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Motiváció és célkitűzések 

A mikroszkópos anyagvizsgálat célja az anyagi tulajdonságokat meghatározó 

jellemzők megállapítása. Az erre a célra használt mikroszkópos eljárások fejlődése 

folyamatos, a módszerek felbontásának és pontosságának mértéke szoros 

párhuzamba állítható a megismert jellemzőket új és jobb tulajdonságú anyagok 

előállítására felhasználó technológiák fejlettségével. Az akár atomi felbontásra is 

képes mikroszkópos eljárások megjelenésével (pl. transzmissziós 

elektronmikroszkóp (TEM) és a pásztázó szondás mikroszkópcsalád (SPM)) az 

érdeklődés fókusza egyre inkább a nanométeres mérettartományban történő 

anyagszerkezet és összetétel vizsgálat (nanometrológia) és tulajdonság módosítás 

(nanotechnológia) felé tolódik el. Az elterjedt mikroszkópos módszerek 

felbontóképességének növelése mellett folyamatos igény van új információt nyújtó 

eljárások fejlesztésére is, továbbá a mérési idő és költségek csökkentésére a már 

létező módszerek optimalizálásán, vagy új eljárások kifejlesztésén keresztül. 

A fémek mikro- és nanoszerkezetének vizsgálatára elterjedten használt 

mikroszkópos eljárások hozzávetőleges költség-időráfordítás igényét az 1. ábrán 

illusztráltam. 

 

 
1. ábra Az elterjedten alkalmazott mikroszkópos eljárások hozzávetőleges költség-időráfordítás igénye ([1] 

alapján újrarajzolva). 

 

Doktori értekezésemben két fémes anyagrendszer vizsgálatához kapcsolódóan 

mutatok be általam fejlesztett újszerű mikroszkópos módszereket. 
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1. Arany vékonyréteg 

Arany vékonyréteget elterjedten használnak jelátalakító elemként a mai kémiai, 

elektrokémiai és optikai elvű érzékelőkben annak számos technológiai, elektromos, 

optikai, kémiai és elektrokémiai szempontból előnyös tulajdonságai miatt. Az arany 

vékonyréteg szemcsés jelleget mutató felületi mikro- és nanoszerkezete jelentős 

eltérést mutathat az előállítás technológiai paramétereitől függően (pl. változhat a 

szemcseméret, a szemcsealak, ill. ezek eloszlása). Ez az eltérő felületi szerkezet 

befolyással van a lehetséges alkalmazásokra, például az elektrokémiai vagy kapacitív 

érzékelők válaszára [2]. 

Munkám célja ezen a területen az volt, hogy megvizsgáljam a pásztázó szondás 

mikroszkópos módszerek, illetve az SPM metrológiai szakterületen elterjedt 

felületjellemző mérőszámok alkalmazhatóságát arany vékonyrétegek felületi 

struktúrájának jellemzésére. A 3D-s felületek és textúrák leírására használható 

jellemzőket az ISO 25178-2 (2012) nemzetközi szabvány gyűjti össze. A szabványba 

foglalt összesen 30 paraméter kritikai elemzésével megállapítottam, hogy nincs 

olyan mérőszám, amely közvetlenül és egyértelműen jellemezné a felületet alkotó 

szemcsék alakját (pl. az oldaluk felfutásának meredekségét). Ezért további célom egy 

új felületjellemző paraméter bevezetése volt a vékonyréteget alkotó szemcsék 

alakjának számszerű karakterizálására. 

2. Ferrites acél 

A ferrit alapú ötvözetek (például az acél és az öntöttvas) rendkívül széles 

alkalmazási területtel rendelkeznek életünk minden területén. Gyárthatóságuk, 

továbbá mechanikai tulajdonságaik jelentősen függenek a szövetszerkezettől, 

beleértve a ferrit szemcsék kristálytani orientációját is. Amennyiben a polikristályos 

fém szemcséinek orientációja statisztikusan jellemző irányítottságot mutat, akkor a 

fémet textúráltnak nevezzük. Bizonyos esetekben kifejezett cél a fémek 

megmunkálása során, hogy mechanikus vagy termikus kezelésekkel befolyásolják a 

szemcseszerkezetet és az alkalmazás szempontjából hasznos vagy szükséges 

textúrát alakítsanak ki. Tökéletes példa erre a ferrites acél, melynek a 

mélyhúzhatóságát befolyásolja a textúra jellege. (A mélyhúzás egy gyakori képlékeny 

alakító eljárás, melynek során sík lemezből üreges testet állítanak elő.) Egy ferrites 

acéllemez mélyhúzhatóságához az ideális textúra az 111, ahol a lemez felületének 

textúrája a mélyhúzási irányra merőleges síkon értendő [3]. 
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Az acéllemezek szemcseorientációjának meghatározására a legelterjedtebben 

transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vagy visszaszórtelektron-diffrakciós 

(EBSD) módszereket használnak. Mindkét mikroszkópos eljárás kifejezetten 

költséges, továbbá a körülményes mintaelőkészítés miatt lassúnak tekinthető. Célom 

új módszer kidolgozása volt, amely pusztán a mintaelőkészítésnél elterjedten 

alkalmazott kémiai és színesmaratási eljárások és optikai mikroszkópos eljárások 

segítségével lehetővé tenné a ferrit szemcsék orientációjának meghatározását, a 

költségesebb és lassabb TEM vagy EBSD módszerek alkalmazása helyett. 

Kutatási előzmények 

Disszertációm első része – az arany vékonyrétegek felületi strukturáltságának 

vizsgálata – szorosan illeszkedik a BME ETT profiljába. Az Érzékelők és 

Mikrofluidika Laboratóriumban  a 2007-2010 időszakban párhuzamosan négy FP-6-

os Európai Uniós projekt is futott, amelyekbe munkámmal én is csatlakoztam. Mind a 

négy projekt (DINAMICS, DVT-IMP, RaSP és -Builder) alkalmazott arany 

vékonyréteget különböző funkciók megvalósítására (pl. érzékelő elemként 

elektrokémiai bioérzékelőkben). A nemzetközi projektekben az éveken keresztül 

tartó kutatás-fejlesztés alatt megismerkedtem az arany vékonyrétegek alkalmazás 

szempontjából fontosabb tulajdonságaival, továbbá azt tapasztaltam, hogy a 

vékonyréteg felületek minősége kulcsfontosságú bizonyos alkalmazások (pl. 

elektrokémia) szempontjából. Az ETT 2008-ban beszerzett egy Veeco diInnova 

típusú SPM-et, amely kezelésére professzionális kiképzést kaptam. Haladó SPM-es 

technikákkal kapcsolatos ismereteimet 2008 szeptemberében tovább szélesítettem, 

amikor két hetet töltöttem a Bolognai Egyetem Biokémiai Intézetében. Az eltérő 

tudományterületeken megszerzett tudásomat (elektrokémia illetve SPM-es 

felületvizsgálat) integrálva elkezdtem az arany vékonyrétegek nanoszerkezete és 

elektrokémiai tulajdonságai közötti kapcsolat kutatásával foglalkozni, ami a 2009-

ben kezdődő doktoranduszi munkám elsődleges témájává vált. 

Dr. Szabó Péter Jánossal, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

egyetemi docensével, a visszaszórtelektron-diffrakciós anyagvizsgálat országosan 

elismert szakértőjével 2011-ben kezdődött a szakmai kapcsolatunk. A BME-ATT egy 

korábbi együttműködés keretein belül a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi 

Karával folytatott közös kutatásokat öntöttvasak kémiai maratással segített 

szövetszerkezet vizsgálatával kapcsolatban, amely témában Kardos Ibolya 2009-ben 

doktori disszertációt is írt. Csatlakozásom célja a vizsgálatok SPM-es 

felületanalízissel való kiterjesztése volt.  
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Az értekezésben megfogalmazott új tudományos eredmények 

I. tézis: Bevezettem a lokalizációs faktor elnevezésű paramétert atomerő 

mikroszkópiával készült képek kiértékeléséhez. A lokalizációs faktor 

() az AFM-el készült képek általánosított lokalizációjának - azaz a 

kitöltési tényező; szerkezeti entrópia függvénypárjának - 

kiszámításával határozható meg, és a felület struktúráinak jellemző 

alakjáról ad számszerű információt. A lokalizációs faktor az  érték, 

amelyre a képből számított általánosított lokalizáció és az exp(-x) 

próbafüggvény általánosított lokalizációja a legkisebb négyzetes 

eltérést adja.  

a) Modellalkotás és kísérleti munka útján meghatároztam a lokalizációs 

faktor értelmezési tartományát szemcsés felületekről atomerő 

mikroszkópiával készült képek esetére. Megmutattam, hogy a lokalizációs 

faktor paraméter meghatározása függ 1) a szemcsemérettől és annak 

eloszlásától; 2) a pásztázási mérettől; 3) a kép felbontásától és 4) a 

mintavételi ablakok számától. A felírt paramétertérben a lokalizációs 

faktor optimális meghatározásához az alábbi két kritériumot kell 

kielégítenie az AFM-es képnek: 

i. A pásztázási méret (       , és az egyszerűség kedvéért 

       ), a kép felbontása (     , ahol M a 

soronkénti/oszloponkénti pixelek száma, és N az összes képpont 

száma) valamint a szemcseátmérő (dg) által definiált, 

szemcseátmérője jutó pixelek száma (Mg) legyen nagyobb vagy 

egyenlő 30-al, vagyis: 

        
     

 
                                                        

ii. A mintavételezési ablakok soronkénti/oszloponkénti számának 

megengedhető értéke (K) a pásztázási méret és a szemcseátmérő 

függvényében: 
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II. tézis: Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter alkalmas 

négy eltérő technológia paraméterrel előállított (és ebből kifolyólag 

eltérő szemcseszerkezettel rendelkező) arany vékonyréteg 

szemcsealakjának jellemzésére AFM képek alapján. 

a) Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter négy eltérő 

technológia paraméterrel előállított arany vékonyréteg felületekről 

készült AFM-es képek esetén jól elkülöníthető értékeket ad az értelmezési 

tartományon belüli pásztázási méretekkel készült felvételekre (1 m2 – 

9 m2) és így alkalmas a szemcsealak jellemzésére. A négy vékonyrétegre 

az optimális tartományon számolt lokalizációs faktor értékek (zárójelben 

a szórásokkal, 15 képre): 4,9 (6,3 %); 2,8 (8,7 %); 3,2 (5 %); 2,4 (10 %). 

b) Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter matematikai 

jellegéből adódóan kevésbé érzékeny az AFM képek szintezési és szűrési 

módszereire, így kevésbé függ azok hibáitól arany vékonyréteg felületek 

esetén az ISO 25178-2 (2012) szabvány alapján általam megvizsgált 

felületjellemző paraméterekhez képest. A képekre szuperponálódó 

szűretlen makroszerkezet hatása (pl. szkenner mozgása) a teljesen szűrt 

képhez viszonyított kisebb lokalizációs faktor értékekben jelenik meg, 

amely az általam vizsgált vékonyréteg esetében maximum -9,5 % volt az 

1 m2 – 9 m2 pásztázási tartományon. 

III. tézis: Megmutattam, hogy a lokalizációs faktor paraméter alkalmas az 

arany vékonyréteg felületek hőkezelés hatására bekövetkező 

nanostruktúra változásának jellemezésére AFM képek alapján. 

a) A vizsgált arany vékonyrétegen 250 oC-on végzett 5 perces hőkezelés 

hatására átlag 12 %-os csökkenést, míg a 300 oC-on 1 percig hőkezelt 

mintákon átlag 22 %-os csökkenést tapasztaltam a lokalizációs faktorban, 

az 1 m2 – 4 m2 pásztázási tartományon. 

b) A csökkenés a lokalizációs faktorban leírja a szemcsék alakjának a képek 

alapján szemmel is megfigyelhető megváltozását (szemcsék laposodása, 

szemcsehatárok összeolvadása nagyobb, laposabb szemcsékké). A többi, 

az ISO 25178-2 (2012) szabvány alapján általam megvizsgált 

felületjellemző paraméter nem írta le számszerűen egyértelműen ezt a 

szemcsealakban tapasztalt megváltozást. 

Az I-III. tézisekhez köthető publikációk: [L1], [L2], [K1]  
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IV. tézis: Atomerő mikroszkópos, visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD-s) 

és fénymikroszkópos mérésekkel vizsgáltam és feltártam a 3 % nitálos 

kémiai (korróziós) előmaratás és a Beraha-I típusú szerrel végzett 

színesmaratás szemcseorientációtól függő hatásmechanizmusát 

gömbgrafitos öntöttvas és hidegen hengerelt ferrites acél esetén. 

a) A 3 %-os nitál kémiai maratószer a gömbgrafitos öntöttvas ferrit 

szemcséit szemcseorientációtól függő sebességgel marja. 

Megállapítottam, hogy a marási sebesség nagysága és gradiense a 

legjobban a ferrit szemcsék felületi normálisának a [001] kristálytani 

iránytól való eltérésével korrelál. Minél nagyobb a szemcse felületi 

normálisa és a [001] kristálytani irány által bezárt szög, annál nagyobb a 

marási sebesség és annál kisebb a marási sebesség gradiense a szemcse 

mentén. A marási sebesség, illetve a marási sebesség gradiense (1) 

szerint definiált, ahol z a minta magassága a marás irányában, xe és ye 

pedig a minta felületének egységvektorai. 

       
  

  
                      

       

  
   

       

  
                        

b) Megállapítottam, hogy a színesmaratáshoz használt Beraha-I típusú 

maratószer a ferrit szemcsék felett a kristályorientációtól függő 

sebességgel hoz létre interferenciát okozó réteget, amely felülete a 

korábbi feltételezésekkel ellentétben (az előzetes nitálos maratás 

alkalmazásától függetlenül) nem egyenletesen sima. A Beraha-I 

maratószer marási sebessége a nitáltól épp ellentétesen függ a ferrit 

szemcsék orientációjától, vagyis minél nagyobb a szemcse felületi 

normálisa és a [001] kristálytani irány által bezárt szög, annál kisebb az 

interferenciát okozó film rétegépülési sebessége. 

c) Megállapítottam, hogy a színesmaratás során alkalmazott Beraha-I 

maratószer túlmaratás esetén kristályorientációtól függő csíkos 

mintázatot hoz létre a ferrit szemcsék felületén, hidegen hengerléssel 

megmunkált ferrites acél munkadarab esetén. Megmutattam, hogy azok a 

szemcsék, amelyek felületi normálisa közel van az [111] irányhoz nem 

csíkozódnak be a maratás hatására, továbbá a maratás sebessége ezen 

szemcsék esetén a legkisebb.  
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V. tézis: Módszert dolgoztam ki az {111} orientációval rendelkező ferrit 

szemcsék számának meghatározására hidegen hengerelt ferrites acél 

mintában, pusztán Beraha-I-es színesmaratás, fénymikroszkópia és 

digitális képfeldolgozás kombinációjával. 

a) A módszer a IV. tézisemben bemutatott, színesmaratással kapcsolatban 

először általam leírt hatásmechanizmusokon alapul. 

b) Megmutattam, hogy megfelelő ideig (jellemzően 7 perc) színesmaratott 

hidegen hengerelt ferrites acél mintában az 111 orientációjú 

szemcséket két tulajdonság alapján is detektálhatjuk: egyrészt nem 

látható csíkos mintázatot a felületükön, másrészt az [111] irányban 

lassabb maratási sebesség miatt a felettük vékonyabb film még mutat 

interferenciát (és így jellemzően kék színt), miközben a többi szemcse 

már elszürkült az átlátszó film miatt. 

c) Megmutattam, hogy a ferrites acél mintán 7 perces színesmaratás után 

készült fénymikroszkópos képekhez illeszthető megfelelő digitális 

képfeldolgozási algoritmus, amely lehetővé teszi az {111} orientációjú 

szemcsék számának meghatározását az eltérő színük vagy mintázatuk 

alapján. 

d) Ferrites acél esetén az {111} orientációval rendelkező szemcsék 

mennyisége kritikus követelménye az acéllemez mélyhúzhatóságának. Az 

új módszerem lehetőséget teremt a ferrites acéllemez textúrájának 

megállapítására jelentősen drágább és körülményesebb 

visszaszórtelektron-diffrakciós (EBSD) vagy transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) eljárások alkalmazása nélkül. 

A IV-V. tézisekhez köthető publikációk: [L3], [L4] 

  



 

8 
 

Az eredmények hasznosulása 

Az I-III. téziseimben bevezetett és vizsgált lokalizációs faktor alkalmazása 

rendkívül széles körű lehet, gyakorlatilag bármely pásztázó mikroszkópiával vizsgált 

szemcsés felület esetén használható. Célszerű lenne vizsgálni kapcsolatát más eddig 

felületi érdességhez kapcsolt és azzal összefüggésbe hozott jelenséggel.  

Az arany vékonyrétegek felületi minőségével és alkalmazhatóságával kapcsolatos 

gyakorlati eredményeim folyamatosan alkalmazásra kerültek a BME-ETT négy FP-6-

os EU-s projektjének keretein belül. Ezekből három konkrét arany vékonyréteg 

alapú bioérzékelő fejlesztéssel volt kapcsolatos (DINAMICS, DVT-IMP, RaSP), egy 

pedig arany vékonyréteg és PDMS alapú mikrofluidikai elemek összekapcsolását 

tűzte ki céljául (-Builder).  

Atomerő mikroszkópos, elektrokémiai és arany vékonyréteggel kapcsolatos 

ismereteim és tapasztalataim beépítésre kerültek a BME-ETT szakirányú 

mesterképzésén oktatott tantárgyakba is, három gyakorlati laboratóriumi mérés 

(Fizikai, kémiai és nanotechnológiák laboratórium), továbbá elméleti előadások 

(Nanotudomány, ill. Fizikai, kémiai és nanotechnológiák) formájában is. 

A IV-V. tézisek eredménye felhasználható arra, hogy ferrit tartalmú fémötvözetek 

vizsgálatánál pusztán a színesmaratás és optikai mikroszkópia alkalmazásával 

megállapítsuk a ferrit szemcsék kristálytani orientációját, a jelentősen költségesebb 

EBSD vagy TEM módszerek használata nélkül. 

Az értekezésben bemutatott új tudományos eredmények a TÁMOP 4.2.1/B-

09/1/KMR-2010-0002 jelű pályázat, „Nanotudomány, nanotechnológia és 

anyagtudomány” alprojektjének részét képezik.  

Publikációimra eddig 12 független hivatkozást kaptam.  
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