I.Pászli) Proceedings,188-191p. 1997.

határréteg tárgyalásánál még élni lehet azzal a kényelmes közelítéssel, hogy a sokkal 

kisebb sűrűségű gőz- ill. gázfázis alig befolyásolja a réteg termodinamikai 

tulajdonságait, ellenben az S/L határréteg egy hasonló sűrűségű és strukturált bulk 

fázissal érintkezik, ami alaposan megnehezíti a kérdés matematikai kezelését.

Disszertációm tárgyául a (nemelektrolit jellegű) korlátlanul elegyedő biner 

folyadékok multimolekulás adszorpciós rétegeinek elméleti és kísérleti vizsgálatát 

választottam, ugyanis ezen a téren különösen sok a fehér folt. (A korlátozott 

elegyedés tartományában, a híg oldatok felé közeledve már jobb a helyzet, mert ott 

az S/L határfelületi adszorpció szoros rokonságot mutat a tiszta komponensek 

viszonylag jól ismert S/G határfelületi adszorpciójával.)

Az elméleti nehézségeket kísérleti problémák tetézik. Nagyságrendekkel 

kevesebb elegyadszorpciós többletizotermát publikáltak, mint gőzadszorpciós 

izotermát, mert ez előbbiek meghatározása sokkal munkaigényesebb, mint a 

gőzadszorpciós módszereké. Ehhez jön a lényegesen nagyobb relatív hiba, márpedig 

a kérdés termodinamikájával foglalkozó kutató számára a pontosság alapvető 

kritérium. Ennek megfelelően első fő célomul a mérési pontosság növelését tűztem 

ki. Szintén fontos, hogy az általában igen korlátozott számú izotermapontot a 

valóságot a lehető legnagyobb valószínűséggel közelítő, igényes matematikai 

módszerrel kössük össze, ne terheljük matematikai eredetű hibával a már amúgyis

ának, különös

13. G. Horváth, V.Halász-Laky, I. Dékány and F. Berger: Pore characterization of 

different adsorbents in micropore domain based on C02 adsorption. Fundamentals 

of Adsorption, FOA6, May 24-28, Presquile de Giens, France, 1998. Elsevier Sei. 

Inc. ISBN 2-84299-053-6, ...p. 1998.

14. Z. Király, Á. Mastalir, F. Berger, A. Szűcs, I. Dékány: Palladium-hydrogen 

interactions on Pd-graphimet and Pd/C catalysts studied by calorimetry. 216th 

Meeting of American Chemical Society, Boston, August 23-27, 1998. Abstract of 
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Free energy of interaction between the particles. 216th Meeting of American 

Chemical Society, Boston, August 23-27, 1998. Abstract of papers p.6.

jelentős mérési hibát. Ezt tekintettem munkám második 

tekintettel az izoterma Gibbs-egyenlet szerinti integrálására.

A biner elegyekből történő adszorpciós hőeffektust illetően még kevesebb 
adat áll rendelkezésre.

Munkám harmadik fő célja az, hogy a rendelkezésre álló termodinamikai 

függvények felhasználásával kísérletet tegyek az S/L multimolekulás adszorpciós 

réteg ún. ekvivalens vastagságának kiszámítására. Ezen túlmenően, egy megfelelően 

választott, lehetőleg igényes adszorpciós modellel (a rácsmodellel) végzett 

modellszámítások révén nyert termodinamikai adatok és koncentrációprofilok 

analízisével szeretném felderíteni és megfogalmazni a határréteg struktúráját és

16. F. Berger, I. Dékány, J. Balázs, J. Dormán and B. Kosztin: Stabilizing of Gas 

Reservoir Rocks by Pillaring with Polyhydroxoaluminium Cations. Proceedings of 

the 6th Symposium on Mining Chemistry, Siófok, Hungary, 1998., p. 19-24.




