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1 Bevezetés 
A nanotechnológia korunk modern anyagtudományának egyik 

legdinamikusabban fejlődő alkalmazási területe. Mivel viszonylag fiatal 

ágazatról van szó, nehéz felmérni az eredményeinek potenciális hatását az 

emberek mindennapjaira. Egyes vélekedések szerint a nanotechnológiai 

kutatások olyan forradalmi változásokat idézhetnek elő a világban, mint 

amilyeneket korábban az autó vagy a számítógép megjelenése, majd 

elterjedése okozott. Az azonban a jelenlegi helyzetben bizonyosnak tűnik, 

hogy a terület kutatóinak még sok munkájába fog kerülni, amíg ki tudják 

használni a nanotechnológiában rejlő lehetőségeket, és tudományos 

eredményeiket a mainál szélesebb körben át tudják ültetni a mindennapok 

gyakorlatába. 

Az egyik legnagyobb kihívást a különböző nanostrukturált anyagok 

szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolat feltárása, illetve ezzel szoros 

összefüggésben a nanoléptékű szerkezetek tudatos, tervezett módon történő 

kialakítása jelenti. E célok eléréséhez első közelítésben modellszintű 

vizsgálatokra van szükség. Nehézséget jelenthet az előállított szerkezetek 

tanulmányozása is (azok kis mérete miatt), de az elmúlt évtizedek technikai 

fejlődésének részeként megjelent nagyfelbontású képalkotó módszerek (pl. 

transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóp, illetve ezek újabb változatai: 

a nagyfelbontású transzmissziós és a téremissziós pásztázó 

elektronmikroszkóp, valamint a különböző tűszondás módszerek) 

nagymértékben segítették ennek a problémának a megoldását. 

A nanoszerkezetű anyagok egyik intenzíven kutatott felhasználási lehetősége 

különböző vékonyrétegek kialakítása szilárd hordozón. Az ilyen bevonatok 

kedvező optikai, elektromos, mágneses, katalitikus, fotovoltaikus, biológiai 

(pl. antibakteriális) vagy nedvesedési (pl. vízlepergető, szuperhidrofób) 

tulajdonságokat biztosítanak a hordozónak oly módon, hogy annak előnyös 
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tömbfázisbeli jellemzői is megmaradnak. A kedvező sajátságok sok esetben 

közvetlenül a bevonat nanoléptékű szerkezetéből származnak. Például a 

tükröződéscsökkentő rétegek látható fény hullámhosszával összemérhető 

vastagsága teszi lehetővé a megnövekedett fényáteresztést kiváltó konstruktív 

interferenciát, vagy a szuperhidrofób bevonatok felületén található mikro- és 

nanostrukturált érdesség okozza (a kis felületi energiával párosulva) a 

vízlepergető hatást. 

A rétegek tulajdonságait számos paraméter befolyásolhatja: többek között a 

réteg anyagi minősége (illetve a felületén található funkciós csoportok és 

ezek aránya), vastagsága, felületi érdessége, mélységi szerkezete (pl. tömör 

vagy pórusos). Ezért adott jellemzőkkel rendelkező bevonatok előállításához 

jól szabályozható, kézben tartható eljárásokra van szükség. 

A rétegképzési technikák egyik nagy csoportját alkotják a nedves kémiai 

eljárások, amelyeknek nagy előnye, hogy sok esetben viszonylag egyszerűen 

kivitelezhetők, olcsók és a nanofizikai módszerekkel összehasonlítva a 

méretnövelésük is kevésbé problémás. Általában többrétegű struktúrák 

kiépítésére is van lehetőség a bevonatképzési eljárás ismétlésével 

(rétegenkénti, ún. „layer-by-layer” típusú szerkezetképzés). 

Speciális tulajdonságok kialakítása céljából gyakran indokolt hierarchikus, 

akár többféle anyagból képzett bevonatok előállítása. Rétegenként építkezve 

(„layer-by-layer” technikával) változatos struktúrák hozhatók létre, 

rétegenként eltérő anyagi minőséggel, vastagsággal, porozitással vagy egyéb 

tulajdonságokkal. Tovább bővítheti a lehetőségeket, ha az egyes rétegek 

kiépítéséhez eltérő eljárásokat alkalmazunk, illetve egy rétegen belül is 

variálható a szerkezet (pl. részecskés bevonatok kialakításával különböző 

méretű vagy anyagi minőségű részecskék keverékéből). 

Munkám során alapvetően Stöber-szintézissel előállított szilikarészecskék 

szerkezetképzését tanulmányoztam, szilárd hordozós bevonataik 
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előállításához a Langmuir – Blodgett (LB)-technikát alkalmazva. A 

részecskék méretének hatását a szerkezetképzésre bidiszperz rendszerek 

kialakításával vizsgáltam. Nanoszerkezetű bevonatokat alakítottam ki a 

mártásos szol-gél („dip coating”) és az LB-módszerek egymást követő 

alkalmazásával. Az eljárás célja speciális tulajdonságú szerkezetek előállítása 

volt, kihasználva a szol-gél filmek robusztusságát és jól szabályozható 

vastagságát, illetve a részecskékből felépülő LB-filmek rendezett, jól 

definiálható szerkezetét. Az így kapott bevonatok mechanikai stabilitását, 

optikai és nedvesedési tulajdonságait, valamint felületi morfológiáját 

egyaránt vizsgáltam. 

Dolgozatomban a releváns irodalmi források áttekintése után ismertetem 

munkám részletes célkitűzéseit, bemutatom a felhasznált anyagokat és az 

alkalmazott kísérleti eljárásokat, majd ismertetem kutatásaim legfontosabb 

eredményeit, és azok értékelését. Egy rövid összefoglalás után függelékben 

mutatom be a munkámhoz felhasznált számításokat, összefüggéseket. 
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2 Irodalmi áttekintés 
2.1 A Stöber-szilika részecskék 

2.1.1 A Stöber-szilika részecskék előállítása 

Munkám során az egyik legfontosabb modellanyag a Stöber-szilika volt, 

ezért az irodalmi áttekintést ennek részletesebb bemutatásával kezdem. Kolbe 

már 1956-ban leírta [1], hogy a tetraetoxi-szilán (TEOS) hidrolízise 

alkoholos közegben, bizonyos bázisok jelenlétében szilikarészecskék 

kialakulását eredményezi. Stöber és munkatársai 1968-ban publikálták 

cikküket ebben a témában [2]. Kísérleteik során többféle alkoxi-szilánt 

hidrolizáltak el alkoholos közegben, bázikus körülmények között (a 

reakcióhoz szükséges vizet és az ammónia katalizátort ammónium-hidroxid 

oldata biztosította). A reagenseket különböző koncentrációkban elegyítették, 

és eredményül szűk méreteloszlású, gömb alakú, amorf szilika 

részecskehalmazokat kaptak. Az alkalmazott reagensektől és azok arányától 

függően 50 nm és 2 μm közötti átmérőjű részecskéket állítottak elő. A 

közlemény szerzőjéről Stöber-szilikának elnevezett anyag azóta is nagy 

népszerűségnek örvend, köszönhetően a viszonylag egyszerű 

előállíthatóságának, jól kezelhető tulajdonságainak és széles körű 

alkalmazhatóságának modellvizsgálatokhoz. 

A szintézisnek két alapvető lépése van: a TEOS hidrolízise, majd az ezt 

követő polikondenzáció. Utóbbi egy proton leadásával járó reakcióval indul 

meg, ezt segíti az ammónia jelenléte. Általánosságban elmondható, hogy a 

két részlépés sebességének aránya határozza meg a kialakuló egységek 

szerkezetét. Savas katalízis esetén a hidrolízis lenne a kedvezményezett 

folyamat, ezért ebben az esetben láncszerű képződmények keletkeznének. A 

bázikus közeg viszont a polikondenzációt segíti inkább, ez vezet izometrikus 

mikrofázisok kialakulásához. 
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A Stöber-szintézis részletes vizsgálatával, továbbfejlesztésével többen 

foglalkoztak az elmúlt évtizedekben. Giesche tanulmányában [3] nagyszámú 

kísérletet végzett szilika részecskék előállítására, és vizsgálta a reagensek 

arányának és a hőmérsékletnek a hatását a keletkező részecskék méretére, 

méreteloszlására, alakjára és szerkezetére. Tapasztalatai szerint a méretet 

minden vizsgált paraméter befolyásolja, és minden kapott részecskehalmaz jó 

közelítéssel monodiszperznek tekinthető. Transzmissziós 

elektronmikroszkópos (TEM) felvételekkel igazolta a részecskék 

ultramikropórusos (1 nm alatti pórusméretű) szerkezetét. Kimutatta azt is, 

hogy a víz koncentrációjának növelésével egyre szűkebb méreteloszlású, és 

az ideális gömbhöz egyre jobban hasonlító alakú részecskék állíthatók elő. 

A szintézis során lejátszódó folyamatok (hidrolízis, nukleációs folyamatok) 

kinetikáját is többen vizsgálták [4-5], változatos módszerek alkalmazásával: 

pl. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy – FTIR), mágneses magrezonancia spektroszkópia 

(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy – NMR), kisszögű röntgenszórás 

(Small Angle X-ray Scattering – SAXS), dinamikus fényszórás (Dynamic 

Light Scattering – DLS). A módszer továbbfejlesztésére is több kísérlet 

történt az elmúlt években: ezek közé tartozik a beoltásos módszer („seeded 

growth” [6]), ahol kisméretű részecskéket adnak a rendszerhez, és több 

lépésben valósítják meg a folyamatot, illetve a „semi batch” módszer [7], 

amelyben bizonyos reagenseket (pl. TEOS) állandó sebességgel adagolnak a 

reaktorban kevertetett komponensekhez. Még 2010-ben is jelent meg olyan 

cikk [8], ami kisméretű (100 nm alatti) szilika részecskék előállításának 

egyszerű, kevés kísérlettel járó optimalizálását tűzte ki célul a Stöber-

szintézisből kiindulva. 
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2.1.2 A Stöber-szilika részecskék felülete 

A szilikarészecskék felületét (a szilika más előfordulási formáihoz 

hasonlóan) gyakran módosítják különböző, erre alkalmas reagensekkel [9-

10]. A kémiai felületmódosítás révén jelentősen megváltoznak a részecskék 

közötti kölcsönhatások, ami hatással van a szerkezetképzésükre. Az eljárás 

célja leggyakrabban a részecskék adott mértékű hidrofobizálása vagy 

funkcionalizálása. Reagensként használnak például ionos tenzideket [11-12] 

(hexadecil-trimetil-ammónium-bromid, nátrium-dodecilszulfát, dodecil-

piridínium-klorid). Suratwala és munkatársai egy 2003-ban megjelent 

közleményükben [13] hexametildiszilazánnal, illetve etoxi-trimetilszilánnal 

módosították a szilikarészecskék felületét, és 1H, illetve 29Si NMR 

spektroszkópiával vizsgálták a felületen eredetileg jelenlévő csoportok 

hatását az eljárásra. Megállapították, hogy a Stöber-szilika részecskéken 

változatos csoportok találhatók (1. ábra), és arányuk függ a szol 

előállításának körülményeitől. 

 
1. ábra. Stöber-szilika részecskék felületén megtalálható funkciós csoportok 

 

2.1.3 A Stöber-szilika részecskék optikai tulajdonságai 

A szilikarészecskék egyik alkalmazási területe az optika, mivel alkalmas 

lehet tükröződéscsökkentő (antireflexiós) vagy fotonikus tulajdonságú 

bevonatok előállítására. Kísérleteimben is kiemelt szerepe volt az optikai 

vizsgálatoknak, ezek kiértékeléséhez pedig fontos a szilikarészecskék 

törésmutatójának ismerete. Erre vonatkozóan García-Santamaría és 
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munkatársai közöltek eredményeket [14], akik a magas hőmérsékletű 

hőkezelés hatását vizsgálták a részecskék (átmérők: 575, 800 és 1175 nm) 

törésmutató-illesztéses („index matching”) módszerrel meghatározott 

törésmutatójára. 1,42-1,43 körüli értéket adtak meg, és úgy találták, hogy a 

600 °C alatti kalcinálás ezt lényegében nem befolyásolja. Egy másik 

munkában [12] Szekeres és munkatársai 1,44-1,45-ös törésmutatót tüntettek 

fel Stöber-szintézissel előállított szilikarészecskékre. 

 

2.2 Nanorészecskék Langmuir-típusú filmjei 

Régóta ismeretes, hogy amfipatikus molekulák hatékonyan teríthetők 

jelentősen eltérő polaritású szubfázisok határfelületére, ami lehetővé teszi az 

ilyen típusú anyagok filmmérleges vizsgálatát. Az utóbbi évtizedekben 

előtérbe került nanorészecskék tanulmányozása is hasonló módon. A 

nanorészecskék folyadékfelszínre terítésével kapott rétegek a Langmuir-

típusú filmek [15]. A kísérletekhez szervetlen (pl. SiO2, ZnO, TiO2) és 

szerves (polimerek, pl. polisztirol) anyagú nanorészecskéket egyaránt 

használnak, amelyeket leggyakrabban víz-levegő (esetenként vizes oldat-

levegő vagy víz-apoláris oldószer) határfelületre terítenek. A monorétegű 

terülés alapvető feltétele a kolloid rendszer stabilitása a terítőfolyadékban. A 

további követelmények közé tartozik, hogy a terítőfolyadék jól terüljön az 

adott felületen, könnyen elpárologjon és a részecskék csapdázódása hatékony 

legyen a határfelületben. 

 

2.2.1 Nanorészecskék közötti határfelületi kölcsönhatások 

A folyadékfelszínre terített részecskék között változatos kölcsönhatások 

léphetnek fel, ezek tanulmányozására nyújtanak lehetőséget a (szintén az 

amfipatikus molekulák hasonló vizsgálatainak analógiájára elvégezhető) 

filmmérleges kísérletek, melyeknek során a részecskék rendelkezésére álló 
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felület komprimálásával felvehető az oldalnyomás-terület izoterma. Az 

oldalnyomást a tiszta szubfázisra vonatkozó és az aktuálisan mérhető felületi 

feszültség különbségeként definiáljuk. Habár a jelenleg elfogadott nézet 

szerint mikrofázisok jelenléte a határfelületben nem befolyásolja 

számottevően a felületi feszültséget, adott komprimáltsági fok felett mégis az 

oldalnyomás emelkedése (azaz a felületi feszültség csökkenése) tapasztalható 

nanorészecskék izotermájának felvételekor. A jelenséget azzal magyarázzák, 

hogy a részecskék a közöttük fellépő taszítást közvetítik az erőt mérő 

Wilhelmy-lemeznek, amely így a ráható erő (így a felületi feszültség) 

csökkenését érzékeli [16]. 

A részecskék között fellépő lehetséges kölcsönhatások közül a DLVO-erőkön 

(a rövidítés a terület neves kutatóinak nevéből származik: Derjaguin, Landau, 

Verwey, Overbeek) kívül (diszperziós vonzás, elektromos kettősréteg 

taszítás) megemlítendők a strukturális (hidrofób vonzás, szolvatációs taszítás 

[17]) és a kapilláris kölcsönhatások is. Utóbbi kategóriába tartozik az 

immerziós típusú kapilláris erő, amelyről Kralchevsky és Nagayama 

számoltak be [18-19]. Higany-víz határfelületen vizsgáltak gömb alakú 

fehérje molekulákat, és a víz elpárolgása során vonzó kölcsönhatások 

ébredését tapasztalták közöttük. Magyarázatuk szerint, ha a vízfilm 

vastagsága (h) a molekulák átmérője (2R) alá csökken, akkor (energetikai 

szempontból kedvezőtlen módon) konkáv görbületű vízfelszín alakul ki. Ez 

eredményezi a vonzó kölcsönhatás fellépését (mivel ezáltal csökken a görbült 

folyadékfelszín kiterjedése, 2. ábra). Az immerziós kapilláris erő akár 1 nm-

es részecskék között is felléphet, és definíciójából adódóan erősen függ a 

jelenlévő részecskék méretétől. Ennek a kölcsönhatásnak jelentős szerepe 

lehet a határfelületre terített részecskék szerkezetképzésében. 
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2. ábra. Nanorészecskék között a párolgó folyadékfilm elvékonyodásának 

következtében fellépő, immerziós típusú vonzó kapilláris kölcsönhatás [19] 
 

2.2.2 A polidiszperzitás hatása nanorészecskék szerkezetképzésére – 

bidiszperz rendszerek 

A kapilláris vonzóerők méretfüggését jól példázza Rabideau és munkatársai 

cikke [20], amelyben kloroformban diszpergált, polidiszperz, amorf szilícium 

nanorészecskék (~10-140 nm-es részecskeátmérőkkel) rendezett szerkezetét 

alakították ki TEM-rostélyon (grid). A részecskék szolját a gridre cseppentve, 

a kloroformot lassan elpárologtatva valósították meg a méret szerinti 

szegregációt a rendszerben. A folyadékszint csökkenésével egyre kisebb 

részecskék között lépett fel az immerziós vonzás, és a lassú elpárologtatás 

miatt mindig volt ideje a rendszernek az egyensúlyi állapot szerint 

berendeződni, így alakulhatott ki a 3. ábrán látható szerkezet. Számítógépes 

szimulációk segítségével azt is igazolták, hogy valóban az immerziós 

kapilláris kölcsönhatás felelős a rendezett struktúra kialakulásáért. 

A polidiszperzitás hatásának a részecskék közötti kölcsönhatások 

méretfüggése mellett azért is volt jelentős szerepe vizsgálataim során, mert az 

előállított modellanyagok többsége (az általam használt Stöber-szilikát is 

beleértve) nem tökéletesen monodiszperz. A különböző méretű részecskék 

közötti határfelületi kölcsönhatások hatékonyan vizsgálhatók a már említett 

számítógépes szimulációval [21]. Agod és munkatársai ezek alapján 

megmutatták [22], hogy adott oldalnyomás mellett a kissé polidiszperz 

filmek lazább struktúrájúak, mint az idealizált, monodiszperz, a részecskék 

szoros (hexagonális) illeszkedését feltételező rétegek. Viszonylag kis 

polidiszperzitású rendszerek esetén rendezett szerkezetű domének alakulnak 
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ki, amelyek száma és mérete csökken a polidiszperzitás növekedésével. 

Amennyiben a polidiszperzitás meghalad egy adott értéket (7-8%-ot), a réteg 

teljesen rendezetlenné válik a számítógépes szimuláció szerint. 

 
3. ábra. TEM-felvétel polidiszperz szilícium nanorészecskék griden kialakított méret 
szerinti szegregációjáról (léptéket jelző fekete sáv hossza: A-B-C: 200 nm, D: 400 

nm) [20] 
 
A részecskék méretének hatása a köztük lévő kölcsönhatásokra és 

szerkezetképzésükre tanulmányozható speciális, bidiszperz (részecskéket két 

különböző méretben tartalmazó) anyagi rendszerek segítségével. Az ilyen 

rendszerek kétdimenziós rétegeiről viszonylag kevés információ található az 

irodalomban. Monteux és munkatársai 1, 3, 5 és 9 μm-es, felületi töltéssel 

rendelkező polisztirol latex részecskékből állítottak elő különböző bidiszperz 

keverékeket, amelyeket víz-n-dekán határfelületen vizsgáltak [23]. A 

kialakított rétegeket általában rendezetlennek találták, és az eredmények azt 

is megmutatták, hogy a bidiszperz rendszert alkotó részecskék mérete közti 

különbség szignifikáns hatással lehet a keletkező Langmuir-típusú filmek 

szerkezetére. Fulda és Tieke sztirol és akrilsav polimerizációjával előállított, 

214 és 434 nm átmérőjű részecskéket használtak fel bidiszperz rendszer 
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Langmuir-típusú filmjének kialakításához [24]. A vizsgálatokat víz (és 

különböző pH-jú vizes oldatok, illetve eltérő koncentrációjú sóoldatok) és 

levegő határfelületén végezték. Filmmérleges kísérleteik alapján a bidiszperz 

réteg által lefedett terület elmaradt a két monodiszperz rendszer elméletileg 

számított területének összegétől. A jelenséget a részecskék háromdimenziós 

aggregálódásával magyarázták, amit pásztázó elektronmikroszkópos 

(Scanning Electron Microscope – SEM) felvételekkel is igazoltak. 

 

2.3 Nanoszerkezetű bevonatok előállítása 

A nanoszerkezetű anyagok egyik leggyakrabban előforduló felhasználási 

formái a különböző bevonatok, amelyek – elsősorban anyagi minőségüktől és 

szerkezeti felépítésüktől függően – speciális előnyös tulajdonságokat 

biztosítanak a hordozónak. A bevonatok előállításának két alapvető 

megközelítése létezik: az anyagok dezintegrálásán, nagyobb egységek 

lebontásán alapuló „top down”, illetve a kis elemi egységekből (atomok, 

ionok, molekulák vagy kolloidrészecskék) történő építkezés útját választó 

„bottom up”. Általánosságban előbbi kategóriába sorolhatók a nanofizikai, 

utóbbiba a nanokémiai módszerek. A nedves kémiai rétegképzési eljárások 

közül a szol-gél és Langmuir – Blodgett-technikákat mutatom be 

részletesebben. 

 

2.3.1 Szol-gél filmek előállítása 

A szol-gél módszer már nagyon hosszú ideje ismert, több átfogó tanulmány, 

könyv is készült róla [25-26]. Az eljárás során általában valamilyen fémsó 

vagy –alkoxid oldatából indulnak ki, amelyek hidrolízise és 

polikondenzációja révén jön létre az ún. prekurzor szol. Ebből képezhetőek 

vékonyrétegek, amelyek gélesedésével, majd az oldószer eltávolításával és a 

kondenzációs folyamatok lezárulásával alakul ki a bevonat végső szerkezete. 
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Megjegyzendő, hogy a szol-gél eljárás nem csak rétegek, hanem tömbi 

anyagok létrehozására is alkalmas (pl. aerogélek, kerámiák, rostok). 

Népszerűségét elsősorban viszonylagos egyszerűségének, olcsó árának és a 

kialakított termékek nagyon széles körben változtatható tulajdonságainak 

köszönheti. A szol-gél módszerrel készült bevonatok általában egyenletesek, 

mechanikailag stabilak. 

A bevonat tulajdonságainak szabályozása már előállításának első fázisánál, a 

prekurzor szol szintézisénél elkezdődik. A rendszerben jelenlévő anyagok 

(maga a prekurzor anyag, a diszperziós közeg, a hidrolízishez szükséges víz 

és a katalizátor) minősége és aránya egyaránt változtatható, és jelentős 

hatással lehet a prekurzor szol hidrodinamikai tulajdonságaira, gélesedési 

idejére, és ezáltal a kialakított vékonyréteg szerkezetére is. Ezt jól mutatja a 

szilika példája (2.1 fejezet), ahol a TEOS hidrolízise és polikondenzációja 

savas katalízis esetén láncszerű képződmények, bázikus körülmények között 

pedig szférikus mikrofázisok kialakulását eredményezi. Az előállítás 

körülményei (pl. hőmérséklet, pH, keverés sebessége és időtartama) szintén 

fontos befolyásoló tényezők lehetnek. A prekurzor szol a felsoroltakon túl 

tartalmazhat különböző adalékanyagokat is, amik módosíthatják a bevonat 

szerkezetét, morfológiáját, illetve alkalmasak lehetnek annak 

funkcionalizálására. Erre példa a szolok adalékolása nemesfém (pl. az 

antibakteriális hatású ezüst) vagy más nanorészecskékkel, illetve ebbe a 

kategóriába sorolható a pórusképző anyagok („templátok”) hozzáadása is a 

rendszerhez. Utóbbi típusba általában felületaktív anyagok, illetve polimerek 

tartoznak, amelyek képesek szabályozott szerkezetű, szupramolekuláris 

struktúrák (pl. micellák) kialakítására, és a bevonat kialakításának záró, 

kondicionálási lépése során elbomlanak (4. ábra [27]). Használatukkal 

szabályos pórusszerkezet is kialakítható a bevonatban. A porozitás az 

adalékanyag mennyiségével és kémiai felépítésével egyaránt szabályozható. 
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A pórusos anyagok és bevonatok felhasználása elég széles körű (pl. 

katalizátorok, szenzorok, membránok, kromatográfiás töltetek, antireflexiós 

bevonatok), ezért ez a szol-gél eljárásoknak egy intenzíven kutatott területe. 

 
4. ábra. Pórusos szerkezetű szol-gél rétegek előállítása: a prekurzor szolhoz adott 

felületaktív anyagok micellákat képeznek, amelyek a szol töményedésével (1) 
rendeződnek, majd a hőkezelés (2) során elbomlanak, kialakítva a pórusokat 

 

A prekurzor szol előállítását követően a bevonat előállításának következő 

lépése a réteg kialakítása szilárd hordozón. Ennek is több módja ismeretes, az 

egyik legelterjedtebb a mártásos technika („dip coating” [28]). Ennek során a 

hordozót belemerítik a prekurzor szolba, majd onnan egyenletes sebességgel 

kihúzzák. Adott összetételű és hidrodinamikai tulajdonságokkal rendelkező 

prekurzor szol esetén a kialakuló folyadékfilm vastagságát alapvetően a 

húzási sebesség határozza meg. A rétegvastagság függését ettől a 

paramétertől Landau és Levich állapították meg [29], az általuk felírt 

egyenlet ezért az ő nevüket viseli (Landau – Levich-egyenlet (1), ahol d a 

rétegvastagság, v a húzási sebesség, g a nehézségi gyorsulás, ρ a folyadék 

sűrűsége, γLG a folyadék-gőz felületi feszültség és η a folyadék viszkozitása). 
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Az egyenlet szerint a rétegvastagság a húzási sebességgel nő, annak 

kétharmadik hatványával egyenesen arányos. A mártásos technikának 
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egyszerűsége mellett nagy előnye, hogy viszonylag egyenletes 

rétegvastagságot biztosít, és könnyen alkalmazható nagyobb méretű 

felületeken is. 

A mártásos módszer mellett a forgótárcsás technikát („spin coating”) 

alkalmazzák leggyakrabban. Ennek lényege, hogy a nagy sebességgel 

forgatott hordozóra cseppentett prekurzor szol a centrifugális erő hatására 

szétterül, és így képez vékony filmet. Ezek mellett még számos egyéb 

rétegképzési eljárás ismert, például a „doctor blading”, ahol a prekurzor szolt 

egy penge segítségével kenik szét a hordozó felületén. 

A szol-gél bevonatok előállításának záró lépése a kondicionálás, ennek során 

távozik a rétegből a maradék oldószer, befejeződnek a kondenzációs reakciók 

és kialakul a réteg végleges szerkezete. Az esetek jelentős részében ez a lépés 

egy magas hőmérsékletű hőkezelés, aminek időtartama, hőmérséklete, a 

gázatmoszféra összetétele vagy a felfűtés sebessége egyaránt befolyásoló 

tényező lehet. A folyamatnak a pórusos rendszerek előállítása során 

hátrányos következménye van, mert az oldószer elpárolgásakor ébredő 

kapilláris nyomás roncsolhatja a pórusszerkezetet. Ennek a hatásnak a 

kiküszöbölésére többféle módszer ismeretes (pl. szárítás szuperkritikus 

körülmények között), de mivel munkám során túlnyomó többségében 

kompakt szerkezetű szol-gél bevonatok előállításával foglalkoztam, ezért 

ezen eljárások részletes bemutatására nem térek ki. 

 

2.3.2 Langmuir – Blodgett-típusú filmek előállítása 

Blodgett és Langmuir először 1937-ben alkalmazta a később róluk elnevezett 

rétegképzési módszert [30]. A technika lényege, hogy valamilyen 

(leggyakrabban víz-levegő) határfelületre terített molekulák vagy 

nanorészecskék szoros illeszkedésű rétegét alakítjuk ki komprimálással, 

amelyet áttelepítünk szilárd hordozóra (annak egyidejű, függőleges irányú 
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kihúzásával). A rétegképzési eljárás megvalósítható filmmérleg segítségével. 

A módszert kezdetben amfipatikus molekulák oldhatatlan monomolekulás 

filmjeinek kialakítására használták, később terjesztették ki nanorészecskés 

rétegekre is [31-37]. A technika nagy előnye, hogy a folyamat – az 

oldalnyomás folyamatos nyomon követése révén – jól kézben tartható, a 

kialakított részecskés rétegek (főleg más, önszerveződésen alapuló 

rétegképzési eljárásokkal kapott bevonatokkal összevetve) alapvetően 

rendezett szerkezetűek. Az eljárás szinte tetszőleges számú alkalommal 

ismételhető, ami lehetőséget ad többrétegű struktúrák kiépítésére, akár 

rétegenként eltérő anyagi minőségű [38] vagy méretű [39] részecskék 

felhasználásával. Hátrányt jelent viszont, hogy a rétegek előállítása 

viszonylag munkaigényes, különösen érzékeny szennyezők jelenlétére, ezért 

a szokásosnál nagyobb körültekintést igényel. Szintén problémát jelent a 

bevonatok gyenge mechanikai stabilitása, ami erősen korlátozza gyakorlati 

felhasználhatóságukat. Rendezett szerkezetüknek és felületi 

morfológiájuknak köszönhetően viszont kiválóan alkalmasak lehetnek 

modellvizsgálatokra az optika vagy a nedvesedés területén. 

 

2.3.3 Összetett bevonatok előállítása 

A különböző szol-gél eljárásokon és az LB-technikán kívül még számos 

módszert használnak vékonyrétegek előállítására [40]: ezek közül még az 

önszerveződésen („self assembly” [41]) alapuló rétegképzési eljárásokat 

érdemes megemlíteni (az LB-technika is idesorolható). Az előző fejezetekben 

leírtak alapján látható, hogy a bemutatott technikák alkalmasak lehetnek a 

bevonatok szerkezetének és tulajdonságainak tervszerű változtatására. A 

rétegképzés ismétlésével többrétegű struktúrák kiépítése is megvalósítható, 

ami tovább bővíti a lehetőségeket. Bizonyos előnyös tulajdonságok vagy 

hierarchikus szerkezetek kialakítása céljából kívánatos lehet az egyes 
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rétegképzési eljárásokat kombinálni egymással. Ez adott esetekben olyan 

jellemzőket biztosíthat a bevonatoknak, amelyeket külön-külön egyik 

módszerrel sem lehetett volna elérni. 

Az irodalomban találhatók példák (bár nem túl nagy számban) különböző 

eljárások alkalmazásával előállított, összetett bevonatokra. Nagy és 

munkatársai az LB-technika és ion implantáció alkalmazásával alakítottak ki 

periodikus szilícium struktúrákat, az LB-technikával telepített részecskés 

réteg ebben az esetben maszkként szolgált [42]. Liu és munkatársai szol-gél 

és „dip drawing” (ez is egy mártásos technika) módszereket egymás után 

alkalmazva ágyaztak polisztirol részecskéket egy folytonos mátrixba [43]. A 

részecskéket hőkezeléssel eltávolítva szabályos pórusszerkezettel rendelkező 

bevonatot kaptak. 

 

2.4 Nanoszerkezetű bevonatok optikai tulajdonságai 

2.4.1 Vékonyréteg optika 

A nanoszerkezetű bevonatok vastagsága összemérhető a látható fény 

hullámhosszával (az esetek többségében kisebb nála), ami speciális 

interferencia jelenségeket (és ebből adódóan különleges optikai 

tulajdonságokat) eredményez. A nanoszerkezetű bevonatok optikai 

felhasználása ezért elég széles körű: alkalmazzák őket optikai eszközökben, 

szűrőkben, különböző lencséken (pl. szemüveg), napelemekben. 

Nanostrukturált rendszerekből kialakíthatók tükröződéscsökkentő 

(antireflexiós) bevonatok és fotonikus kristályok. 

A nanoszerkezetű bevonatok viselkedésére vonatkozó összefüggéseket már 

évtizedekkel ezelőtt levezették [44-45]. A vékonyréteg optika alapjául az 

elektrodinamika axiómái, a nevezetes Maxwell-egyenletek szolgáltak. Ebből 

kiindulva írhatók fel a Fresnel-féle összefüggések, amelyek két dielektrikum 

határfelületére érkező fénynyaláb viselkedését írják le (konkrétan a reflektált 
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és a transzmittált nyalábok amplitúdóinak arányát a beeső nyalábéhoz 

viszonyítva). 

A vékonyréteg optikai összefüggések segítségével (az ehhez szükséges 

törésmutató és rétegvastagság adatok felhasználásával) kiszámolható egy 

adott rendszerre jellemző spektrum vagy reflektancia görbe. Ezáltal 

becsülhető, hogy adott optikai tulajdonságok kialakításához milyen 

jellemzőkkel rendelkező rétegre van szükség. A művelet megfordításával az 

optikai módszerek a réteg szerkezetének vizsgálatára is alkalmasak lehetnek: 

a mért spektrumra (vagy más adatsorra) a számoltat illesztve lehet 

következtetni a jellemző rétegparaméterek értékére. A számolásokhoz 

különböző modellek használhatók, amelyek a vizsgálandó bevonatok 

feltételezett szerkezete alapján alkothatók meg. 

 

2.4.2 Tükröződéscsökkentő (antireflexiós) bevonatok 

A hordozót megfelelő tulajdonságú réteggel bevonva csökkenthető a 

reflexiója. Transzparens hordozó esetén ez egyúttal a fényáteresztés 

növekedését is eredményezi. Adott hullámhosszra (λ) az ideális antireflexiós 

tulajdonságú, optikailag homogén réteg törésmutatója (n1) és vastagsága (d) 

az alábbi egyenletekkel adható meg (2-3. egyenlet, ahol n2 a hordozó 

törésmutatója, n0 pedig a közegé, ahonnan a fénynyaláb érkezik): 

201 nnn =  (2) 

14n
d λ
=  (3) 

A törésmutatóra vonatkozó feltétel jól mutatja, hogy egyes hordozók 

esetében meglehetősen alacsony érték szükséges ennek teljesüléséhez (pl. 

üvegre n2=1,52-t behelyettesítve n1=1,23, ha n0=1). Erre a problémára 

megoldást jelenthet olyan rétegek alkalmazása, amelyek nanoléptékben 
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szabdaltak, és a réteg tömbi anyaga mellett más, alacsonyabb törésmutatójú 

komponenst (legegyszerűbb esetben levegőt) is tartalmaznak. Ide sorolhatók 

a pórusos és a részecskés bevonatok is. Az ilyen típusú rétegek optikailag 

nem homogének, de sok esetben célszerű egy konkrét törésmutató értéket 

hozzájuk rendelni (effektív törésmutató), ami a réteget alkotó komponensek 

térfogataránya alapján számolható. Ez a számítás az ún. effektív közeg 

közelítés („effective medium approximation”), és többféle ilyen típusú 

egyenlet létezik. Ezek közül a Lorentz – Lorenz-összefüggést tüntettem fel 

(4. egyenlet, ahol n a törésmutató, neff az effektív törésmutató, α az adott 

komponens térkitöltési hányada, 1 és 2 indexek utalnak a két komponensre 

[46]), az irodalomban találhatók cikkek a többi hasonló egyenlet 

összevetéséről, alkalmazhatóságáról [47]. 
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A tükröződéscsökkentő hatás szempontjából kedvező lehet törésmutató 

gradiens kialakítása a bevonaton belül (a hordozótól kifelé haladva csökkenő 

törésmutatóval). Ez akár egy adott rétegen belül is megvalósítható, de sok 

esetben célravezetőbb lehet többrétegű rendszerek kialakítása. Ezek 

segítségével a több változtatható paraméternek köszönhetően még 

finomabban hangolhatók lehetnek az optikai tulajdonságok. Az irodalomban 

is számos példát lehet találni többrétegű struktúrák előállítására: az egyik 

ilyen cikkben különböző módon előállított és hőkezelt titán-dioxid rétegeket 

egymásra telepítve alakították ki a törésmutató gradienst [48], más 

munkákban [49-50] mindezt titán-dioxid és szilika szol-gél rétegek 

segítségével érték el. Az említett forrásokban szilíciumot használtak 

hordozónak, ami széles körű alkalmazási lehetőségei miatt tart számot 

fokozott érdeklődésre, viszonylag magas törésmutatója pedig jelentősen 
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kiszélesíti a lehetőségeket az antireflexiós bevonatok előállításához 

használható anyagokra vonatkozóan. 

 

2.4.3 Optikai módszerek nanoszerkezetű bevonatok jellemzésére 

Nanoszerkezetű bevonatok jellemzésére többféle optikai módszer 

használható. A kapott eredmények a 2.4.1 fejezetben leírt módon, megfelelő 

modellek alkalmazásával értékelhetők ki. 

Az egyik jellemző módszer a látható-ultraibolya spektrometria, ami 

transzmissziós és reflexiós elrendezésben egyaránt használható (a hordozó 

transzparenciájától függően). Vékonyrétegek spektrumára jellemző, hogy az 

interferencia jelenség következtében extrémumokat (maximumokat, illetve 

minimumokat) tartalmaznak, az ezekhez tartozó transzmittancia és 

hullámhossz értékekből közvetlenül becsülhetjük a réteg vastagságát és 

törésmutatóját [51]. A mérés jellegéből adódóan nem egy adott 

hullámhosszon zajlik, ezért szükség esetén figyelembe kell venni a 

törésmutató hullámhosszfüggését (diszperzió). Erre vonatkozóan többféle 

számítási mód ismert (pl. a Hartmann2 formula [52]). 

Lineárisan polarizált fény mintáról történő visszaverődésének vizsgálatán 

alapuló módszerek az ellipszometria és a pásztázó szögű reflektometria 

(Scanning Angle Reflectometry: SAR [53]). Előbbi esetében a visszavert 

nyaláb beesési síkkal párhuzamos (p) és arra merőleges (s) polarizációjú 

komponenseire vonatkozó reflexiós együtthatók hányadosát, a komplex 

reflexiós együtthatót mérjük, míg a SAR-nál p-polarizált fényt bocsátunk a 

mintára, és a reflektált intenzitást mérjük a beesési szög függvényében (a 

határfelületre jellemző Brewster-szög környezetében, ez biztosítja a módszer 

érzékenységét). Az ellipszometria is különlegesen nagy érzékenységű 

módszer, ennek is köszönheti elterjedt használatát. Mindkét technikára 
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jellemző, hogy folyadékfelszíni és szilárd hordozós rétegek esetében egyaránt 

használható. 

 

2.5 Nanoszerkezetű bevonatok nedvesedési tulajdonságai 

Az anyagtudományi kutatások egyik nagy érdeklődésre számot tartó témája a 

nedvesedés, aminek az egyik fő oka lehet az ehhez kapcsolódó potenciális 

gyakorlati alkalmazások nagy száma. A nedvesíthetőség tervszerű 

befolyásolása különböző területeken (pl. gyógyszeripar, érc flotálás, 

mosószeripar) vagy akár a mindennapi életben is hasznos lehet (pl. 

vízlepergető bevonattal ellátott ruházat kialakítása). 

LG

SLSGcos
γ

γ−γ
=Θ  (5) 

 
5. ábra. Az egyensúlyi peremszög (Θ) és a megfelelő felületi feszültségek (γ) vektorai 

(S: szilárd, L: folyadék, G: gáz fázis); az egyensúly feltétele alapján felírható a 
Young-egyenlet (5) 

 
A nedvesedés egy határfelületi jelenség, első közelítésben két alaptípusa 

különböztethető meg: a film nedvesedés (a folyadék tökéletesen nedvesíti az 

adott felületet, szétterül rajta) és a kontakt nedvesedés (a folyadék 

részlegesen nedvesíti a felületet, adott szöggel illeszkedő cseppet alakít ki a 

felületen). A kontakt nedvesedéskor kialakuló peremszög nagysága ideálisan 

sima és homogén felület esetén a határfelületeken fellépő felületi 
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feszültségek egyensúlya alapján felírt Young-egyenlettel (5. egyenlet, ahol γ 

a felületi feszültség, Θ a peremszög, az indexek az egyes fázisokra utalnak: S: 

szilárd, L: folyadék, G: gáz) számítható (5. ábra, [54]). Az egyenletben 

szereplő felületi feszültség értékeket alapvetően az érintkező felületek anyagi 

minősége, kémiai tulajdonságai határozzák meg. 

 

2.5.1 A Wenzel- és a Cassie – Baxter-modell 

A felületi energia mellett fontos szerepe van a szilárd felület érdességének is 

(a Young-egyenlet csak sima felületekre érvényes). A felületi heterogenitás 

nedvesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatos legkorábbi munkák Wenzeltől 

[55], illetve Cassietől és Baxtertől [56] származnak. 

Θ=Θ cosrcos Wapp  (6) 

 
6. ábra. Érdes felületek homogén (Wenzel-modell szerinti) és heterogén (Cassie – 

Baxter-modell szerinti) nedvesedése [57] 
 

A Wenzel-féle modell homogén nedvesedést tételez fel, vagyis a folyadék 

behatol a felület érdessége révén kialakult mélyedésekbe (6. ábra). Ez egyben 

azt is jelenti, hogy a folyadékcsepp alatti területen csak folyadék-szilárd 

határfelületek találhatók (erre utal a homogén elnevezés). Az érdes felületen 

kialakuló látszólagos peremszög (Θapp) nagysága a Wenzel-egyenlettel 

adható meg (6. egyenlet, ahol Θ a Young-peremszög, rW a Wenzel-féle 

érdességi faktor). A kifejezésben szereplő Wenzel-féle érdességi faktor (rW) a 

nedvesített és a sima felszínre vetített szilárd-folyadék határfelületek arányát 

adja meg (teljesen sima felület esetén 1 lenne az értéke). A koszinuszos 



 27 

függésből adódóan 90°-nál nagyobb sima felületre vonatkoztatott peremszög 

esetén az érdesség növeli, ellenkező esetben csökkenti a látszólagos 

peremszög értékét. 

Cassie és Baxter munkájuk során pórusos felületek nedvesíthetőségét 

vizsgálták, de eredményeiket és az általuk felírt egyenletet érdes felületek 

jellemzésére használták inkább a későbbiekben. A Wenzel-modellel szemben 

heterogén nedvesedést tételeztek fel, mely szerint a folyadék nem hatol be a 

felület érdessége miatt kialakult mélyedésekbe (6. ábra). Így a folyadékcsepp 

alatt szilárd-folyadék és folyadék-gáz határfelület egyaránt megtalálható. A 

látszólagos peremszög (Θapp) a Cassie – Baxter-egyenlet (7. egyenlet, ahol Θ 

a Young-peremszög, f az egyes határfelületek részaránya, az indexek a 

fázisokat jelölik: S: szilárd, L: folyadék, G: gáz) segítségével határozható 

meg. Fontos megjegyezni, hogy az egyenlet felírt formájának használatakor a 

benne szereplő frakciók a tényleges határfelület síkra vetített összterületre 

vonatkoztatott értékei, tehát összegük csak koplanáris felületek esetén lesz 1 

(a többi esetben 1-nél nagyobb). Az egyenletet az évek során többféle 

formában felírták, és az egyes határfelületek frakcióinak definíciója, 

számítási módja gyakran nem volt egyértelmű, és ez hibás számítási 

eredményekhez vezetett. Erre hívta fel a figyelmet Milne és Amirfazli egy 

2012-ben megjelent közleményben [58], amelyben részletesen bemutatták a 

Cassie – Baxter-összefüggés helyes használatát. 

LGSLapp ff −Θ=Θ coscos  (7) 

2.5.2 Metastabil peremszögek: a peremszöghiszterézis 

Az eddig bemutatott munkák mindegyikéről elmondható, hogy a nedvesedési 

jelenséget termodinamikai oldalról közelítik meg. Az egyes egyenletekben 

felírt peremszögek mindig az adott rendszerre vonatkozó globális 

energiaminimumhoz tartoznak, a termodinamikailag stabil értéket jelentik. A 
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gyakorlatban többféle (akár nagyszámú) különböző metastabil állapot is 

kialakulhat (különböző peremszög értékekkel). Johnson és Dettre az elsők 

között voltak, akik publikáltak ebben a témában [59-60]. A metastabil 

peremszögek közül azok két szélső értékét, a maximális haladó és a 

minimális hátráló peremszöget lehet kiemelni. Ezek mérése általában a 

gyakorlatban is viszonylag egyszerű módon megvalósítható. A két 

leggyakrabban alkalmazott (ülőcsepp) módszer a döntött lemezes, illetve a 

cseppfelépítés-elvételi technika. Előbbi esetben a folyadék felcseppentését 

követően megdöntjük a lemezt olyan mértékben, hogy még éppen ne 

gördüljön le róla a csepp (pontosabban: megindítjuk, majd éppen 

megállítjuk): a torzult cseppről felvételt készítve a haladó és a hátráló 

peremszög is meghatározható. A másik módszernél a csepp felépítésekor 

(szilárd-folyadék kontaktus kialakításakor) mérhetjük a haladó, majd a csepp 

egy részének leszívását követően (szilárd-folyadék kontaktus 

megszűnésekor) a hátráló peremszöget. A maximális haladó és a minimális 

hátráló peremszögek közötti különbség a peremszöghiszterézis, ennek 

kialakulása többnyire valamilyen (pl. kémiai, geometriai) felületi 

heterogenitáshoz köthető [61]. Értéke a vízlepergető tulajdonság 

szempontjából kulcsfontosságú, mivel ehhez kellően kis hiszterézis 

szükséges (jelentős hiszterézis lehetővé teszi a csepp nagymértékű torzulását, 

ami gátolja legördülését a felületről). 

 

2.5.3 A háromfázisú kontaktvonal elmélete – Extrand kísérlete 

A Wenzel- és a Cassie-féle modellek megjelenését követően többféle egyéb 

modell is napvilágot látott, de a mai napig ezek számítanak a 

legelterjedtebbnek. A téma újszerű megközelítését indította el Extrand 2003-

ban megjelent közleménye [62]. Munkájában sima, de kémiailag heterogén 

felületeken vizsgálta víz és hexadekán peremszögét. A heterogén felületen 
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két különböző anyagú rész volt jelen, az egyik kör alakban, szigetszerűen 

helyezkedett el (7. ábra). 

 
7. ábra. Az Extrand-féle kísérlet. Bal oldalon látható a két különböző nedvesedésű 

anyagból (1 és 2) szigetszerűen kialakított felület felül- és oldalnézetből; jobb 
oldalon a peremszög mérése a háromfázisú kontaktvonalat a „sziget” határain 

belülre (fent), illetve kívülre pozícionálva 
 
A cseppeket vagy a „sziget” határain belülre vagy azon kívülre pozícionálta 

(utóbbi esetben a „sziget” teljes területe a csepp alatt helyezkedett el). 

Tapasztalatai szerint a mért peremszög értékeket csak az befolyásolta, hogy a 

háromfázisú kontaktvonal (a csepp határa) milyen felületen helyezkedett el. 

Vagyis a csepp alatti határfelületek nagysága nem befolyásolta a mért értéket 

(pedig a Wenzel- és a Cassie – Baxter-egyenletek alapján ezt várnánk). Ezt a 

vonalat vitte tovább Gao és McCarthy, akik a kémiai, illetve geometriai 

szempontból heterogén felületeken végeztek hasonló kísérletet, és 

tendenciájában hasonló eredményeket kaptak [63]. Ők is a háromfázisú 

kontaktvonal szerepét hangsúlyozták, és nyíltan megkérdőjelezték a Wenzel- 

és a Cassie-egyenletek helyességét. A vitára Marmur és Bittoun 2009-es 

cikke jelentheti a megoldást [64]. Ebben a szerzők azt hangsúlyozzák, hogy a 
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Wenzel- és a Cassie – Baxter-egyenletek csak közelítések, amelyek 

használatának alapvető feltétele, hogy a csepp méretéhez képest a 

heterogenitások nagysága elhanyagolható legyen (ez nyilvánvalóan nem 

teljesült az Extrand-féle kísérletben). A cikk szerint a lokális (háromfázisú 

kontaktvonal) és a globális (csepp alatti területarányok) megközelítés nem 

mond ellent egymásnak. 

 

2.5.4 Szuperhidrofób felületek, szabályos szerkezetű rétegek és 

nanorészecskék nedvesíthetősége 

A nedvesedéshez kapcsolódó anyagtudományi kutatások egyik legfontosabb 

célja szuperhidrofób felületek kialakítása. A természetben található 

legismertebb példa erre a lótuszvirág levele, amiről a jelenséget 

lótuszhatásnak („lotus effect”) nevezték el. A vízlepergető hatás a kis felületi 

energiának és az érdességnek (hierarchikus mikro- és nanostrukturáltság) 

tulajdonítható. Szintén szuperhidrofób, de nem vízlepergető tulajdonságú a 

rózsaszirom. A lótuszlevélhez hasonlóan ez is hierarchikusan strukturált, de 

valamivel nagyobb léptékben, így a víz be tud hatolni a mikroméretű 

érdesség okozta mélyedésekbe, jelentős adhéziós erők fellépését kiváltva 

ezzel, amelyek meggátolják a csepp legördülését („rose petal effect”). A 

kísérletek egy részében ezeket a tulajdonságokat próbálják mesterséges úton 

utánozni (biomimetikus anyagok, [65-66]). 

A felületi morfológia és a nedvesedés kapcsolata vizsgálható szabályos 

szerkezetű, jól definiált érdességgel rendelkező bevonatokon. Gömb alakú, 

monodiszperz részecskékből álló rétegeket többen használtak ilyen célra. Az 

egyik legátfogóbb tanulmány Synytskától származik [67], amelyben 

különböző méretű, mag-héj („core-shell”) szerkezetű részecskék rétegén 

mérte a víz peremszögét, és az eredményeket többféle modellből számított 

értékekkel vetette össze. A részecskék méretétől és hidrofobitásától függően 
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eltérő jellegű nedvesedési viselkedést tapasztalt. Más cikkekben [68-71] 

kísérletileg igazolták, hogy szoros illeszkedésű, gömb alakú részecskék 

rétege esetében nem függ a mért peremszög a gömbök méretétől (ez annak a 

következménye, hogy mind a Wenzel-féle érdességi paraméter értékének, 

mind a Cassie – Baxter-egyenletben lévő határfelületi frakcióknak 

számításakor kiesik a részecskeátmérő a megfelelő egyenletekből). Az ilyen 

témájú cikkekre jellemző, hogy csak egy mért peremszög értéket tüntetnek 

fel, nem említenek haladó, illetve hátráló értékeket (következésképpen 

hiszterézist sem). A részecskés rétegeken mérhető peremszöget nem 

próbálták meg kapcsolatba hozni az egyedi részecskék nedvesíthetőségével. 

A nanorészecskékre vonatkozó peremszög ismerete például a részecskékkel 

stabilizált emulziók („Pickering-emulziók”) és habok előállításakor lehet 

nagy jelentőségű [72]. Ez a paraméter meghatározható többek között a 

részecskék oldalnyomás-terület izotermája alapján [73] (az adhéziós munka 

kiszámítására vonatkozó képlet segítségével), illetve a részecskék Langmuir-

típusú filmjének optikai vizsgálatával (erre alkalmas módszer lehet a 

pásztázó szögű reflektometria [74] vagy az ellipszometria [75]). 

 

2.6 Nanoszerkezetű bevonatok mechanikai tulajdonságai 

A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából kiemelt jelentősége van a 

bevonatok ellenálló képességének, mechanikai stabilitásának. Ez azonban 

egy viszonylag nehezen behatárolható tulajdonság (nagyságát és típusát 

tekintve sokféle mechanikai hatás érheti a vizsgálandó réteget), ezért jelenleg 

nincs egységes, minden bevonattípusra alkalmazható, elfogadott módszer 

ennek a paraméternek a jellemzésére. 

A gyakorlatban többféle eljárás használható a stabilitás vizsgálatára: ezek 

többségének alkalmazásakor valamilyen egyszerű mechanikai behatás (pl. 

karcolás, rázás) okozta sérüléseket tanulmányozzuk a bevonaton [76]. 
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Az egyik legszélesebb körben elterjedt módszer a ceruzakeménységi teszt 

(„pencil hardness test”, PHT), melynek során különböző keménységű 

ceruzákat adott erővel, 45°-os szögben rányomva a felületre próbáljuk a 

bevonatot megkarcolni. A felület keménységét, karcállóságát jellemzi annak 

a legpuhább ceruzának a keménysége, amellyel már nyomot tudunk hagyni a 

vizsgált bevonaton. 

Az irodalomban található példa vékonyrétegek stabilitásának ultrahangos 

vizsgálatára [77]. Ennek során a bevonatot adott teljesítménnyel működő 

ultrahangfürdőbe merítették. Bizonyos időközönként megszakítva a kezelést 

a réteg vizuális tanulmányozásával, illetve transzmittancia spektrumának 

felvételével volt nyomon követhető a bevonat esetleges károsodása. 

Szintén elterjedt módszer az adhéziós teszt: ennek lényege, hogy egy 

ragasztószalagot nyomnak adott erővel a vizsgálandó felületre, majd letépik 

(„peel off”) onnan [78-79]. A kísérletet szakítógéppel végezve mérhető a 

ragasztószalag letépéséhez szükséges erő, amivel jellemezhető a bevonat 

stabilitása. A mért eredményt a mérés körülményei (hőmérséklet, 

páratartalom) mellett a ragasztószalag minősége és a letépés szöge (tipikusan 

180°) is befolyásolják. A vizsgálatot gyakran kiegészítik azzal, hogy egy 

bemetszést készítenek (pl. X alakban) a tanulmányozott felületen [80]. Mivel 

egy ilyen bemetszés környezetében lényegesen érzékenyebb az anyag 

mechanikai szempontból, mint az ettől távol eső, folytonos részeken, egy 

ilyen vizsgálat további információkat szolgáltathat a bevonat stabilitására 

vonatkozóan. 

Az anyagok keménységének meghatározására szolgálnak az indentációs 

vizsgálatok. Ennek elvégzéséhez egy nagyon kemény anyagból (pl. gyémánt) 

készült hegyet nyomnak bele a vizsgálandó anyagba adott nyomásérték 

eléréséig, majd vizsgálják a behatás következtében sérült felület nagyságát. A 

keménységet a mért maximális nyomás és a sérült terület hányadosa adja. 
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Nanoszerkezetű rendszerek vizsgálatára már kifejlesztettek ún. 

nanoindentereket is, amelyek ugyanezen az elven működnek, csak 

lényegesen kisebb méretben [81]. Ebben az esetben a legnagyobb nehézséget 

a sérült felület méretének meghatározása okozza, ami például 

elektronmikroszkóp használatával oldható meg. Ha a hegy geometriája 

pontosan ismert, akkor a mért nyomásértékek alapján közvetlenül is 

számítható a keménység, de ehhez nagyon precízen kialakított hegyekre van 

szükség (pl. „Berkovich-tip” [82], 8. ábra). 

 
8. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel egy nanoindenter Berkovich-típusú 

hegyéről [83] 
 
Mechanikai szempontból érzékeny bevonatok esetén előfordulhat olyan eset, 

hogy az eddig ismertetett, egyszerűen kivitelezhető módszerek (PHT, 

adhéziós és ultrahangos teszt) nem használhatók, mivel túl drasztikus 

mechanikai behatást jelentenek a vizsgálandó felületek számára. Emiatt olyan 

módszerek használata is elterjedt, amelyek a fent említettekhez képest 

lényegesen enyhébb terhelést jelentenek a bevonatnak. Ilyen vizsgálatok 

kivitelezésére alkalmas lehet például az atomi erő mikroszkóp (Atomic Force 

Microscope – AFM) tűje. Az irodalomban lehet is példát találni az AFM 

ilyen jellegű alkalmazására: Hansson és munkatársai az általuk „AFM wear 

test”-nek nevezett eljárás során egy AFM tűvel karcolták össze a vizsgálandó 
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nanorészecskés réteget, majd ugyancsak AFM segítségével tanulmányozták a 

behatás felületre gyakorolt hatását [71]. 
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3 Célkitűzés 
Munkám célja speciális szerkezetű, egy- és kétrétegű bevonatok előállítása, 

optikai, felületi (nedvesedési-morfológiai) és mechanikai tulajdonságaik 

jellemzése, és – esetenként – az előállítási eljárás elemi lépéseinek, 

részfolyamatainak mélyebb megismerése volt. 

A rétegek előállításához nedves kémiai módszereket alkalmaztam, jelesül a 

mártásos szol-gél („dip coating”) és a Langmuir – Blodgett (LB)- 

technikákat. Az LB-filmekhez Stöber-szintézissel előállított, eltérő méretű 

szilikarészecskéket, a szol-gél rétegekhez szilika és titán-dioxid prekurzor 

szolokat használtam modellanyagként. 

Langmuir- és LB-típusú filmeket alakítottam ki bidiszperz 

részecskehalmazokból. A kísérletek alapvető célja a különböző méretű 

részecskék szerkezetképzésének tanulmányozása volt filmmérleges, illetve 

optikai vizsgálatokkal, a rendszert alkotó részecskék közötti méretkülönbség 

és az összetétel függvényében. Ezzel összefüggésben a bidiszperz 

részecskékből előállított LB-filmek optikai tulajdonságainak tervszerű 

befolyásolását is célul tűztem ki a rétegképzés körülményeinek 

változtatásával. 

Kétrétegű, összetett bevonatokat hoztam létre szilárd hordozókon a mártásos 

szol-gél és az LB-technikák egymást követő alkalmazásával annak 

demonstrálására, hogy milyen előnyökkel járhat a két módszer ilyen 

formában történő „házasítása”. Az előállított bevonatok két alaptípusba 

sorolhatók: az SG-LB rendszereknél a szol-gél rétegekre húztam a 

szilikarészecskék LB-filmjét, míg a fordított típusnál (LB-SG) az LB-réteget 

borítottam be szol-gél filmmel. A záró lépés minden esetben egy magas 

hőmérsékletű kondicionálás volt. 

Az SG-LB-típusú bevonatok előállításának fontos célkitűzése volt a 

részecskékből felépülő réteg mechanikai stabilitásának növelése, amire a 
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szol-gél filmek ismert nagyfokú ellenálló képességének, és a két réteg 

együttes hőkezelésének eredményeként lehetett számítani. A potenciálisan 

megnövekedett stabilitás és a részecskékből kialakított réteg rendezett 

szerkezete lehetőséget adott az ilyen típusú bevonatok felületi 

morfológiájának nedvesedési vizsgálatokkal történő tanulmányozására is. A 

kísérletsorozat célja az egyedi részecskékre jellemző vízperemszög 

meghatározása volt modellszámítások segítségével (a felületen mért 

peremszög értékek alapján), illetve tanulmányoztam a peremszöghiszterézis 

jelenségét is a különböző mértékben hidrofobizált SG-LB-típusú 

bevonatokon. 

Az LB-SG-típusú összetett bevonatokkal szabályozható morfológiájú 

felületek kialakítását szándékoztam elérni. Az előzetes feltételezések szerint a 

részecskékből felépülő LB-filmeket különböző vastagságú szol-gél réteggel 

bevonva eltérő érdességű felületek hozhatók létre. A morfológia 

szabályozásának nagy jelentősége lehet modellfelületek kialakításakor 

nedvesedési vagy biológiai vizsgálatokhoz. 

Kutatásaim során fontos szerep jutott a vékonyréteg optikának. Optikai 

modellvizsgálatok segítségével vizsgáltam az előállított bevonatok 

szerkezetét, emellett szimulációs számítások segítségével olyan kétrétegű 

bevonatok előállítását tűztem ki célul, amelyek az egyrétegűekhez képest 

szélesebb hullámhossztartományban biztosítanak megnövekedett 

fényáteresztést. A gyakorlati megvalósításhoz üvegen SG-LB-típusú összetett 

bevonatokat, szilíciumon pedig két szol-gél rétegből álló bevonatot állítottam 

elő. 
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4 Kísérleti rész 
4.1 Felhasznált vegyszerek és eszközök 

4.1.1 Felhasznált vegyszerek 

A kísérletekhez felhasznált szolok és prekurzor szolok előállításához 

alkalmazott vegyszerek: 

- Abszolút etanol (Reanal, a.r., > 99,7%); 

- Tetraetil-ortoszilikát (TEOS) (Merck, > 99%, for synthesis); 

- Ammónia oldat, 25%-os (Merck, > 25%, for analysis); 

- Kloroform (J. T. Baker Inc., ultra-resi analyzed, > 99,8%); 

- Tetrabutil-ortotitanát (TBOTi) (Fluka, > 97%, purum); 

- Sósav (Fluka, > 35,5%, a. r.); 

- Salétromsav (Carlo Erba Reagents, 65%, analytical grade); 

- Pluronic PE 10300 triblokk kopolimer (BASF, Ludwigshafen 

Germany); 

- Nagytisztaságú desztillált víz (Millipore, fajlagos ellenállás: 18,2 

MΩcm). 

 

Bevonatok szililezéséhez felhasznált vegyszerek: 

- Hexán (Merck, purity ≥ 99%, for analysis); 

- Trimetil-klórszilán (Acros Organics, 98%); 

- Dimetil-diklórszilán (Merck, ≥ 99%, for synthesis). 

 

Tisztítási eljárásokhoz felhasznált vegyszerek: 

- Izopropil-alkohol (Reanal, a.r., > 99,9%); 

- Kénsav (Carlo Erba Reagents, 96 ± 1%, analytical grade); 

- Hidrogén-peroxid (Reanal, 29,0-31,0%, puriss); 

- Nátrium-hidroxid (Reanal, szemcsés, a.r.). 

 



 38 

A különböző bevonatok előállításához szilárd hordozóként mikroszkóp 

tárgylemezeket (Menzel-Gläser [84], Thermo Scientific, 76 x 26 x 1 mm) 

illetve szilícium szeleteket használtam. 

 

4.1.2 Felhasznált műszerek és eszközök 

A kísérletek során felhasznált nagytisztaságú vizet Millipore Simplicity 185 

típusú víztisztító berendezés segítségével állítottam elő. Tisztítási és 

homogenizálási eljárásokhoz ultrahangfürdőt használtam (300 W, Elma S 15 

H). 

Nanorészecskés és szol-gél rétegek előállításához és jellemzéséhez használt 

berendezések: 

- Wilhelmy-filmmérleg (tanszéki építésű, számítógéppel vezérelt, Pt 

lemezes, precíziós erőmérővel, kád mérete: 100 x 260 mm); 

- Léptetőmotoros réteghúzó berendezések: 

  - tanszéki építésű, 

  - MTA MFA építésű; 

- Kemence (Nabertherm L3/11/B170); 

- Rotációs vákuumbepárló (BÜCHI, Rotavapor R-200, Heating Bath B-

490) 

 

A hordozós bevonatok optikai jellemzéséhez használt műszerek: 

- Látható-ultraibolya spektrofotométerek: 

  - Agilent 8453 (transzmissziós elrendezés), 

  - Specord 200-0318, Analytik Jena (transzmissziós elrendezés) 

  - Avantes AvaSpec-2048, szálcsatolt (reflexiós elrendezés); 

- Pásztázó szögű reflektométer (Scanning Angle Reflectometer, SAR): 

tanszéki építésű, elemei: 

- lineárisan polarizált He-Ne lézer (17 mW, Melles-Griot, λ = 632,8 nm), 
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- számítógép által vezérelt, unipoláris léptetőmotor, 

- detektor (PD200, Edmund Industrial Optics). 

 

Képalkotó eljárásokhoz használt műszerek: 

- Transzmissziós elektronmikroszkóp (Transmission Electron 

Microscopy, TEM) (JEOL JEM-100 CXII); 

- Téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp (Field Emission Scanning 

Electron Microscopy, FESEM) (LEO 1540 XB); 

- Atomi erő mikroszkóp (Atomic Force Microscopy, AFM) (AIST-NT 

Smart SPM 1010). 

A TEM vizsgálatokhoz Formvar hártyával bevont réz gridekre vettem 

mintákat. 

 

A bevonatok nedvesedésének vizsgálatához használt eszközök: 

- Tanszéki építésű peremszögmérő berendezés; 

- Szárítószekrény (Labor Műszeripari Művek, LP-403/2). 

 

A bevonatok mechanikai stabilitásának vizsgálatához használt eszközök: 

- Szakítógép (Instron 5566); 

- Ragasztószalag (3M Scotch Magic 810). 

 

4.2 Kísérleti eljárások 

4.2.1 Modellanyagok előállítása 

4.2.1.1 Szilika nanorészecskék előállítása: a Stöber-szintézis 

A szintézis során a nanorészecskék a TEOS kontrollált, báziskatalizált 

hidrolízisével keletkeznek etanolos közegben. A reakcióhoz szükséges vizet 

és a bázikus körülményeket az ammóniaoldat biztosítja: ennek 

mennyiségével szabályozható a kialakuló részecskék mérete. Az eljárás során 
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etanol és a megfelelő mennyiségű vizes ammóniaoldat elegyéhez adtam 

hozzá a TEOS-t egy részletben, majd 24 óráig lefedve, szobahőmérsékleten 

kevertettem a rendszert (etanol: TEOS mólarány: 95,6:1). Az ammóniát 

rotációs vákuumbepárlóval vagy kíméletes fűtéssel (70 °C-on) távolítottam el 

a keletkezett szolból: a teljes kiűzést a szol gőzterébe tartott, megnedvesített 

pH-papír segítségével ellenőriztem. A kiűzés során elpárolgott etanolt az 

eljárás végeztével pótoltam. 

 

4.2.1.2 Prekurzor szolok előállítása 

A szol-gél (SG) rétegek kialakításához különböző prekurzor szolokat 

állítottam elő. Kétféle, kompakt szilika filmek létrehozására alkalmas 

(pórusképző anyagot nem tartalmazó) prekurzor szolt szintetizáltam: mindkét 

eljárás a TEOS savkatalizált, etanolos közegű kontrollált hidrolízisén alapult. 

Katalizátorként sósavat alkalmaztam, amit vizes oldatként adtam az 

elegyekhez. Az első prekurzor szol (cSiSG-1) esetében alkalmazott 

mólarányok (TEOS: etanol: víz: HCl) 1:18,6:5,5:1x10-3 voltak [85], míg a 

másik összetételnél (cSiSG-2) 1:4,7:4:7x10−4 [86]. Mindkét elegyhez a 

TEOS-t adtam hozzá utoljára egy részletben, és ezután szobahőmérsékleten 

lefedve kevertettem a rendszert egy órán át. 

Pórusos szilika szol-gél filmek kialakítására használható prekurzor szol 

előállításához az alábbi receptet alkalmaztam: 30 percig kevertettem 35 ml, 

cSiSG-1 prekurzor szol összetételének megfelelő elegyet, míg egy másik 

főzőpohárban feloldottam 2,00 g Pluronic PE10300 triblokk kopolimert 22 

ml etanolban, és ezt ugyancsak 30 percig kevertettem. A két rendszert 

összeöntve, egy újabb 30 perces, szobahőmérsékletű kevertetést követően 

kaptam meg a pórusos szilika rétegek képzésére alkalmas prekurzor szolt 

(pSiSG). 
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A titán-dioxid prekurzor szol szintézise a TBOTi kontrollált hidrolízise révén 

valósult meg etanolos közegben, savkatalízissel [87]. A katalizátor ebben az 

esetben salétromsav volt, az alkalmazott mólarányok (TBOTi: etanol: víz: 

HNO3): 1:27,4:1,3:0,3. A rendszert két órán át kevertettem lefedve, 60 °C-

on. 

A fentiek szerint előállított prekurzor szolok lefedve, szobahőmérsékleten 

tárolva akár több hétig is alkalmasak maradtak rétegképzésre, megőrizték 

stabilitásukat (viszont a hidrodinamikai tulajdonságaik, pl. a viszkozitásuk 

változott a tárolás során). 

 

4.2.2 Rétegképzési eljárások 

A rétegképzéshez használt megfelelő hordozókat (üveg vagy szilícium) 

alkoholos (etanol vagy izopropanol) vattával tisztítottam, majd alkohollal és 

desztillált vízzel öblítettem, végül szobahőmérsékleten szárítottam használat 

előtt. Nanorészecskés rétegek kialakítása során az üveghordozókat a fenti 

tisztítási eljáráson túl tömény perkénsavban (tömény kénsav és 30%-os 

hidrogén-peroxid 2:1 térfogatarányú elegye) is áztattam 10 percen keresztül. 

 

4.2.2.1 Nanorészecskék Langmuir- és Langmuir – Blodgett-filmjei 

A Stöber-szilika nanorészecskék víz-levegő határfelületen kialakított 

(Langmuir-típusú film) és szilárd hordozóra telepített (Langmuir – Blodgett-

típusú (LB)-film), szoros illeszkedésű monorétegeit Wilhelmy-filmmérlegben 

állítottam elő. Az eszközt számítógép vezérli, a hozzátartozó Wilhelmy-

lemezes erőmérővel mérhető a felületi feszültség (illetve az oldalnyomás). A 

platinából készült lemezt minden használat előtt etanollal tisztítottam, 

kiégettem, majd az erőmérő kalibrálását követően a víz-levegő határfelületre 

pozícionáltam. A kalibrálást három ponton, két ellenőrző súly (1500 és 3000 

μN-os) segítségével végeztem. A rétegképzési művelethez a szintetizált 
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alkoszolokat 1:2 térfogatarányban elegyítettem kloroformmal, egy vízen jól 

terülő, illékony folyadékkal. Az elegy homogenizálását 10 perces 

ultrahangfürdős kezeléssel biztosítottam (ezen felül minden terítés előtt 

végeztem egy rövidebb, 2 perces rázatást). Az így kapott terítőszol megfelelő 

mennyiségét Hamilton-fecskendő segítségével, cseppenként vittem fel az 

előzetesen megtisztított vízfelszínre (a vízfelület tisztaságát oldalnyomás-

terület izotermájának felvételével ellenőriztem). A kloroform elpárolgását 

követően állítottam elő a részecskék szoros illeszkedésű, tömör monorétegét 

(a Langmuir-típusú filmet) a rendszert a filmmérleg számítógéppel vezérelt, 

állandó sebességgel mozgó korlátjával komprimálva. A részecskés réteg 

szilárd hordozóra telepítéséhez (LB-filmek kialakításához) a megtisztított 

hordozót előzetesen a vízbe merítettem, és a szoros illeszkedésű réteg 

kialakulásakor (mikor a mért oldalnyomás eléri a kollapszusnyomás kb. 80%-

át) megindítottam a hordozó függőleges irányú kiemelését a rendszerből a 

léptetőmotoros réteghúzó berendezés segítségével. Az indítás pillanatában a 

korlátnak kb. 4 cm-re kellett lennie a hordozótól, a részecskék terített 

mennyiségét ennek megfelelően választottam meg. 

 
9. ábra: Rétegképzés Wilhelmy-filmmérlegben a Langmuir – Blodgett-technikával 

 

Az egyenletes rétegszerkezet kialakításához összehangoltam a korlát és a 

réteghúzó sebességét: ehhez 8 cm2/perces korlát-, illetve 1,2 cm/perces 

húzási sebességeket állítottam be. A rétegképzési eljárás során alkalmazott 

elrendezés vázlatos rajza a 9. ábrán látható. Az így előállított rétegből a 
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víznyomokat kemencében, 110 °C-on, 60 perces fűtéssel távolítottam el 

(felfűtési sebesség: 3 °C/perc). Egyes esetekben magas hőmérsékletű 

hőkezelés hatását is vizsgáltam az LB-filmekre: ehhez 450 °C-on tartottam 

azokat 30 percen keresztül (felfűtési sebesség: 20 °C/perc). 

 

4.2.2.2 Szol-gél filmek 

Munkám során a szol-gél rétegeket mártásos módszerrel („dip coating”) 

állítottam elő, amelynek fő lépéseit a 10. ábra mutatja be. Ehhez az 

előzetesen megtisztított hordozót merőlegesen merítettem bele a megfelelő 

prekurzor szolba (1), majd a réteghúzó berendezés segítségével, egyenletes 

sebességgel kihúztam (2). Az eljárás záró lépése (3) egy magas hőmérsékletű 

hőkezelés volt, melynek során elpárolgott a maradék oldószer a kialakult 

rétegből, illetve lezárultak a különböző kémiai folyamatok (pl. kondenzációs 

reakciók). 

 
10. ábra: A mártásos szol-gél technika ("dip coating") legfontosabb lépései 

 

A kihúzás optimális sebességét befolyásolták a szol hidrodinamikai 

tulajdonságai (sűrűség, viszkozitás) és a kívánt rétegvastagság, ennek 

megfelelően kísérleteim során széles tartományban változtattam ezt a 

paramétert (2 és 20 cm/perc között). A hőkezelés jellemzőit irodalomból vett 
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adatok alapján állítottam be a különböző rétegtípusok esetében (cSiSG: 

20 °C/perces felfűtés, 30 perc 450 °C-on; pSiSG: 23 °C/perces felfűtés, 60 

perc 480 °C-on; TiSG: 5 °C/perces felfűtés, 30 perc 450 °C-on). A teljes 

rétegképzési eljárás ismétlésével kétrétegű szol-gél bevonatokat is 

előállítottam. 

 

4.2.2.3 Összetett, kétrétegű bevonatok 

A szol-gél (SG) és a LB technikák egymást követő alkalmazásával összetett 

bevonatokat állítottam elő. Az előállított felületek két alaptípusba sorolhatók: 

az egyik esetben egy mártásos módszerrel képzett, szobahőmérsékleten adott 

ideig szárított (nem hőkezelt) SG rétegre telepítettem szilika nanorészecskés 

LB-filmet (SG-LB bevonatok), míg a másik típusnál a hordozóra húzott, 

110 °C-on szárított részecskés LB-filmet borítottam be egy SG réteggel (LB-

SG bevonatok). Mindkét esetben magas hőmérsékletű (450 °C) hőkezelés 

zárta le a bevonatképzési folyamatot. 

 
11. ábra: Az összetett, kétrétegű bevonatok előállításának lépései 
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Az eljárás során kompakt szilika (cSiSG-1 és cSiSG-2) és titán-dioxid (TiSG) 

szol-gél filmek, illetve különböző méretű szilika nanorészecskék LB-

rétegeinek kombinációjával alakítottam ki a bevonatokat. A hőkezelés 

paramétereit a rendszerben jelenlévő szol-gél filmre jellemző módon 

állítottam be. Az összetett bevonatok előállításának legfontosabb lépései a 

11. ábrán láthatók. 

 

4.2.3 Bevonatok hidrofobizálása 

Az előállított bevonatok kémiai felületmódosítással hidrofobizálhatók. Az 

eljárás a felületi morfológia kontakt nedvesedés vizsgálatával történő 

jellemzéséhez is szükséges, mivel az előállított bevonatok többségének 

felületén a víz szétterül, így nincs mérhető peremszöge. 

A hidrofobizálás első lépése a bevonatok 5 perces kezelése volt 1 M 

sósavoldatban. Ez az eljárás a felület kémiai egységesítését szolgálja, a 

jelenlévő elreagálatlan alkoxi csoportok hidrolízisével. Ezután áztattam be a 

mintát a szililezőszer (klórszilán) hexános oldatába. A záró lépés a bevonatok 

hexános öblítése, majd szárítószekrényben történő kondicionálása volt (30 

percig, 150 °C-on), ami a kovalens kötések kialakulását biztosította (előtte 

csak fizikai adszorpció megy végbe). Munkám során egy enyhébb (1) és egy 

erősebb (2) szililezést valósítottam meg. Előbbi esetben monofunkciós 

szililezőszer (trimetil-klórszilán) 0,02 tf%-os oldatát (kezelés időtartama: 30 

perc), utóbbi esetben pedig bifunkciós szililezőszer (dimetil-diklórszilán) 5 

tf%-os oldatát (kezelés időtartama: 120 perc) használtam az eljáráshoz. Ilyen 

módon kompakt szilika szol-gél filmeknek (cSiSG-1), és ezek különböző 

méretű szilika részecskék LB-filmjeivel kombinált, SG-LB típusú 

bevonatainak nedvesedési tulajdonságait vizsgáltam. 
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4.2.4 Előállított modellrendszerek jellemzése 

4.2.4.1 Bevonatok jellemzése optikai módszerekkel 

A szilárd hordozós bevonatok optikai tulajdonságait látható-ultraibolya 

spektrometria és pásztázó szögű reflektometria (SAR) módszerekkel 

vizsgáltam. 

 

a) Látható-ultraibolya spektrometria 

Üveghordozón kialakított bevonatok esetén transzmissziós elrendezésben 

végeztem a méréseket. A transzmittancia spektrumokat normál beesés 

mellett, 350 és 1100 nm között, 1 nm-es lépésközzel vettem fel, a háttér a 

levegő spektruma volt. A beállított résszélesség 1 nm spektrális 

sávszélességet biztosított. A rétegképzést megelőzően felvettem a 

megtisztított hordozó spektrumát is, így volt lehetőség az üveg kismértékű 

abszorpciójából eredő hiba korrigálására a mért adatok értékelése előtt (a 

korrekció részleteinek leírása a Függelékben található). 

Szilíciumhordozón lévő bevonatok esetében reflektancia spektrumokat 

vettem fel, szintén normális beesés mellett. A vizsgált hullámhossztartomány 

330 és 1100 nm között volt, 0,7 nm-es lépésközzel. A készülék CCD 

detektorral működött. A szilícium szolgált referenciaként, a reflektancia 

értékeket ennek irodalmi reflektanciája [88] alapján számoltam ki. 

 

b) Pásztázó szögű reflektometria (Scanning Angle Reflectometry – SAR) 

A mérések során a vizsgált mintákról visszaverődő polarizált fény 

intenzitását mértem a beesési szög függvényében. A fényforrás egy He-Ne 

lézer volt, ami monokromatikus (λ=632,8 nm) sugárzást bocsátott a mintára. 

A fény megfelelő (p) polarizáltságát két polarizátor (lézer- és detektoroldali) 

biztosította. A beesési szöget a készülék számítógépes vezérléssel változtatta: 
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a lézert, illetve a detektort tartó csuklók mozgatását egy léptetőmotor 

segítségével valósította meg. A mérési elrendezés a 12. ábrán látható. 

A beesési szög és a polarizátorok beállítását nagytisztaságú desztillált vízzel 

végeztem: a víz-levegő határfelület Brewster-szöge (53,1°) ismert 

referenciapont volt. A lézeroldali polarizátor ennél a szögnél beállítható volt 

annak ismeretében, hogy a p-polarizált fény reflektált intenzitása a Brewster-

szögnél zérus. A detektoroldali polarizátort kellett ezt követően a 

lézeroldalival párhuzamosan beállítani (bármely Brewster-szögtől eltérő 

beesési szögnél). 

 
12. ábra: A pásztázó szögű reflektométer felépítése 

 
A kiértékeléshez szükséges reflektancia értékeket a mérés során kapott 

reflektált intenzitás adatokból az aktuális műszerparaméterek (szögeltolódás, 

nullpont-eltolódás, intenzitásparaméter) felhasználásával kaptam meg, 

melyeket egy tisztított üveglap reflektometriás vizsgálata alapján határoztam 

meg minden mérési napon. 

 

A különböző vizsgálati módszerekkel kapott adatsorokat (transzmittancia és 

reflektancia spektrumok, reflektancia görbék) optikai modellek 

felhasználásával értékeltem ki. Az egyes modellek különböző 
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összefüggéseket használnak, elsősorban a bevonat feltételezett szerkezetétől 

függően. A mért adatok kiértékelése során a számolt adatsort illesztjük a 

mérthez a megfelelő paraméterek szisztematikus változtatásával (a 

Levenberg – Marquardt-algoritmus segítségével [89]). A Maxwell-

egyenletek alapján levezetett összefüggések homogén és síklapokkal határolt 

rétegekre érvényesek, amely feltételeknek a vizsgált bevonatok szigorúan 

véve nem minden esetben feleltek meg. Ennek ellenére sok esetben jó 

közelítést jelentenek, ezért elterjedt az ilyen típusú modellek használata a 

gyakorlatban. Az itt bemutatásra kerülő modellek alkalmazásának alapvető 

feltétele, hogy ne lépjen fel abszorpció, illetve fényszórás. Munkám során a 

következő modelleket alkalmaztam (a modellek részletesebb leírása a 

Függelékben található): 

 

a) homogén réteg modell 

Spektrumok és reflektancia görbék kiértékeléséhez egyaránt használható. 

Transzparens hordozó esetén annak mindkét oldalán egymással megegyező, 

optikailag homogén réteget feltételez (ha a hordozó nem transzparens, akkor 

értelemszerűen csak a vizsgált oldalával kell foglalkozni). A legfontosabb 

illesztett paraméterek a réteg törésmutatója és vastagsága. A modell 

használható egyrétegű szol-gél filmek, esetenként részecskés LB-filmek 

optikai jellemzésére is (megfelelően kis részecskeméret esetén, a modell 

alkalmazhatóságának felső határa ebben az esetben 80-100 nm körül van a 

kutatócsoport korábbi tapasztalatai alapján [53]). 

 

b) kétrétegű modell 

Transzparens hordozó esetén annak mindkét oldalán egymással megegyező, 

két optikailag homogén rétegből álló rendszert tételez fel, spektrumok és 

reflektancia görbék analízisére is alkalmas. Az illesztett paraméterek között 
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szerepel mindkét réteg vastagsága és törésmutatója. A modellt kétrétegű 

bevonatok (SG-LB, LB-SG és SG-SG típusúakhoz egyaránt) vizsgálatához 

használtam. Részecskés réteget is tartalmazó bevonat esetében körültekintően 

kellett eljárni, mivel 80-100 nm-es átmérőnél nagyobb részecskék filmje nem 

feltétlenül közelíthető megfelelő módon homogén réteggel. 

 

c) inhomogén modell [90] 

Ezt a modellt munkám során kizárólag transzparens hordozón lévő bevonatok 

transzmittancia spektrumainak kiértékelésére használtam. A modell a 

hordozó mindkét oldalán azonos, optikailag kis mértékben inhomogén réteget 

tételez fel. Az inhomogenitást az ún. g paraméter jellemzi ((8), ahol n1 és n2 

a réteg törésmutatója a réteg-levegő határfelület, illetve a réteg-hordozó 

határfelület közelében). Ha g paraméter értéke 1, a modell megegyezik az a) 

pontban bemutatott homogén réteg modellel. A g paraméter mellett a 

legfontosabb illesztett jellemzők ebben az esetben is a rétegvastagság és a 

törésmutató voltak. A modellt bidiszperz nanorészecskék LB-filmjeinek 

spektrumaihoz használtam fel. 

2

1

n
ng =  (8) 

d) gömbös modell [91] 

A modell transzparens hordozó esetén annak mindkét oldalán egymással 

megegyező, szoros (hatszöges) illeszkedésű, azonos méretű gömbök 

monorétegét tételezi fel. Ebből adódóan a részecskés LB-filmek 

spektrumainak és reflektancia görbéinek kiértékelésére alkalmas (munkám 

során csak az előbbi esetben használtam). A legfőbb illesztett paraméterek 

ebben az esetben a gömbök refrakciója és átmérője. Előbbiből számítható a 

réteg effektív törésmutatója, utóbbi pedig megfeleltethető a vastagságának. 
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A modell alkalmazhatóságának a részecskék fényszórása szab határt 

elsősorban, ami hullámhosszfüggő (rövidebb hullámhosszakon jelentkezik 

intenzívebben), és a részecskék méretének növekedésével fokozódik. 

 

4.2.4.2 Nanorészecskés rendszerek jellemzése filmmérleges vizsgálatokkal 

A nanorészecskék filmmérleges vizsgálatainak eredményeit a felhasznált 

részecskék méretének, illetve az alkoszolok szárazanyag-tartalmának 

ismeretében lehetett értelmezni. Előbbit transzmissziós elektronmikroszkópos 

felvételek alapján, a szolok szárazanyag-tartalmát pedig 1,00 ml szol 

kemencében, 85 °C-on, 3 órán keresztül történő szárazra párolásával, majd 

azt követő tömegméréssel határoztam meg (minden alkalommal három 

párhuzamos mérést végezve). Egységnyi térfogatú szolban lévő részecskék 

számának becsléséhez még szükség volt a részecskék sűrűségének ismeretére 

is, ezt irodalmi adatok alapján [92] 2,06 g/cm3-nek tételeztem fel. 

Az oldalnyomás-terület izotermákat Wilhelmy-filmmérlegben vettem fel, a 

részecskék megfelelő mennyiségét víz-levegő határfelületre terítve. Korábbi 

tapasztalatok alapján feltételeztem, hogy az egymást megközelítő részecskék 

között rövidtávú taszítóerők hatnak [53]. A mérés előkészületei és 

legfontosabb lépései, illetve a terítés körülményei megegyeztek a 4.2.2.1 

fejezetben leírtakkal. A rendelkezésre álló felületet minden alkalommal az 

egyötödére komprimáltam, a komprimálás sebessége 32,5 cm2/perc volt. 

Az izotermák általában hasonló lefutásúak voltak: a kezdetben zérus közeli 

oldalnyomás meredeken emelkedni kezdett, amikor a részecskék közötti 

taszító kölcsönhatások felerősödtek a komprimáltsági fok növekedése (azaz 

az átlagos részecske-részecske távolság csökkenése) következtében. Erre a 

szakaszra tehető a részecskék szoros illeszkedésű Langmuir-típusú filmjének 

kialakulása. A további komprimálás a rendezett szerkezet megszűnését, a 

réteg kollapszusát eredményezte, amit egy éles törés jelzett az izotermán. Egy 
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tipikus oldalnyomás-terület izoterma, illetve a legfontosabb jellemző 

paraméterek (Ak: kontakt keresztmetszeti terület; Ac: kollapszus terület; Πc: 

kollapszus nyomás) meghatározásának módja látható a 13. ábrán. 

 
13. ábra: Szilikarészecskés rendszer tipikus oldalnyomás (Π) - terület (A) 

izotermája. Az ebből meghatározható jellemző paraméterek (Πc: kollapszus nyomás, 
Ac: kollapszus terület, Ak: kontakt keresztmetszeti terület) 

 

4.2.4.3 Előállított modellrendszerek jellemzése képalkotó módszerekkel 

a) Transzmissziós elektronmikroszkópia (Transmission Electron Microscopy 

– TEM) 

Munkám során a nanorészecskés rendszerek jellemzéséhez használtam TEM-

felvételeket. Ehhez a vizsgálandó részecskék szoros illeszkedésű rétegét 

alakítottam ki víz-levegő határfelületen a 4.2.2.1 és a 4.2.4.2 fejezetekben 

leírtaknak megfelelően (a rendszer komprimálását a kollapszusnyomás kb. 

80%-ának megfelelő oldalnyomásnál állítottam le). A Langmuir-típusú 

filmből kanalazó mozdulattal vettem mintát egy Formvar hártyával bevont 

réz gridre, ami a száradást követően alkalmas volt az elektronmikroszkópos 

vizsgálatra. 

Ac, Πc 

Ak 
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Az egyes alkoszolokban található részecskék jellemző méreteloszlását a 

TEM-felvételek alapján, 300 részecske méretének meghatározásával kaptam 

meg. A módszert bidiszperz részecskés rétegek szerkezetének vizsgálatára is 

felhasználtam, ezek az eredmények azonban csak tájékoztató jellegűek, 

tekintve, hogy a minták száradása során felléphetnek különböző kapilláris 

kölcsönhatások (pl. immerziós vonzás [18-19]) a részecskék között, ami 

befolyásolhatja a rétegszerkezetet. 

 

b) Téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia (Field Emission Scanning 

Electron Microscopy – FESEM) 

A szilárd hordozós bevonatok szerkezetének egyik fontos jellemzési 

módszere a FESEM, amelyet részecskés LB, szol-gél és többrétegű 

bevonatok vizsgálatához egyaránt használtam. 

Az alkalmazott gyorsító feszültség értéke széles határok között változott (1,5 

és 15 keV). A felvételek elkészítését nagymértékben egyszerűsíti, ha a 

hordozó nem elektromosan szigetelő anyag (a szigetelők ugyanis 

elektromosan töltődnek, ami nehézséget okoz), ezért a vizsgálandó bevonatok 

többségét szilíciumon állítottam elő (de volt példa üveghordozós minták 

vizsgálatára is). 

A felvételek a bevonatok nanoléptékű szerkezetéről szolgáltatnak 

információt, a keresztmetszeti („cross-section”) képek alapján pedig a 

bevonatok mélységi szerkezetét lehetett vizuálisan tanulmányozni, ami főleg 

a többrétegű rendszerek vizsgálatához volt hasznos. 

 

c) Atomi erő mikroszkópia (Atomic Force Microscopy – AFM) 

AFM-felvételek segítségével vizsgáltam különböző (részecskés LB, szol-gél 

és többrétegű) szilárd hordozós bevonatok felületi morfológiáját, érdességét. 
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A felvételek „tapping” módban készültek, értékelésükhöz a Gwyddion 2.18 

szoftvert használtam. 

 

4.2.4.4 Bevonatok nedvesedési tulajdonságainak jellemzése 

Különböző szerkezetű (szol-gél és többrétegű) szilárd hordozós hidrofobizált 

bevonatok nedvesedési tulajdonságait vizsgáltam a 14. ábrán látható mérési 

elrendezés segítségével. 

A mérések során nagytisztaságú desztillált víz peremszögének maximális 

haladó és minimális hátráló értékeit (illetve a két érték különbségét, a 

peremszöghiszterézist) határoztam meg ülőcsepp módszerrel, cseppfelépítés 

és –elvétel technikával. A haladó peremszögek méréséhez telített gőztérben 

mintegy 10 μl-es cseppeket építettem fel Hamilton-fecskendő segítségével, 

majd ennek a felét leszívva alakítottam ki a hátráló peremszög 

meghatározására alkalmas cseppet. A cseppeket egy közvetlenül 

számítógéphez csatlakozó videokamerával képeztem le. 

 
14. ábra: Peremszög meghatározására alkalmazott mérési elrendezés 
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A megfelelő peremszög értékeket cseppalak analízissel határoztam meg az 

elkészült felvételek alapján. Minden tanulmányozott bevonattípus esetén 

három párhuzamos mintán végeztem el a méréseket, mintánként 5-5 csepp 

vizsgálatával. 

 

4.2.4.5 Részecskés rétegek mechanikai stabilitásának vizsgálata 

Szilárd hordozón kialakított nanorészecskés LB-rétegek makroszkopikus 

mechanikai stabilitását vizsgáltam adhéziós teszttel. A kísérletekhez 

egyrétegű LB-filmeket, illetve különböző típusú SG-LB kétrétegű 

bevonatokat használtam: az alapvető cél a külső részecskés film 

stabilitásának összevetése volt ezen rendszerekben. 

 
15. ábra: Az adhéziós teszt során alkalmazott mérési elrendezés 

 

A méréseket szakítógéppel végeztem 23 °C-on, 50%-os relatív páratartalom 

mellett. A készülék alsó befogójába a mintát (a felületére rányomott 

ragasztószalaggal), a felsőbe pedig a ragasztószalag szabadon maradt végét 

rögzítettem (a mérési elrendezés a 15. ábrán látható). 
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16. ábra: Nanorészecskés rétegek adhéziós vizsgálatakor kapott jellemző adatsor; a 

bekeretezett rész mutatja a kiértékeléshez felhasznált pontokat (x: mérőfej 
elmozdulása, Fnorm: ragasztószalag szélességére vonatkoztatott erő) 

 

A készülék a ragasztószalagot 180°-os szögben, 100 mm/perces, egyenletes 

sebességgel tépte le („peel off”) a mintáról, miközben mérte az erőt a mérőfej 

elmozdulásának függvényében. A kapott erőértékeket a ragasztószalag 

szélességére vonatkoztattam az adatok kiértékelésekor. Egy jellemző adatsor 

látható a 16. ábrán: a kezdeti, felfutó szakasz jelzi a ragasztószalag 

megfeszülését, az ezt követő (optimális esetben vízszintes) tartományban 

válik el fokozatosan a szalag és a vizsgált felület egymástól. Amikor a 

ragasztó teljesen elszakad a hordozótól, a mért erő is értelemszerűen leesik. 

A kiértékeléshez a vízszintes szakaszon mért adatok (a 16. ábrán 

bekeretezve) átlagát használtam fel. 
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5 Eredmények és értékelésük 
5.1 Egyrétegű szol-gél bevonatok előállítása és jellemzése 

Munkám során különböző típusú szol-gél bevonatokat állítottam elő 

transzparens hordozón, mártásos módszerrel („dip coating”). A rétegek 

optikai tulajdonságait, szerkezetét és nedvesedését vizsgáltam, illetve 

vastagságuk függését az alkalmazott réteghúzási sebességtől. A 

tanulmányozott rétegtípusok a következők voltak: kompakt és pórusos szilika 

(előbbi esetében kétféle összetételű prekurzor szolból kiindulva), illetve titán-

dioxid. 

 

5.1.1 Szol-gél bevonatok jellemzése optikai módszerekkel 

A különböző rétegek optikai tulajdonságait látható-ultraibolya 

spektrometriai, illetve esetenként pásztázó szögű reflektometriai módszerrel 

jellemeztem. Az így kapott adatsorok értékelésével meghatározott illesztett 

törésmutató- és vastagság értékek szolgáltattak szerkezeti információkat a 

bevonatokról. 

Egy-egy kiválasztott húzási sebesség érték alkalmazása mellett előállított 

kompakt szilika (cSiSG-2; 6 cm/perc) és titán-dioxid (12 cm/perc) réteg 

transzmittancia spektrumát és reflektancia görbéjét is felvettem (17-18. ábra). 

A spektrumokon a várakozásoknak megfelelően (és a többi vizsgált 

bevonathoz hasonlóan) interferencia extrémumok jelentek meg. A szilika 

réteg esetében a transzmittanciának minimuma volt 600 nm körül (0,92), és a 

réteg fényáteresztése a teljes vizsgált hullámhossztartományon meghaladta a 

hordozóét. A titán-dioxid szol-gél filmmel bevont tárgylemez 

transzmittanciája nem érte el a 0,75-ös értéket, és minimuma volt 550 nm-nél 

(0,65). Ennek megfelelően a reflektancia görbéken is jelentős eltérés 

mutatkozott a két rendszer között: a titán-dioxid esetében jóval nagyobb 

reflektancia értékeket mértem. 
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17. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2, 6 cm/perc) és titán-dioxid (TiSG, 12 cm/perc) 
szol-gél filmek transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, 

az egyedi pontok a mért adatok) 
 

 
18. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2, 6 cm/perc) és titán-dioxid (TiSG, 12 cm/perc) 

szol-gél filmek reflektancia görbéi (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az 
egyedi pontok a mért adatok) 

 
A görbék kiértékelése során meghatározott illesztett paramétereket az 1. 

táblázat tartalmazza. A szilika rétegre kapott, 1,45 körüli törésmutató érték jó 

közelítéssel megfelel a tömbi szilika törésmutatójának, tehát az eredmény 
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megerősíti a réteg előzetesen feltételezett, kompakt szerkezetét. A két 

független optikai módszer által szolgáltatott értékek ezen rétegtípus esetében 

nagyon jó egyezést mutattak. A titán-dioxid réteg effektív törésmutatója 2,00 

körülinek adódott, ami jóval alacsonyabb a feltételezéseink szerint keletkező 

anatáz módosulat tömbi törésmutatójánál (2,488 589 nm-en). Ezek alapján a 

képződött réteg valószínűsíthetően kevésbé tömör szerkezetű. Ennél a 

bevonatnál jóval nagyobb volt az eltérés a transzmittancia spektrumokból és 

a reflektancia görbékből számított értékek között. Mindez valószínűleg a 

titán-dioxid jelentős diszperziójának tulajdonítható, ami főleg a 

transzmittancia spektrumok illesztésekor okozhat bizonytalanságot (szemben 

a monokromatikus fényt alkalmazó SAR-ral). A vastagságok értékeit 

elemezve jól látszik, hogy a szilika rétegek (~210 nm) közel háromszor olyan 

vastagok, mint a titán-dioxid filmek (~70-75 nm). 

1. táblázat. Szol-gél filmek illesztett törésmutató (n) és rétegvastagság (d) értékei 
transzmittancia spektrumuk, illetve reflektancia görbéjük kiértékelése alapján 

Vizsgált 
bevonattípus 

Illesztett eredmények 
Látható-ultraibolya sp. SAR 

n d [nm] n d [nm] 
Kompakt szilika 

(cSiSG-2) 
1,451 207 1,448 208 

Titán-dioxid 
(TiSG) 

1,958 71 2,034 75 

 

Több rétegtípus (cSiSG-1, pSiSG és TiSG) esetében is elemeztem a 

törésmutató és a rétegvastagság függését a húzási sebességtől. A vastagságra 

vonatkozóan a Landau – Levich-egyenlet (1) írja le az összefüggést, eszerint 

a mártásos módszerrel kialakított réteg vastagsága egyenesen arányos a 

húzási sebesség kétharmadik hatványával (adott tartományban, az 

egyenletben szereplő többi paraméter változatlansága esetén, illetve 
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feltételezve, hogy a réteg hőkezelés során bekövetkező relatív zsugorodása 

független a kezdeti folyadékfilm vastagságától). 

 
19. ábra. Különböző sebességekkel húzott kompakt szilika szol-gél filmek (cSiSG-1) 

transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 
pontok a mért adatok) 

 

 
20. ábra. Különböző sebességekkel húzott pórusos szilika szol-gél filmek 

transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 
pontok a mért adatok) 

 
Minden vizsgált bevonattípus esetén három vagy öt különböző sebességet 

állítottam be, a megfelelő paramétereket a rétegek transzmittancia 
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spektrumainak kiértékelésével határoztam meg. A vizsgált 

sebességtartományt a prekurzor szollal kapcsolatos előzetes tapasztalataink 

alapján jelöltem ki. A spektrumok a 19-21. ábrákon láthatóak, az egyes 

típusokhoz és húzási sebességekhez tartozó törésmutató és vastagság 

értékeket a 2. táblázatban gyűjtöttem össze. 

 
21. ábra. Különböző sebességekkel húzott titán-dioxid szol-gél filmek 

transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 
pontok a mért adatok) 

 
A kompakt és a pórusos szilika rétegek transzmittancia spektrumairól is 

elmondható, hogy maximummal rendelkeznek, és a bevonatok 

fényáteresztése a teljes vizsgált tartományban meghaladja a hordozóét. A 

maximumok értéke kompakt filmek esetén 0,94-0,95, pórusus filmeknél 

0,96-0,99 között változott. A szilika és a titán-dioxid rétegek esetében is 

megfigyelhető, hogy az extrémumokhoz tartozó hullámhossz értéke a húzási 

sebesség növelésével a nagyobb hullámhosszak irányába tolódott. 

A kompakt szilika rétegek törésmutatója cSiSG-2-höz hasonlóan 1,46 

körülinek adódott, azonban a vastagsága jóval kisebbnek (60-120 nm) 

bizonyult az alkalmazott prekurzor szolok különböző összetételének 

köszönhetően. A pórusos szilika rétegek törésmutatója a várakozásoknak 
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megfelelően többnyire elmaradt a kompakt bevonatokra kapott értékektől: a 

legalacsonyabb érték 1,31 alatt volt, ami közel 30%-os porozitásra utal. A 

különböző sebességgel húzott rétegek törésmutatói változatos értékeket 

mutattak (egymáshoz képest 0,1-et meghaladó különbséggel), ami 

megerősítette a kutatócsoport korábbi eredményeit arra vonatkozóan, hogy a 

Pluronic-kal adalékolt prekurzor szolokból húzott rétegek porozitása függ a 

húzási sebességtől [93]. A titán-dioxid rétegek esetében a törésmutató nem 

változott tendenciózusan a sebességgel, és a korábban tapasztalt 2,00-s érték 

körül ingadozott. 

2. táblázat. Különböző típusú szol-gél filmek illesztett törésmutató (n) és 
rétegvastagság (d) értékei a húzási sebesség függvényében (transzmittancia 

spektrumuk kiértékelése alapján) 

Vizsgált 
bevonattípus 

Húzási sebesség 
[cm/perc] 

Illesztett eredmények 
n d [nm] 

Kompakt szilika 
(cSiSG-1) 

3,0 1,476 63 
7,5 1,458 92 
12,0 1,459 119 

Pórusos szilika 
(pSiSG) 

1,6 1,430 75 
3,2 1,380 93 
4,8 1,308 110 
6,4 1,312 133 
8,0 1,346 154 

Titán-dioxid 
(TiSG) 

9,7 2,009 53 
12,1 1,982 60 
14,5 2,000 74 
16,9 2,001 82 
19,3 1,955 83 

 

Az illesztett rétegvastagság értékeket a húzási sebesség kétharmadik 

hatványának függvényében ábrázoltam minden vizsgált bevonattípus esetén 

(22. ábra). Látható, hogy a Landau – Levich-összefüggésben meghatározott 

lineáris kapcsolat mindegyik tanulmányozott anyagi rendszerre jó 
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közelítéssel megvalósult. Ebből az következik, hogy a kialakuló réteg 

vastagsága adott határok között jól tervezhető, szabályozható a húzási 

sebesség megfelelő megválasztásával. 

 
22. ábra. Szol-gél bevonatok rétegvastagságának függése a húzási sebességtől 

(cSiSG-1: kompakt szilika; pSiSG: pórusos szilika; TiSG: titán-dioxid) 
 
Az egyenletben szereplő többi paraméter (prekurzor szol sűrűsége, 

viszkozitása és felületi feszültsége) hatását a kialakuló bevonat vastagságára 

nem vizsgáltam, de fontos megjegyezni, hogy a szol előállítását követően 

folyamatosan zajló kémiai és fizikai („öregedési”) folyamatok 

szükségszerűen előidézik ezek változását (pl. a diszperziós közeg rétegképzés 

közbeni esetleges párolgásával nő a sűrűség és a viszkozitás, ezáltal egyre 

vastagabbak lesznek a képződő rétegek). Ezért a rétegek tulajdonságai 

mindig nagymértékben függnek a használt prekurzor szol szintézise óta eltelt 

időtől, a szol aktuális állapotától. Ezek alapján a kialakítandó réteg 

szerkezetének precíz tervezéséhez minden esetben szükség volt a vastagság 

aktuális függésének meghatározására a húzási sebességtől. 
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5.1.2 Szol-gél bevonatok jellemzése képalkotó módszerekkel 

Az 5.1.1 fejezetben bemutatott, kétféle optikai módszerrel is jellemzett 

bevonatokról (6 cm/perces sebességgel húzott cSiSG-2 kompakt szilika és 12 

cm/perccel húzott titán-dioxid réteg) készültek keresztmetszeti FESEM-

felvételek (23. ábra). A képekről a jelölt helyeken leolvasott vastagságértékek 

(cSiSG-2: 201 nm; TiSG: 64 nm) jó egyezést mutattak az optikai vizsgálatok 

alapján meghatározott rétegvastagságokkal (1. táblázat). Az 

elektronmikroszkópos felvételeken jól látszik a szilika film kompakt és a 

titán-dioxid réteg kevésbé egyöntetű, lazábbnak tűnő („szemcsés”) 

szerkezete, ami szintén megfelelt a várakozásainknak az illesztett törésmutató 

értékek alapján. 

 
23. ábra. Kompakt szilika (a; cSiSG-2) és titán-dioxid (b; TiSG) szol-gél rétegekről 

készült keresztmetszeti FESEM felvétel 
 

A bevonatok felületi morfológiáját AFM módszerrel jellemeztem: egy titán-

dioxid rétegről készült felvétel látható a 24. ábrán. Ez alapján megállapítható, 

hogy a vizsgált bevonat felülete simának tekinthető, nem rendelkezik 

nanométeres léptékben számottevő érdességgel. 
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24. ábra. Titán-dioxid szol-gél bevonat felületéről készített AFM-felvétel 

(0,85 x 0,85 μm) 
 

5.1.3 Szol-gél bevonatok nedvesedési tulajdonságainak jellemzése 

 
25. ábra. Haladó (a és c) és hátráló (b és d) peremszögek meghatározására szolgáló 

vízcseppek fényképei kompakt szilika szol-gél filmeken (cSiSG-1) kétféle szililezési 
eljárás esetén (a-b: 0,02 tf% TMClSi, 30 perc; c-d: 5 tf% DMDClSi, 2 óra); a 

cseppek alatt a tükörképük látható 
 

Kompakt szilika szol-gél filmek (cSiSG-1) nedvesedési tulajdonságait 

jellemeztem ioncserélt víz haladó és hátráló peremszögének 

meghatározásával. A vizsgált bevonatok felületét előzetesen két különböző 

eljárással hidrofobizáltam trimetil-klórszilán, illetve dimetil-diklórszilán 
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alkalmazásával (a részleteket a 4.2.3 fejezetben ismertettem). Eljárásonként 

egy-egy haladó és hátráló peremszög meghatározásához készült fénykép 

látható a 25. ábrán, a peremszögek számszerű értékeit pedig a 3. táblázatban 

gyűjtöttem össze. 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a két különböző eljárás nem 

eredményezett számottevő eltéréseket a rétegek nedvesíthetőségében. Ez arra 

utalhat, hogy már az enyhébb körülmények között lefolytatott szililezési 

procedúra is biztosította a réteg teljes fedettségét apoláris csoportokkal. 

3. táblázat. Hidrofobizált (1: 0,02 tf% TMClSi, 30 perc; 2: 5 tf% DMDClSi, 2 óra) 
kompakt szilika szol-gél filmeken (cSiSG-1) mért haladó (ΘA) és hátráló (ΘR) víz 

peremszögek (zárójelben a mért értékek szórása) 

Hidrofobizálási 
eljárás 

Mért peremszögek átlaga 
ΘA ΘR 

(1) 97° (±2°) 99° (±2°) 
(2) 98° (±2°) 99° (±2°) 

 

A kísérletek másik szembetűnő tapasztalata az, hogy a haladó és a hátráló 

szögek között nem tapasztaltam szignifikáns eltérést, a peremszöghiszterézis 

jelensége nem lépett fel (egyik hidrofobizálási eljárás esetében sem). Ez is 

alátámasztja azt a feltételezést, hogy a hidrofobizált szol-gél bevonatok 

felülete kémiailag homogén, illetve hogy simának tekinthető, mivel a kémiai 

vagy geometriai heterogenitás (érdesség) bármelyike önmagában is kiváltó 

oka lehet a hiszterézisnek. A peremszöghiszterézis elhanyagolható mértéke 

miatt ezek a bevonatok vízlepergető tulajdonságúnak tekinthetők (a nem 

kiugróan magas haladó peremszög ellenére is). 
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5.2 Egyrétegű részecskés rétegek előállítása és jellemzése 

5.2.1 Szűk méreteloszlású (monodiszperz) rendszerek 

5.2.1.1 Nanorészecskék vizsgálata transzmissziós elektronmikroszkóppal 

A Stöber-szintézissel előállított szilikarészecskék méreteloszlását TEM-

felvételek alapján határoztam meg (26. ábra). Kísérleteimhez összesen hat 

különböző rendszert használtam, a jellemző átlagos részecskeátmérőket (a 

hozzátartozó szórás értékekkel) a 4. táblázat tartalmazza. 

 
26. ábra. TEM-felvételek szűk méreteloszlású Stöber-szilika részecskékről (balról: 
M84, M131 és M227); a léptéket jelölő vonalak hossza 100 nm (M84), illetve 500 

nm (M131 és M227) 
 

4. táblázat. Stöber-szintézissel előállított szilikarészecskék átlagos átmérői 
(zárójelben a szórás értékek) 

Részecskés rendszer 
jelölése 

Átlagos részecskeátmérő 
[nm] 

M37 37 (±7) 
M61 61 (±10) 
M84 84 (±9) 
M100 100 (±12) 
M131 131 (±10) 
M227 227 (±16) 

 

A felvételek és a számszerű adatok is azt mutatják, hogy az előállított 

részecskehalmazok a várakozásoknak megfelelően szűk méreteloszlásúak, jó 

közelítéssel monodiszperznek tekinthetők (erre utal az M betű a minták 

elnevezésében). A polidiszperzitás relatív mértéke a részecskeméret 

növekedésével csökken, és az elektronmikroszkópos felvételeken az is jól 
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látszik, hogy a részecskék alakja ezzel párhuzamosan egyre jobban hasonlít 

az ideális gömbhöz. 

 

5.2.1.2 Részecskés rétegek filmmérleges vizsgálata 

A 37, 61 és 100 nm átlagos átmérőjű részecskéket tartalmazó rendszerek 

határfelületi viselkedését, szerkezetképzését oldalnyomás-terület izotermájuk 

felvételével vizsgáltam. A terített mennyiség pontos ismeretéhez előzetesen 

meghatároztam az egyes alkoszolok szárazanyag-tartalmát. Az izotermáról 

leolvasható legfontosabb paraméterek (Ak: kontakt keresztmetszeti terület; 

Ac: kollapszus terület; Πc: kollapszus nyomás; meghatározásuk módja a 13. 

ábrán látható) ismételhetőségét egy adott terített mennyiségnél elvégzett 

párhuzamos mérések alapján tanulmányoztam. A felvett izotermák és a 

leolvasott terület- és oldalnyomás értékek (a szárazanyag-tartalommal, illetve 

az egyes paraméterek meghatározásának bizonytalanságát jellemző relatív 

szórás (Relative Standard Deviation – RSD) értékekkel együtt) a 27-29. 

ábrákon, illetve az 5. táblázatban találhatók. A jellemző területparaméterek 

függését a terített mennyiségtől a 30-31. ábrákon mutatom be. 

 
27. ábra. 37 nm átlagos átmérőjű szilika részecskék oldalnyomás-terület izotermái 

különböző terített mennyiségeknél 
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28. ábra. 61 nm átlagos átmérőjű szilika részecskék oldalnyomás-terület izotermái 

különböző terített mennyiségeknél 
 

 
29. ábra. 100 nm átlagos átmérőjű szilika részecskék oldalnyomás-terület izotermái 

különböző terített mennyiségeknél 
 
A táblázat adataiból kitűnik, hogy a területértékek ismételhetősége többnyire 

(M61 és M100 esetében) 3% alatt maradt, és lényegesen jobb a kollapszus 

nyomásénál (utóbbi feltehetően érzékenyebb a felületen esetlegesen jelenlévő 

szennyezőkre, illetve jobban befolyásolja a részecskék véletlenszerű 

szerkezetképzése). 
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5. táblázat. Szűk méreteloszlású szilika részecskehalmazok szárazanyag-tartalma 
(sz. a. t.) és oldalnyomás-terület izotermáikból meghatározott paraméterek (Ak: 
kontakt keresztmetszeti terület; Ac: kollapszus terület; Πc: kollapszus nyomás) 

különböző terített mennyiségek esetén 

Vizsgált 
rendszer 

sz. a. t. 
[mg/ml] 

Terített 
mennyiség 

[mg] 

Ak 
[cm2] 

Ac 
[cm2] 

Πc 
[mN/m] 

M37 
18,7 

(±0,2) 

0,249 81,0 
RSD: 
4,9% 

66,0 
RSD: 
4,2% 

19,8 
RSD: 
2,8% 0,249 75,0 61,5 20,5 

0,249 74,0 61,4 19,4 
0,249 86,9 70,3 13,3 
0,374 124,1 112,2 10,0 
0,499 153,1 138,8 7,1 
0,623 191,1 180,5 3,7 
0,748 231,1 221,6 3,7 

M61 
13,4 

(±0,2) 

0,357 70,6 
RSD: 
2,9% 

63,7 
RSD: 
2,0% 

21,4 
RSD: 
16,2% 0,357 67,4 61,6 16,1 

0,357 66,9 61,5 16,6 
0,536 104,0 96,6 14,8 
0,715 139,0 131,4 13,0 
0,893 176,0 167,6 7,7 
1,072 214,0 201,0 6,8 

M100 
13,5 

(±0,6) 

0,675 72,4 
RSD: 
0,1% 

70,0 
RSD: 
1,2% 

19,6 
RSD: 
12,0% 0,675 72,5 69,1 16,9 

0,675 72,6 70,8 15,5 
0,900 97,4 94,3 12,4 
1,125 126,6 121,3 14,3 
1,350 150,4 146,2 11,8 
1,575 176,6 172,4 10,3 

 

Az is megfigyelhető, hogy a részecskeméret növelésével javultak az RSD-

mutatók, ami valószínűsíthetően a nagyobb részecskék szabályosabb, 

gömbszerűbb alakjával és szűkebb méreteloszlásával van összefüggésben 

(5.2.1.1 fejezet). Ez a jelenség az izotermákon is jól látható, ugyanis nagyobb 
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részecskék esetén jóval élesebben következik be a kollapszus jelensége (ami 

az adatok meghatározását is jelentősen megkönnyíti). 

 
30. ábra. A kontakt keresztmetszeti terület (Ak) függése a terített mennyiségtől 37, 

61 és 100 nm átlagos átmérőjű részecskék esetén 
 

 
31. ábra. A kollapszus terület (Ac) függése a terített mennyiségtől 37, 61 és 100 nm 

átlagos átmérőjű részecskék esetén 
 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy mind a kollapszus-, mind a 

kontakt keresztmetszeti terület lineárisan függ a határfelületre terített 

részecskék mennyiségétől (mindegyik vizsgált rendszer esetében). Ebből az 
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következik, hogy az egyedi részecskék fedőképessége, diszpergálhatósága 

független a részecskék számától (határfelületi koncentrációjától) a vizsgált 

tartományban. A kollapszus nyomás mindhárom részecskeméret esetében 

csökkenő tendenciát mutat a terített mennyiség növelésével, de az egzakt 

függést (elsősorban a paraméter nem megfelelő ismételhetősége miatt) nem 

vizsgáltam részletesen. 

 

5.2.1.3 Részecskés Langmuir – Blodgett-filmek optikai vizsgálata 

Az üveghordozón monodiszperz szilikarészecskékből kialakított LB-filmek 

optikai tulajdonságait transzmittancia spektrumuk felvételével vizsgáltam 

(32. ábra). A spektrumok hasonló lefutásúak voltak: mindegyik maximummal 

rendelkezett, és a transzmittancia a teljes vizsgált hullámhossztartományban 

meghaladta a hordozóét. A maximumokhoz tartozó hullámhosszak értéke a 

részecskeméret növelésével a nagyobb hullámhosszak irányába tolódott. A 

maximumok értéke a 84 nm-es részecskék filmjeitől kezdve 0,98-0,99 feletti 

volt. A kisebb részecskék esetében nem definiálható jól az érték, mivel abba 

a tartományba esett, ahol az üveg már erősen abszorbeál (400 nm alatt). A 

227 nm-es részecskék rétegei ettől eltérő jellemzőket mutattak. Ennek az a 

magyarázata, hogy ilyen méret esetén már nagy valószínűséggel fellép a 

fényszórás jelensége, ami – főleg rövidebb hullámhosszakon – a 

transzmittancia csökkenését eredményezi. 

A transzmittancia spektrumokra számolt görbéket illesztettem a szoros 

illeszkedésű, monodiszperz gömbök rétegét feltételező modell segítségével. 

Az illesztett effektív törésmutató és rétegvastagság értékeket a 6. táblázatban 

gyűjtöttem össze. A részecskék törésmutatóját 1,435-nek feltételezve a 

Lorentz-Lorenz effektív közeg közelítéssel (szoros illeszkedésű gömbök 

esetén) a réteg törésmutatója 1,250-nek adódik, az illesztések ehhez 
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viszonylag közel eső értékeket szolgáltattak. A rétegvastagságok jó egyezést 

mutatnak a TEM-felvételek alapján meghatározott részecskeátmérőkkel. 

 
32. ábra. 37, 61, 84, 100, 131 és 227 nm átlagos átmérőjű szilikarészecskék LB-

filmjeinek transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az 
egyedi pontok a mért adatok) 

 
6. táblázat. Szilikarészecskés LB-filmek illesztett törésmutató (n) és rétegvastagság 
(d) értékei transzmittancia spektrumuk kiértékelése alapján (M84, M131 és M227 

esetében átlagértékek, zárójelben a szórások) 

Vizsgált LB-film 
Illesztett eredmények 

n d [nm] 
M37 1,283 39 
M61 1,240 59 

M84 
1,247 

(±0,006) 
89 

(±0,6) 
M100 1,236 105 

M131 
1,240 

(±0,004) 
126 

(±1,0) 

M227 
1,221 

(±0,006) 
223 

(±3,0) 
 

A számolt görbék jó illeszkedése a mért spektrumokhoz, illetve az illesztett 

paraméterek megfelelése más, független vizsgálatok eredményeinek (az 
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effektív közeg közelítésnek a törésmutatóra, a TEM-részecskeátmérőknek a 

rétegvastagságra vonatkozóan) azt mutatják, hogy a nanorészecskés LB-

filmek szerkezete jó közelítéssel leírható szoros illeszkedésű, monodiszperz 

gömbök monorétegeként. 

 

5.2.1.4 Hőkezelés hatása részecskés Langmuir – Blodgett-filmek szerkezetére 

A 84, 131 és 227 nm-es részecskék LB-filmjeinek esetében vizsgáltam a 

magas hőmérsékletű hőkezelés hatását a rétegek szerkezetére (a minták 

jelölésénél a „hk” utótag utal a hőkezelésre). Mivel az eredmény elsősorban a 

mártásos szol-gél és LB technikák kombinálásával kialakított kétrétegű 

bevonatok szerkezetvizsgálatához volt szükséges, ezért a megfelelő szol-gél 

filmek (cSiSG-1; cSiSG-2; TiSG) hőkezelésének körülményeit alkalmaztam 

(30 percig tartó kezelés 450 °C-on). 

A rétegek szerkezetéről transzmittancia spektrumaik szolgáltattak 

információt (33. ábra). A spektrumok lefutása lényegében megegyezett a 

hőkezelés előtt felvett megfelelő görbékével, a maximumok értéke is 

lényegében változatlan maradt. Az extrémumhoz tartozó hullámhossz értékek 

viszont kb. 50 nm-rel eltolódtak a rövidebb hullámhosszak irányába 

mindhárom vizsgált rendszer esetében. 

A spektrumokra a gömbös modell felhasználásával illesztettem számolt 

görbéket: az így meghatározott effektív törésmutató és rétegvastagság értékek 

a 7. táblázatban találhatók. Megállapítható, hogy a vastagság értékek kb. 

10%-kal csökkentek a hőkezelés előtti állapothoz képest (6. táblázat). A 

törésmutatók esetében nem tapasztaltam egyirányú, szignifikáns változást. 

Az eredmények valószínűsíthetően a részecskék kismértékű, magas 

hőmérsékleten bekövetkező zsugorodásával magyarázhatók. Ez a jelenség a 

réteg vastagságát enyhén csökkenti, míg az effektív törésmutatóra gyakorolt 

hatása kettős: az eredetileg kissé pórusos szerkezetű részecskék tömörödése 
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növeli, a szoros illeszkedésű szerkezet enyhe fellazulása viszont csökkenti a 

törésmutatót. A két hatás egymást kompenzálva eredményezhetett 

lényegében változatlan törésmutató értékeket. 

M227 rendszer esetében 400 nm helyett 600 nm-től illesztettem, mivel 600 

nm-es hullámhosszértékek alatt nem volt megfelelő az egyezés a mért és az 

illesztett adatok között. Ezt feltehetően a réteg fényszórása okozhatta, amit 

elősegíthetett a részecskék hőkezelés során bekövetkező zsugorodása 

(törésmutatójuk és a részecskék közti távolság növekedése miatt). Ez az 

eredmény jól mutatja, hogy ezzel a részecskemérettel már megközelítettem a 

gömbös modell alkalmazhatóságának határát, mivel a méret további növelése 

a fényszórási jelenség fokozódását (és ezáltal további problémákat az 

illeszkedésben rövidebb hullámhosszaknál) vonná maga után. 

 
33. ábra. 84, 131 és 227 nm átlagos átmérőjű szilika részecskék 450 °C-on, 30 

percig hőkezelt LB-filmjeinek transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az 
illesztett görbék, az egyedi pontok a mért adatok) 
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7. táblázat. 450 °C-on hőkezelt szilika nanorészecskés LB-filmek illesztett 
törésmutató (n) és rétegvastagság (d) értékei transzmittancia spektrumuk 

kiértékelése alapján (három párhuzamos mintára kapott átlagértékek, zárójelben a 
szórások) 

Vizsgált LB-film 
Illesztett eredmények 

n d [nm] 

M84-hk 
1,245 

(±0,010) 
79 

(±0,6) 

M131-hk 
1,228 

(±0,006) 
115 

(±1,2) 

M227-hk 
1,256 

(±0,002) 
196 

(±0,6) 
 

5.2.2 Bidiszperz rendszerek 

5.2.2.1 Bidiszperz rendszerek összetételének meghatározása 

A részecskék mérete nagymértékben befolyásolja szerkezetképzésüket, 

elsősorban a korábban bemutatott (2.2.1 és 2.2.2 fejezet), részecskék között 

fellépő kölcsönhatások (pl. immerziós vonzás) erős méretfüggése miatt. 

Különböző méretű részecskék szerkezetképzésének tanulmányozása két 

szempontból is hasznos lehet: az előállított modellrendszerek többsége (így 

az általam alkalmazott Stöber-szilika is) kisebb-nagyobb mértékben 

polidiszperz (tehát többféle részecskeméret megtalálható benne), másrészről 

pedig speciális tulajdonságokkal rendelkező bevonatok előállításához 

indokolt lehet eltérő méretű részecskéket tartalmazó rétegstruktúra kiépítése. 

Munkám során jól definiált, részecskéket két különböző méretben tartalmazó 

(bidiszperz) rendszereket állítottam elő a 37, a 61 és a 100 nm átlagos 

átmérőjű szilikarészecskéket tartalmazó alkoszolok felhasználásával. Két 

különböző rendszert vizsgáltam a rendszert alkotó részecskék közötti 

méretkülönbség szerkezetképzésre gyakorolt hatásának tanulmányozása 

céljából: az egyik 61 és 100 nm-es (B61-100), a másik pedig 37 és 100 nm-es 

részecskéket (B37-100) tartalmazott. A bidiszperz rendszerek előállításához a 
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monodiszperz részecskéket tartalmazó szolokat elegyítettem három 

különböző összetételben. Az összetételeket úgy választottam meg, hogy az 

egyedi részecskék helyigényének additivitását feltételezve a borítottság 

aránya 80-20%, 50-50% illetve 20-80% legyen a különböző méretű 

részecskék között. A számításhoz gömb alakú, szorosan (hatszögesen) 

illeszkedő, monodiszperz részecskéket feltételeztem. 

8. táblázat. 61 és 100 (B61-100), illetve 37 és 100 (B37-100) nm-es szilika 
részecskék bidiszperz rendszereinek összetétele, és az additivitást feltételező 

borítottság arányok 

Vizsgált 
rendszer 

Borítottság arányok [%] 
Törzsszol térfogata [μl] 

(5 ml terítőszolhoz) Szoros illeszkedést 
feltételezve 

M61 / M37 és 
M100 Π-A 

izotermái alapján 
61 / 37 

nm 100 nm 61 / 37 
nm 100 nm 61 / 37 nm 100 nm 

B61-100 
80 20 81,2 18,8 1183 483 
50 50 51,9 48,1 633 1033 
20 80 21,2 78,8 221 1445 

B37-100 
80 20 82,0 18,0 938 728 
50 50 53,3 46,7 406 1260 
20 80 22,1 77,9 124 1542 

 

A számítások alapján (a részecskék átlagos átmérőjének és sűrűségének, 

illetve a szolok szárazanyag tartalmának ismeretében) meghatározható, hogy 

milyen arányban kell a két szolt összekeverni a kívánt borítottság arány 

eléréséhez. A borítottság arányokat a kiszámolt keverék-összetétel mellett 

kísérleti eredmények alapján is meghatároztam az egyes monodiszperz 

rendszerekre felvett oldalnyomás-terület izotermák segítségével, a kontakt 

keresztmetszeti terület mennyiségfüggését leíró egyenesek egyenleteit 

felhasználva (30. ábra). A számítások menetét részletesen a Függelékben 

ismertettem. Mindkét bidiszperz rendszer mindhárom összetétele mellett 5-5 
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ml terítőszolt készítettem (alkoszol: kloroform 1:2 térfogatarányban), a 8. 

táblázat a törzsszolokból felhasznált mennyiségeket, illetve az ideális, 

hatszöges illeszkedést feltételező és az izotermák alapján számolt borítottság 

arányokat foglalja össze. A kétféle módon meghatározott arányok jó egyezést 

mutattak, ami megerősíti a korábbi feltételezést (5.2.1.3 fejezet) a részecskék 

közelítőleg szoros illeszkedésű, szabályos rendezettségére vonatkozóan. 

 

5.2.2.2 Bidiszperz rendszerek filmmérleges vizsgálata 

A bidiszperz rendszerek szerkezetképzésére vonatkozóan filmmérleges 

vizsgálatok szolgáltattak információt. Oldalnyomás-terület izotermák 

felvételével vizsgáltam, hogy a részecskék fedőképessége összeadódik-e 

bidiszperz rendszerek esetén. Az egyes területparaméterek (kontakt 

keresztmetszeti terület és kollapszus terület) mennyiségfüggése 

monodiszperz rendszerekre (30-31. ábra), illetve az egyes szolok aránya a 

keverékekben (8. táblázat) ismert, ez alapján kiszámítható, hogy a 

fedőképességeket additívnak feltételezve mekkora mennyiséget kell teríteni a 

bidiszperz terítőszolból adott kontakt keresztmetszeti területű Langmuir-film 

létrehozásához. Az általam használt filmmérlegre egy közepesnek számító 

értéket (120 cm2-t) határoztam meg additivitást feltételező kontakt 

keresztmetszeti területnek, hogy az additívtól való esetleges pozitív és 

negatív eltéréseket is hatékonyan tudjam vizsgálni. A kapott terítendő 

mennyiséget egy jól kezelhető értékre kerekítettem, és az ehhez tartozó 

pontos additív területértékeket határoztam meg a fentebb ismertetett módon. 

Minden vizsgált rendszer esetén két (esetenként három) párhuzamos mérést 

végeztem, és az additivitást a kontakt keresztmetszeti területre és a 

kollapszus területre vonatkozóan is vizsgáltam. A kapott eredményeket a 9-

10. táblázatokban gyűjtöttem össze. Mindkét bidiszperz rendszerre 

feltüntettem egy-egy összetételre vonatkozóan a mért oldalnyomás-terület 
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izotermákat is, az additivitást feltételező és a ténylegesen leolvasott 

kollapszus területek megjelölésével (34-35. ábra). 

 

34. ábra. 61 és 100 nm-es szilika részecskék bidiszperz rendszerével (B61-100) 
felvett oldalnyomás-terület izotermák (borítottság arány: 80-20%, 2 párhuzamos 

mérés); a függőleges vonalak a fedőképességek additivitását feltételezve számolt és 
a mért kollapszus területeket jelölik 

 

A táblázat adataiból kitűnik, hogy a kontakt keresztmetszeti terület és a 

kollapszus terület mérésének a monodiszperz rendszereknél tapasztalt jó 

ismételhetősége a B61-100 bidiszperz rendszerben is teljesül. A B37-100 

rendszer esetében több a bizonytalanság, de ez valószínűleg a 37 nm-es 

részecskék jelenlétének köszönhető, mivel azok monodiszperz rendszerében 

(M37) tapasztaltam a legmagasabb RSD-értékeket a területparaméterekre 

vonatkozóan. 

A kontakt keresztmetszeti terület és a kollapszus terület additivitására 

vonatkozó vizsgálatok többnyire tendenciájában hasonló eredményeket 

szolgáltattak. A tapasztalt jelenségek diszkutálásához a kollapszus területre 

kapott adatokat használtam fel, mert e mennyiség mérésekor kevésbé 

jelentkezik a terítést követő előzetes szerkezetképzés hatása (az előzetes 

szerkezetképződés az alkalmazott terítési eljárás következtében 
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sztochasztikus módon megy végbe, tehát elég esetleges). Ebből adódhat az is, 

hogy a kollapszus terület ismételhetősége megbízhatóbbnak tűnik (bár nem 

jelentős a különbség). 

 
35. ábra. 37 és 100 nm-es szilika részecskék bidiszperz rendszerével (B37-100) 

felvett oldalnyomás-terület izotermák (borítottság arány: 20-80%, 2 párhuzamos 
mérés); a függőleges vonalak a fedőképességek additivitását feltételezve számolt és 

a mért kollapszus területeket jelölik 
 
Az eredmények alapján a részecskék fedőképességének additivitása a B61-

100 rendszerben minden vizsgált összetételnél megvalósult (a legnagyobb 

eltérés a számított értéktől 2,5% a kollapszus területek esetében, ami a mérés 

bizonytalanságát figyelembe véve nem tekinthető szignifikánsnak). Ebből 

következően a vizsgált szolok összetétele valószínűsíthetően nem változott 

meg számottevően a terítés és a komprimálás során, vagyis nem ment végbe 

a részecskék méretük alapján történő eltérő mértékű kiszorulása a víz-levegő 

határfelületből az illékony diszperziós közeg elpárolgása következtében 

ébredő kapilláris erők hatására [18-19]. A fedőképességek additivitásának 

teljesülése gyakorlatilag kizárja a részecskék háromdimenziós (pl. 

többrétegű, gyűrődött) szerkezetképzését. 
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9. táblázat. Bidiszperz filmek kontakt keresztmetszeti terület (Ak) értékeinek eltérése 
a fedőképességek additivitását feltételező számított értékektől különböző borítottság 

arányoknál 

Vizsgált 
rendszer 

Borítottság 
arányok [%] 

Ak 
számított 

[cm2] 

Ak 
[cm2] 

Eltérés 
[Ak számított%] 

B61-100 

80-20 122,9 
124,5 1,3 
127,2 3,5 

50-50 122,1 
121,9 -0,2 
121,6 -0,4 

20-80 120,7 
123,7 2,5 
123,3 2,2 

B37-100 

80-20 120,1 
130,5 8,7 
122,3 1,8 
123,2 2,6 

50-50 115,6 
116,1 0,4 
106,5 -7,9 
104,0 -10,0 

20-80 117,6 
107,0 -9,0 
106,3 -9,6 

 

A B37-100 rendszer esetében a fedőképességek additivitása csak a kisebb 

részecskéket nagyobb mennyiségben tartalmazó összetétel esetében teljesült 

jó közelítéssel (bár megjegyzendő, hogy egy kiugrónak számító eredmény 

található a kollapszus terület értékek között). A másik két borítottság arány 

esetében viszont szignifikáns csökkenés tapasztalható a számított értékhez 

képest. A legnagyobb biztonsággal a nagy részecskéket többségben 

tartalmazó összetételnél észlelhető a jelenség. Ennek okainak felderítéséhez, 

és a bidiszperz filmek szerkezetének (különböző méretű részecskék 

egymáshoz képesti elhelyezkedésének) további vizsgálatához más kísérleti 

eljárásokra volt szükség. 
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10. táblázat. Bidiszperz filmek kollapszus terület (Ac) értékeinek eltérése a 
fedőképességek additivitását feltételező számított értékektől különböző borítottság 

arányoknál 

Vizsgált 
rendszer 

Borítottság 
arányok [%] 

Ac számított 
[cm2] 

Ac 
[cm2] 

Eltérés 
[Ac számított%] 

B61-100 

80-20 116,1 
118,6 2,2 
119,0 2,5 

50-50 116,5 
115,9 -0,5 
116,5 0,0 

20-80 116,3 
117,9 1,4 
117,9 1,4 

B37-100 

80-20 112,9 
109,4 -3,1 
106,2 -5,9 
108,5 -3,9 

50-50 110,0 
102,2 -7,1 
99,6 -9,5 
96,5 -12,3 

20-80 113,3 
101,5 -10,4 
102,1 -9,9 

 

5.2.2.3 Bidiszperz rendszerek Langmuir – Blodgett filmjeinek vizsgálata 

látható-ultraibolya spektrometriai módszerrel 

A bidiszperz részecskés rétegek optikai vizsgálatához LB-filmeket állítottam 

elő belőlük üveghordozón, és felvettem a kialakított rétegek transzmittancia 

spektrumát. A spektrumokat a megfelelő szűk méreteloszlású rendszerekhez 

tartozó görbékkel együtt ábrázoltam (36-37. ábra). 

A spektrumok alapján látható, hogy a bemutatott bevonatok mindegyikének 

transzmittanciája a teljes vizsgált hullámhossztartományban meghaladja a 

hordozóét. Az egyes spektrumok lefutása alapvetően hasonló, mindegyik egy 

jól definiálható maximummal rendelkezik. Mindkét bidiszperz rendszer 

esetében jellemző, hogy a kisebb részecskék részarányának növekedésével a 
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transzmittancia maximumok csökkennek, és a rövidebb hullámhosszak 

irányába tolódnak. 

 
36. ábra. 61 és 100 nm-es átlagos átmérőjű részecskék, és három különböző 

összetételben (borítottság arányok: 80-20, 50-50 és 20-80%) előállított bidiszperz 
rendszereik LB-filmjeinek transzmittancia spektrumai 

 

 
37. ábra. 37 és 100 nm-es átlagos átmérőjű részecskék, és három különböző 

összetételben (borítottság arányok: 80-20, 50-50 és 20-80%) előállított bidiszperz 
rendszereik LB-filmjeinek transzmittancia spektrumai 
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A felvett spektrumokra a 4.2.4.1 fejezetben ismertetett inhomogén modell 

szerint illesztettem számolt görbéket. Három paraméter változtatásával 

végeztem az illesztést: a réteg effektív törésmutatója (n), vastagsága (d) és az 

inhomogenitást jellemző g paraméter. A g paraméter definíciója alapján (8. 

egyenlet) belátható, hogy optikailag homogén réteg esetén értéke 1, a 

hordozó irányából a réteg külseje felé haladva csökkenő törésmutató esetén 

kisebb, ellenkező esetben pedig nagyobb 1-nél. A rétegvastagság értékét csak 

a rétegben jelenlévő nagyobb részecskék átmérőjének megfelelő érték 

(mindkét vizsgált rendszer esetében 100 nm) környezetében változtattam az 

illesztés során. Másképpen kifejezve a nagyobb részecskék átmérőjének 

megfelelő vastagságú térrészt tekintettem a vizsgált rétegnek. Az illesztés 

eredményeit a 11. táblázat tartalmazza. 

11. táblázat. Bidiszperz részecskés rendszerek LB-filmjeire kapott effektív 
törésmutató, rétegvastagság és inhomogenitást jellemző paraméter értékek 

(transzmittancia spektrumok illesztése alapján) 

Vizsgált 
rendszer 

Borítottság 
arányok 

[%] 

Illesztett eredmények 

n d [nm] g 

B61-100 
80-20 1,120 108 0,976 
50-50 1,159 95 1,053 
20-80 1,182 96 1,090 

B37-100 
80-20 1,072 99 0,985 
50-50 1,125 99 1,046 
20-80 1,158 102 1,079 

 

Az illesztés körülményeinek megfelelően a rétegvastagságokra minden 

esetben 100 nm körüli értékeket kaptam. Az effektív törésmutató – szintén a 

bidiszperz réteg általam alkalmazott definíciójából adódóan – elmaradt a 

monodiszperz rendszerekre kapott értékektől (6. táblázat), és mindkét 

vizsgált rendszer esetében csökkent a kisebb részecskék részarányának 
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növekedésével. Az ugyanolyan borítottság arányokat összevetve a B61-100 

rendszerre adódtak nagyobb törésmutató értékek, ami a nagyobb részecskék 

nagyobb térkitöltésével (és ezáltal a rétegben jelenlévő levegő kisebb 

arányával) magyarázható. 

A g paraméter értékeit tekintve megállapítható, hogy az illesztés a két 

vizsgált rendszerre tendenciájában hasonló eredményeket szolgáltatott. A 

kisebb részecskéket nagyobb arányban tartalmazó rétegek esetében a hordozó 

irányából a réteg külseje felé haladva csökkenő, a másik két keverék LB-film 

esetében pedig növekvő törésmutatót tapasztaltam. Előbbi eset úgy 

valósulhat meg, ha közel az összes részecskéről azt feltételezzük, hogy a 

hordozón helyezkedik el, így a réteg sűrűsége a film külső része felé haladva 

csökken (38. ábra, a). Fordított esetben pedig (tehát a hordozó irányából 

növekvő törésmutatónál) a többségben lévő nagyobb részecskék felső 

részéhez tapadnak hozzá a kisebbek a rétegben (38. ábra, b). Így a réteg 

hordozóhoz közeli régiója kevésbé lesz telített, míg kifelé haladva egyre 

tömörebbé, nagyobb sűrűségűvé válik a film. 

 
38. ábra. A bidiszperz rétegek feltételezett szerkezetének vázlatos rajza a hordozótól 
a réteg felszíne felé csökkenő (a; g <1), illetve növekvő (b; g> 1) törésmutató esetén 
 

Az optikai vizsgálatok így az inhomogenitást jellemző g paraméter értékén 

keresztül közvetett információt szolgáltattak a rétegek mélységi 

szerkezetéről. 

 

5.2.2.4 Bidiszperz rendszerek vizsgálata képalkotó módszerekkel 

A B61-100 rendszer mindhárom vizsgált összetétele esetén készültek TEM-

felvételek a részecskék Langmuir-típusú filmjeiből vett mintákból (39. ábra). 
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Az eredmények a mintavétel körülményeinek bizonytalansága (a víz-levegő 

határfelületről „kanalazó mozdulattal” visszük fel a részecskéket a rostélyra) 

és a minta száradása közben fellépő kapilláris kölcsönhatások (amelyek a 

réteg átrendeződését okozhatják) miatt csak tájékoztató jellegűek. A 

felvételeken nem tapasztaltam a részecskék méret szerinti szegregációját, 

elrendeződésük véletlenszerűnek, statisztikusnak mondható. 

 
39. ábra. TEM-felvételek 61 és 100 nm-es részecskékből álló (B61-100) bidiszperz 

szilika rendszerről; borítottság arányok: 80-20% (fenn) és 20-80% (lenn) 
 
Mindkét bidiszperz rendszer LB-filmjeit vizsgáltam FESEM segítségével. A 

korábban tapasztaltakhoz hasonlóan minden minta esetében a statisztikus 

elrendeződés dominált, a rétegek alapvetően rendezetlennek mutatkoztak [21-

22]. A különböző méretű részecskék jelenléte miatt elméletileg sem 
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alakulhatott volna ki a monodiszperz filmeknél feltételezett tömör, hatszöges 

elrendeződés, ennek megfelelően csak helyenként, csekély számban jöttek 

létre elszigetelt hatszöges domének az azonos méretű részecskékből (40. 

ábra). 

A B37-100 rendszer mintáiról készült FESEM-felvételeken (40-41. ábra) az 

látszik, hogy a kisebb részecskék képesek a nagyobbak közötti résekben 

elhelyezkedni (amennyiben nem túl szoros a 100 nm-es részecskék 

illeszkedése), ami magyarázhatja a filmmérleges vizsgálatoknál tapasztalt 

eltérést a mért és az additivitást feltételező területparaméterek között (5.2.2.2 

fejezet). Ugyanis a kis részecskék szorosabb illeszkedése a nagyobbak 

környezetében a film tömörödését eredményezi, ami a mért jellemző 

területértékek csökkenését vonja maga után. A jelenség a nagyobb részecskék 

többsége esetén válhat igazán kifejezetté, mint ahogyan tapasztaltam is az 

oldalnyomás-terület izotermák kiértékelésekor. A másik vizsgált rendszerben 

(B61-100) a kisebb méretkülönbség miatt a 61 nm-es részecskék feltehetően 

sokkal kevésbé tudnak a 100 nm-esek közötti hézagokban elhelyezkedni; 

valószínűleg ezért nem jelentkezett a fedőképesség additivitását feltételező 

számított értéktől való negatív eltérés B61-100 hasonló összetételeinél. 
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40. ábra. Felülnézeti FESEM-felvételek 61 és 100 nm-es (B61-100, fenn), illetve 37 

és 100 nm-es (B37-100, lenn) részecskékből álló bidiszperz szilika rendszerről 
(borítottság arány: 80-20%) 

 
Az optikai vizsgálatok alapján feltételezett (5.2.2.3 fejezet) és az 

elektronmikroszkópos felvételeken látható szerkezetek összevetését B37-100 

rendszer esetében mutatom be részletesen (B61-100 LB-filmjeiről készült 

képeken nehezebb tanulmányozni a réteg szerkezeti tulajdonságait a 

részecskék közötti kisebb méretkülönbség miatt). A nagyobb részecskék 

többsége esetén a kisebb részecskék a felvételek tanúsága szerint inkább a 

nagyobbak felső részén tapadnak meg, ami összhangban van az optikai 

illesztés eredményével, ami ennél az összetételnél a réteg külseje felé 

növekvő törésmutatót feltételez. Erről a mintáról 45°-os szögből is készült 

felvétel, ami még meggyőzőbb összhangot mutatott az optikai modell alapján 
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feltételezett szerkezettel (38. ábra, b). A jelenség a különböző méretű 

részecskék 50% körüli borítottság arányánál is látható, de kevésbé markánsan 

jelentkezik. A kisebb részecskéket többségben tartalmazó rendszernél az 

optikai modell szerint a kisebb részecskék többsége is a hordozón 

helyezkedik el, és ez a felvételeken is viszonylag jól látható (40. ábra). 

 
41. ábra. Felülnézeti (fenn) és 45°-os szögből készített (lenn) FESEM-felvételek 37 

és 100 nm-es (B37-100) részecskékből álló bidiszperz szilika rendszerről 
(borítottság arány: 20-80%) 

 

Összességében a B37-100 rendszer LB-filmjeiről készült FESEM-felvételek 

megerősítették a rétegek transzmittancia spektrumainak analízise alapján 

feltételezett mélységi szerkezet helyességét. 
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A különböző méretű részecskék arányának függvényében eltérő mélységi 

szerkezet kialakulásának oka valószínűleg a bidiszperz rendszerek Langmuir-

filmjeinek struktúrájában keresendő. Ha a részecskék peremszögét 

méretüktől függetlenül közelítőleg állandónak tekintjük, akkor a víz-levegő 

határfelületen tartózkodó részecskék közül a kisebbeknek feljebb van a 

tömegközéppontja (42. ábra), és a különbség a részecskék mérete közti 

eltéréssel nő. Mindez a 38. ábra b részén látható szerkezetet valószínűsíti. 

Feltételezéseink szerint ez a szerkezet konzerválódik az LB-rétegképzés 

során a nagyobb részecskék többsége esetén. Ha csak kevés nagyobb méretű 

részecske van jelen a rendszerben, akkor nem képesek meggátolni a 

flexibilisebb doménekbe rendeződött kisebb részecskék mozgását a hordozó 

irányába a rétegképzés záró lépése (víz elpárolgása a rendszerből) során, és 

így végül a 38. ábra a részén látható szerkezet alakul ki. 

 
42. ábra. A részecskékre vonatkozó peremszöget azonosnak (és 90°-nál kisebbnek) 

feltételezve a nagyobb részecskék (2) tömegközéppontja lejjebb van, mint a 
kisebbeké (1 és 3) a részecskék vízfelszíni rétegében [21] 
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5.3 Kétrétegű, összetett bevonatok előállítása és jellemzése 
A munkám során előállított kétrétegű bevonatokban az egyedi rétegek kémiai 

összetételüket és/vagy tömbi szerkezetüket tekintve különböznek egymástól. 

 

5.3.1 SG-LB rendszerek 

Kétrétegű bevonatokat állítottam elő a mártásos szol-gél és a Langmuir – 

Blodgett-technikák egymást követő alkalmazásával (a 11. ábrán bemutatott 

módon). Az eljárás célja alapvetően olyan speciális szerkezetű bevonatok 

előállítása volt, amelyek mindkét rétegtípus előnyös tulajdonságaival (SG: 

mechanikai stabilitás, LB: jól definiált, rendezett szerkezet) rendelkeznek, 

illetve a két réteg strukturális különbségeit kihasználva biztosítanak 

különleges jellemzőket. A bevonatok kialakításához kompakt szilika (cSiSG-

1, cSiSG-2) és titán-dioxid (TiSG) filmeket, illetve különböző méretű (84, 

131 és 227 nm átmérőjű) szilika részecskék LB-rétegeit használtam fel. Az 

ilyen módon kialakított struktúrák szerkezetét, optikai, nedvesedési és 

mechanikai tulajdonságait vizsgáltam. 

 

5.3.1.1 SG-LB rendszerek szerkezetének vizsgálata optikai és képalkotó 

módszerekkel 

A szerkezetük vizsgálatának céljából előállított SG-LB típusú kétrétegű 

bevonatok kialakításához az 5.1.1 fejezetben bemutatott szol-gél 

rétegtípusokat (6 cm/perces sebességgel húzott cSiSG-2 kompakt szilika és 

12 cm/perces sebességgel húzott TiSG titán-dioxid filmek), illetve 131 nm-es 

szilika részecskék LB-filmjeit használtam fel (az így kapott bevonatok 

jelölése: cSiSG-2-LB131 és TiSG-LB131). Az üveghordozón kialakított 

bevonatokról transzmittancia spektrumokat és reflektancia görbéket vettem 

fel, amelyeket az egyedi rétegekhez tartozó adatsorokkal együtt ábrázoltam 

(43-45. ábra). 
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43. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2) és titán-dioxid (TiSG) szol-gél filmek, 131 nm-

es szilika részecskék LB-filmje (M131), és ezek kombinációjával kialakított 
kétrétegű, SG-LB típusú bevonatok (cSiSG-2-LB131 és TiSG-LB131) 

transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 
pontok a mért adatok) 

 

 
44. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2) szol-gél film, 131 nm-es szilika részecskék LB-
filmje (M131), és ezek kombinációjával kialakított kétrétegű, SG-LB típusú bevonat 
(cSiSG-2-LB131) reflektancia görbéi (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az 

egyedi pontok a mért adatok) 
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45. ábra. Titán-dioxid (TiSG) szol-gél film, 131 nm-es szilika részecskék LB-filmje 

(M131), és ezek kombinációjával kialakított kétrétegű, SG-LB típusú bevonat (TiSG-
LB131) reflektancia görbéi (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 

pontok a mért adatok) 
 
Mivel az LB-réteg effektív törésmutatója a vizsgált szol-gél filmekénél 

alacsonyabb, a fényáteresztés szempontjából kedvező, a szol-gél réteg 

irányából kifelé csökkenő törésmutató profilt alakítottunk ki a második réteg 

előállításával. Ennek megfelelően mindkét bevonat esetében nőtt a 

transzmittancia az egyedi szol-gél filméhez képest. A kétrétegű rendszerek 

spektrumai maximummal rendelkeztek (cSiSG-2-LB131: 0,985 570 nm-nél; 

TiSG-LB131: 0,87 560 nm-nél). 

A transzmittancia spektrumok és a reflektancia görbék illesztéséhez használt 

optikai modell két egymáson lévő, optikailag homogén réteggel közelíti a 

vizsgált bevonatot (4.2.4.1 fejezet). Az illesztett törésmutató és 

rétegvastagság értékek a 12. táblázatban találhatók. 

Mivel a részecskés réteget a szol-gél film hőkezelése előtt (feltehetően annak 

még liogél állapotában) képeztem, fennállt annak a lehetősége, hogy a 

részecskés réteg a hőkezelés során belesüllyed a szol-gél rétegbe. Az 

illesztéssel kapott rétegvastagság adatok alapján ez nem következett be 

számottevő mértékben: a két rétegre kapott vastagságok összege egyik 
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bevonattípus esetében sem tért el szignifikánsan az egyedi rétegekre kapott 

vastagságértékek összegétől (1. és 7. táblázat). Tehát az eredmények inkább 

azt mutatják, hogy nincs jelentős átlapolás a két réteg között (viszont egy 

csekély mértékű, legfeljebb 10-15 nm-es bemerülés lehetőségét sem 

zárhatjuk ki). 

12. táblázat. SG-LB típusú bevonatok kétrétegű modellel illesztett törésmutató (n) és 
rétegvastagság (d) értékei transzmittancia spektrumuk (UV-vis), illetve reflektancia 

görbéjük (SAR) kiértékelése alapján (3 párhuzamos mérés átlaga, zárójelben a 
szórások) 

Vizsgált 
bevonattípus Módszer 

Illesztett eredmények 
1. réteg 2. réteg 

n d [nm] n d [nm] 

cSiSG-2-
LB131 

UV-vis 
1,449 

(±0,004) 
180 
(±2) 

1,259 
(±0,012) 

123 
(±3) 

SAR 
1,440 

(±0,010) 
216 
(±5) 

1,250 
(±0,001) 

111 
(±1) 

TiSG- 
LB131 

UV-vis 
1,924 

(±0,020) 
72 

(±3) 
1,274 

(±0,011) 
104 
(±2) 

SAR 
2,009 

(±0,007) 
73 

(±5) 
1,256 

(±0,001) 
103 
(±5) 

 

Az illesztett törésmutató és vastagság értékeket az egyedi rétegekre kapott 

adatokkal összevetve megállapítható, hogy a modell által definiált két 

(optikailag homogénnek tekintett) réteg jó közelítéssel megegyezik a 

megfelelő szol-gél, illetve részecskés LB-filmmel. Az egyetlen kivétel ez alól 

a cSiSG-2-LB131 bevonat transzmittancia spektrumának analízisével 

meghatározott adatsor. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a két réteg 

törésmutatója között ebben az esetben nem olyan nagy a különbség, tehát a 

köztük lévő határ nem olyan éles optikai szempontból. A spektroszkópiai 

módszer esetében ráadásul a diszperziót (a törésmutató hullámhosszfüggését) 

is számításba kell venni, ami további nehézséget jelent az illesztésben. A 
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reflektometriai módszer éppen ezért megbízhatóbb a törésmutató 

meghatározásának szempontjából, mivel monokromatikus fénnyel dolgozik. 

A reflektancia görbék illesztésével kapott eredmények ennek megfelelően 

mindkét bevonattípus esetében illeszkedtek a fentebb vázolt trendbe, míg a 

spektroszkópiai módszer alkalmazása esetén ez csak a TiSG-LB131 

bevonatról mondható el (feltehetően a két réteg közötti sokkal jelentősebb 

törésmutató különbségnek köszönhetően). 

Mindezek alapján a két SG-LB típusú bevonatra a 46. ábrán látható 

szerkezetet tételeztem fel. 

 
46. ábra. Kétrétegű, SG-LB típusú bevonatok optikai modellvizsgálatok alapján 

feltételezett, egyszerűsített szerkezete (balra: cSiSG-2-LB131; jobbra: TiSG-LB131; 
a szaggatott vonalak a modell szerinti két réteg határát jelölik) 

 
A bevonatok szerkezetét FESEM-felvételeken is tanulmányoztuk (ehhez 

szilíciumhordozón alakítottuk ki a modellfelületeket). A cSiSG-2-LB131 

bevonat felülnézeti képén (47. ábra) látható a részecskék jó közelítéssel 

teljesülő szoros, hatszöges illeszkedése. Az egyedi részecskés LB-filmekre 

több független vizsgálat alapján valószínűsítettük ezt a szerkezetet (5.2.1 

fejezet), ami a képek tanúsága szerint nem sérült az összetett bevonat 

képzése, illetve magas hőmérsékletű hőkezelése során. A kétrétegű 

bevonatokról készült keresztmetszeti felvételek (48. ábra) megerősítették az 

optikai modellszámítások alapján feltételezett szerkezet helyességét mindkét 

bevonattípusra: a két réteg között láthatóan nincs nagymértékű átlapolás, és a 

rétegek vastagsága is közelítőleg azonos az egyedi filmekre kapott 

értékekkel. 
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47. ábra. Felülnézeti FESEM-felvétel kétrétegű, SG-LB típusú bevonatról (cSiSG-2-

LB131) 
 

 
48. ábra. Keresztmetszeti FESEM-felvétel SG-LB típusú kétrétegű bevonatokról 

(fent: cSiSG-2-LB131; lent: TiSG-LB131) 
 
 



 96 

5.3.1.2 SG-LB rendszerek mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 

Üveghordozón előállított cSiSG-2-LB131 és TiSG-LB131 típusú kétrétegű 

bevonatok mechanikai stabilitását vizsgáltam adhéziós teszttel. A kapott 

eredményeket az egyrétegű, szintén 131 nm-es szilika részecskéket 

tartalmazó LB-filmre kapott értékekkel vetettem össze. Egy-egy jellemző 

mérési eredményt ábrázoltam a 49. ábrán. 

 
49. ábra. 131 nm-es szilika részecskék LB-filmjével, illetve kétrétegű, SG-LB típusú 
bevonatokkal (TiSG-LB131 és cSiSG-2-LB131) végzett adhéziós teszt eredménye (x: 

mérőfej elmozdulása, Fnorm: ragasztószalag szélességére vonatkoztatott erő) 
 
Az eredmények alapján megállapítható, hogy a részecskés réteg stabilitását 

az alkalmazott eljárással (összetett bevonat képzése és magas hőmérsékletű 

hőkezelés) sikerült megnövelni. A kapott számszerű eredmények (a 

ragasztószalag szélességére vonatkoztatott erőértékek) a következők voltak 

bevonat-típusonként három párhuzamos mérésre: 395 (±19) N/m (LB-film); 

632 (±41) N/m (cSiSG-2-LB131); 561 (±29) N/m (TiSG-LB131). Az 

adatokat még ki kell egészíteni azzal a megfigyeléssel, hogy a kétrétegű 

bevonatok vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a ragasztóanyag vált el a 

szalagtól (és nem a részecskés réteg a szol-gél filmtől, 50. ábra). Ez azt 

mutatja, hogy a részecskék tényleges leszakításához szükséges erő a mért 
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értékeknél valójában nagyobb. A két réteg közötti adhézió növekedésének 

egyik oka lehet kovalens kötések (Si-O-Si vagy Si-O-Ti) kialakulása a 

rétegek között, de ezt a feltevést kísérletileg nem igazoltuk. 

 
50. ábra. A részecskés rétegek viselkedésének sematikus ábrázolása az adhéziós 

teszt során (balra: a részecskék a ragasztószalaghoz tapadnak, elválnak a 
hordozótól; jobbra: a ragasztóanyag válik el a szalagról, a részecskék a hordozón 

maradnak) 
 
Megjegyzendő azonban, hogy az itt közölt eredményeket körültekintően kell 

kezelni, mivel a mérések ismételhetősége (a ragasztószalag nem egyenletes 

minősége vagy más, nem ismert okból) nem minden esetben volt kielégítő. A 

kutatócsoportban folytatott további kísérletek a témában rámutattak arra is 

[94], hogy a részecskés réteg stabilitása még számos tényező változtatásával 

befolyásolható (pl. alkalmazott szol-gél réteg anyagi minősége és kezelése az 

LB-film képzését megelőzően). Az eddigi eredmények (az említett 

bizonytalanságok ellenére) egyértelműen igazolták, hogy az SG-LB típusú 

kétrétegű bevonatok képzése és hőkezelése egy alkalmas módja lehet az LB-

filmek stabilitásának növelésére, ami kiterjesztheti felhasználhatóságukat 

modellvizsgálatokhoz, illetve gyakorlati alkalmazásokhoz. 

 

5.3.1.3 SG-LB rendszerek nedvesedési tulajdonságainak vizsgálata 

Két különböző eljárással hidrofobizáltam SG-LB típusú kétrétegű 

bevonatokat, és nedvesedési tulajdonságaikat a víz haladó és hátráló 

peremszögének meghatározásával vizsgáltam. A bevonatok előállításához 

kompakt szilika szol-gél (cSiSG-1, húzási sebesség: 8 cm/perc) és 

szilikarészecskés (átlagos részecskeátmérők: 84, 131 és 227 nm) LB-filmeket 
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rétegeztem egymásra. A szol-gél rétegnek csak a bevonat stabilizálásában 

volt szerepe, a mérések alapvető célja a részecskés réteg nedvesedési 

tulajdonságainak vizsgálata, illetve a hidrofobizált részecskékre vonatkozó 

peremszög becslése volt a Cassie – Baxter-egyenlet felhasználásával. 

Az enyhébb (1: 0,02 tf% TMClSi, 30 perc) és az erősebb (2: 5 tf% 

DMDClSi, 2 óra) szililezési eljárással kezelt bevonatokon mért peremszög 

értékeket (haladó és hátráló, illetve a kettő különbsége: a peremszög 

hiszterézis) a 13. táblázatban foglaltam össze. A peremszögek 

meghatározásához használt fényképek egy-egy jellemző cseppről az 51-52. 

ábrákon láthatók. 

 
51. ábra. Haladó (a, c és e) és hátráló (b, d és f) peremszögek meghatározására 

szolgáló vízcseppek fényképei kompakt szilika szol-gél filmekből (cSiSG-1) és 
különböző méretű szilika részecskék (a-b: 84 nm, c-d: 131 nm, e-f: 227 nm) LB-
filmjeiből előállított, SG-LB típusú kétrétegű bevonatokon (szililezés: 0,02 tf% 

TMClSi, 30 perc); a cseppek alatt a tükörképük látható 
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52. ábra. Haladó (a, c és e) és hátráló (b, d és f) peremszögek meghatározására 

szolgáló vízcseppek fényképei kompakt szilika szol-gél filmekből (cSiSG-1) és 
különböző méretű szilika részecskék (a-b: 84 nm, c-d: 131 nm, e-f: 227 nm) LB-

filmjeiből előállított, SG-LB típusú kétrétegű bevonatokon (szililezés: 5 tf% 
DMDClSi, 2 óra); a cseppek alatt a tükörképük látható 

 
A mért értékek markáns különbségeket mutattak a két különböző szililezési 

eljárás alkalmazása esetén, viszont az LB-réteget alkotó részecskék mérete az 

eredmények alapján nem befolyásolta a peremszöget. A mérések 

bizonytalansága többnyire 2-3° körül volt. Enyhébb szililezettségnél a haladó 

peremszög értéke 91 és 96° között változott, és a bevonatokon jelentős (27-

30°) hiszterézist tapasztaltam. Az erősebb hidrofobizálási eljárás közel 30°-os 

növekedést eredményezett a haladó peremszögek tekintetében (120-122°), és 

ebben az esetben nem jelentkezett hiszterézis, így kijelenthető, hogy az ilyen 

módon kezelt bevonatok vízlepergető tulajdonságúak. 
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13. táblázat. Hidrofobizált (1: 0,02 tf% TMClSi, 30 perc; 2: 5 tf% DMDClSi, 2 óra) 
kétrétegű, SG-LB típusú bevonatokon mért haladó (ΘA) és hátráló (ΘR) víz 

peremszögek, illetve a peremszög hiszterézis (H) (zárójelben a mért értékek szórása) 

Hidrofobizálási 
eljárás 

(1) (2) 

Vizsgált 
bevonattípus ΘA ΘR H ΘA ΘR H 

cSiSG-1-LB84 
92° 

(±2°) 
63° 

(±4°) 
30° 

(±3°) 
120° 
(±2°) 

119° 
(±4°) 

1° 
(±3°) 

cSiSG-1-LB131 
91° 

(±2°) 
64° 

(±2°) 
27° 

(±2°) 
121° 
(±1°) 

121° 
(±2°) 

0° 
(±2°) 

cSiSG-1-LB227 
96° 

(±3°) 
67° 

(±3°) 
29° 

(±3°) 
122° 
(±2°) 

121° 
(±3°) 

1° 
(±3°) 

 

A két különböző eljárással kezelt bevonatok nedvesedési tulajdonságai közti 

különbségeket feltehetően a felületek eltérő borítottsága okozta apoláris 

(trimetil-szilil, illetve dimetil-szilil) csoportokkal. Az enyhébb kezelés 

körülményei az eredmények alapján nem bizonyultak elegendőnek a 

részecskék felületének teljes, egyenletes beborításához. Ugyan korábban a 

szilika szol-gél filmek (cSiSG-1, 3. táblázat) vizsgálatakor nem ezt 

tapasztaltam, de a két rendszer geometriai és kémiai tulajdonságai között 

jelentős különbségek lehetnek (részletesebben l. a fejezet további részében), 

amik magyarázhatják az észlelt eltéréseket. A (2) eljárás esetében a 

szililezőszer bifunkciós tulajdonsága és nagyobb koncentrációja vezethetett a 

hatékonyabb hidrofobizáláshoz, és ezáltal a nagyobb mért peremszög 

értékekhez. A bevonatok szililezésének eredményességét befolyásolhatta a 

dimetil-diklórszilán esetleges polimerizációja is. Ez a folyamat is segítheti a 

felület egyenletes beborítását apoláris csoportokkal, de túlzott mértékű 

lejátszódása akár a felületi geometriát is megváltoztathatja a részecskék 

méretének, illetve alakjának módosításával. 
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A hidrofobizált részecskékre vonatkozó peremszögeket a Cassie – Baxter-

egyenlet (9) alapján becsültem azzal a feltételezéssel, hogy a folyadékfront 

részlegesen behatol a részecskék közé. Az egyenletben szereplő folyadék-gáz 

(fLG), illetve folyadék-szilárd (fSL) határfelületi frakciók az egyes 

határfelületek részarányát jelentik a kivetített összterületre vonatkoztatva. A 

két paraméter összege ennek megfelelően éppen 1 koplanáris határfelületek 

esetén, míg görbült felszínekre (tehát jelen esetben is) 1-nél nagyobb. 

 
53. ábra. Felülnézeti FESEM-felvétel különböző módon hidrofobizált (fent: 0,02 tf% 

TMClSi, 30 perc; lent: 5 tf% DMDClSi, 2 óra) kétrétegű, SG-LB típusú 
bevonatokról (cSiSG-1-LB131) 

 
A paraméterek kiszámításához monodiszperz, szorosan illeszkedő gömbök 

rétegét tételeztem fel. Ennek a modellnek az alkalmazhatóságát már korábban 

igazoltam egyrétegű részecskés LB-filmekre (5.2.1 fejezet), és a kétrétegű 
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SG-LB bevonatokról készült FESEM-képek is azt támasztották alá, hogy a 

részecskés réteg rendezettsége megmarad ezekben a struktúrákban. 

A szililezett bevonatokról készült FESEM-képek (53. ábra) pedig azt 

mutatták, hogy a szililezési eljárások sem módosították számottevően a 

részecskés réteg szerkezetét, még a bifunkciós, feltehetően polimerizálódó 

dimetil-diklórszilán alkalmazása esetén sem. 

A számítások során a részecskék között kialakuló víz-levegő határfelületet 

síkalakúnak tételeztem. Ez ilyen részecskeméretek esetén ésszerű közelítés, 

mivel az esetleges görbült folyadékfelszín kialakulásáért felelős gravitációs 

kölcsönhatások ebben a mérettartományban elhanyagolhatók. 

A megfelelő paraméterek kiszámolása az 54. ábra és az 9-12. egyenletek 

alapján történt (Θapp a mérhető látszólagos peremszög, Θ a részecskékre 

vonatkozó peremszög, f az egyes határfelületek részaránya, A az egyes 

határfelületek felszíne, h a víz behatolási mélysége, R a részecskesugár, 

Aháromszög az 54. ábra a részén látható háromszög területe, az indexek a 

fázisokat jelölik: S: szilárd, L: folyadék, G: gáz). Az alkalmazott 

összefüggésekben láthatóan csak a folyadékfront részecske méretéhez 

viszonyított, relatív behatolási mélysége (h/R) szerepel, maga a konkrét 

részecskeátmérő nem. Ebből következően a részecskék mérete az alkalmazott 

egyenlet szerint nem befolyásolja a peremszöget, ami összhangban van a 

kísérleti eredményekkel. 

LGSLapp fcosfcos −Θ=Θ  (9) 

Θ+= cos1
R
h  (10) 
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54. ábra. Részlegesen nedvesített részecskés rétegek egyszerűsített felülnézeti (a) és 

oldalnézeti (b) ábrázolása: a nedvesített részek szürkék, az egyes határfelületi 
frakciókat a jelölt háromszögön belül számítottam (SL: szilárd-folyadék határfelület 
– szürke részek; LG: folyadék – gáz határfelület – fehér részek a háromszögön belül; 

h: víz behatolási mélysége, R: részecske sugara, Θ: részecskére vonatkozó 
peremszög) 

 
A peremszög mérésével és a vázolt geometriai számításokkal kapott 

paraméterek segítségével kiszámítottam a hidrofobizált részecskékre 

vonatkozó peremszög értékeket (14. táblázat) a Cassie – Baxter-egyenletben 

szereplő látszólagos peremszög (Θapp) helyére a mért haladó peremszöget 
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helyettesítve. Megjegyzendő, hogy ez a két szögérték általában véve nem 

egyezik meg, és az egyenletben eredetileg az egyensúlyi (Young) peremszög 

szerepel. Előbbi érték kísérleti meghatározása azonban nehézségekbe 

ütközik, ezért a számszerű szögértéket a könnyen mérhető maximális haladó 

peremszöggel közelítettem. 

14. táblázat. Hidrofobizált (1: 0,02 tf% TMClSi, 30 perc; 2: 5 tf% DMDClSi, 2 óra) 
kétrétegű, SG-LB típusú bevonatokon mért haladó (ΘA) víz peremszögek átlaga, 

illetve az ebből a Cassie – Baxter-egyenlet alapján számított, részecskékre 
vonatkozó peremszög értékek (Θ) 

Hidrofobizálási 
eljárás 

Vizsgált 
bevonattípus ΘA Θ 

(1) 

cSiSG-1-
LB84 

92° 88° 

cSiSG-1-
LB131 

91° 88° 

cSiSG-1-
LB227 

96° 90° 

(2) 

cSiSG-1-
LB84 

120° 105° 

cSiSG-1-
LB131 

121° 106° 

cSiSG-1-
LB227 

122° 106° 

 

Az enyhébb eljárással szililezett részecskékre 88-90°-os, az erősebben 

szililezettekre pedig 105-106°-os peremszöget kaptam. Ezek az értékek 

valamelyest eltérnek a szilika szol-gél filmen (cSiSG-1, 3. táblázat) mért 

peremszögektől, ami azzal magyarázható, hogy a szol-gél réteg 

kialakításához használt prekurzor szolt savas, míg a részecskéket lúgos 

környezetben szintetizáltuk. Emiatt a felületükön lévő funkciós csoportok 

minősége és aránya különbözhet, ami jelentősen befolyásolhatja a kémiai 

tulajdonságaikat, és így a szililezhetőségüket is. A kiindulási felületek közti 
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ilyen jellegű különbségek tompítását (tehát a felületek egységesítését) 

szolgálja a szililezési eljárás első lépését képező sósavas kezelés, de 

feltehetően ez sem elegendő a hatás teljes kiküszöböléséhez. 

A bemutatott kísérletsorozat alapján elmondható, hogy az előállított SG-LB 

bevonatokon végzett peremszög mérésekkel becsülhetők a vizsgált 

nanorészecskék nedvesedési tulajdonságai. A módszer legfontosabb korlátja, 

hogy csak kellően hidrofób részecskék esetén alkalmazható: a felhasznált 

összefüggés csak 61° feletti peremszögekre szolgáltat eredményt. Ennél 

kisebb érték esetén (a modell szerint) a folyadék szétterülését tapasztalnánk a 

vizsgált felületen (mérhető peremszög kialakulása nélkül). 

 

5.3.1.4 Nagy fényáteresztésű SG-LB bevonat kialakítása üveghordozón 

Az SG-LB rendszerek alkalmasak lehetnek előnyös optikai tulajdonságú 

(nagy fényáteresztésű) bevonatok kialakítására. Üveghordozó esetén 

(törésmutató: 1,52) az ideális antireflexiós bevonatnak 2. egyenlet alapján 

1,23-as törésmutatójúnak kell lennie, ami nagyon közel esik a Stöber-szilika 

részecskék LB-filmjeire meghatározott effektív törésmutató értékhez. Ennek 

köszönhetően megfelelő átmérőjű részecskék alkalmazása esetén (3. 

egyenlet) ilyen típusú LB-filmekkel egy adott hullámhosszon szinte tökéletes 

antireflexiós hatás (közel 100%-os fényáteresztés) érhető el (32-33. ábra). 

Az optikai tulajdonságok további finomítására van lehetőség bevonaton 

belüli törésmutató gradiens kialakításával, ami megvalósítható SG-LB 

kétrétegű rendszerek alkalmazásával. Szol-gél rétegnek kompakt szilikát 

választva (törésmutató: 1,46) olyan kétrétegű rendszer jön létre, ahol a 

hordozó irányából indulva egyre kisebb törésmutatójú rétegek követik 

egymást. Ilyen rétegstruktúrával egy egyrétegű LB-filmhez képest 

kiszélesíthető a nagy fényáteresztéshez tartozó hullámhossztartomány. 
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A megfelelő vastagságértékeket úgy határoztam meg, hogy a két réteg 

maximális transzmittanciája ugyanannál a hullámhossznál jelentkezzen: 

ehhez két, látható tartományba eső hullámhosszt választottam (400 és 550 

nm). Az ehhez tartozó optimális részecskeméretek (1,25-ös törésmutatójú 

LB-filmet feltételezve) 80, illetve 110 nm (3. egyenlet), ami jó közelítéssel 

megegyezik a 84, illetve 131 nm-es részecskék hőkezelt rétegére kapott 

rétegvastagságokkal (7. táblázat). A megfelelő szol-gél rétegek vastagságára 

68, illetve 94 nm adódott (3. egyenlet), az ezekhez tartozó húzási 

sebességeket a 2. táblázat adatai alapján határoztam meg (a kapott értékek: 

3,7 és 8,1 cm/perc). A bevonatok előállítása előtt transzmittancia spektrumaik 

szimulációjával vizsgáltam a várható optikai tulajdonságokat (az 55. ábrán az 

550 nm-es választott hullámhosszhoz tartozó eset látható). Az egyrétegű 

rendszerekhez a homogén modellt, a SG-LB bevonathoz a kétrétegű 

(rétegenként optikai homogenitást feltételező) modellt használtam. 

 
55. ábra. Üveghordozón lévő szilika részecskés LB-film (n=1,25; d=110 nm), 

kompakt szilika szol-gél film (cSiSG, n=1,46; d=94 nm) és ezek kétrétegű 
bevonatának (cSiSG-LB) szimulált transzmittancia spektrumai 

 
A szimulált spektrumok alapján az várható, hogy a kétrétegű bevonat 

kialakítása esetén a transzmittancia maximuma enyhén lecsökken az LB-



 107 

filméhez képest, viszont a megnövekedett fényáteresztés tartománya 

kiszélesedik. 

Felvettem a kiszámolt paraméterek alapján előállított bevonatok 

transzmittancia spektrumát (56. ábra), és a kétrétegű modell segítségével 

számolt spektrumokat illesztettem a kísérletileg felvettekre. Az illesztett 

törésmutató és rétegvastagság értékeket a 15. táblázatban gyűjtöttem össze. 

 
56. ábra. Kompakt szilika szol-gél és szilikarészecskés LB-filmek üveghordozón 

előállított, kétrétegű, SG-LB típusú bevonatainak (cSiSG-1-LB84 és cSiSG-1-LB131) 
transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 

pontok a mért adatok) 
 
A mért maximális transzmittancia értékek az előzetes várakozásoknak 

megfelelően kis mértékben csökkentek az LB-rétegeknél tapasztaltakhoz 

képest, de még így is 0,992 felett maradtak mindkét réteg esetében. A mért 

spektrumok jó egyezést mutattak a szimuláltakkal, a megnövekedett 

fényáteresztés tartománya kiszélesedett. Az illesztett paraméterek 

összhangban voltak a szimulációhoz kiszámolt értékekkel. Az adatok azt is 

jól mutatják, hogy a részecskeméret növelésével egyre kevésbé teljesülnek a 

részecskés rétegekre a homogén modell feltételei a növekvő inhomogenitás, 

illetve a (főleg rövidebb hullámhosszakon) jelentkező fényszórási jelenség 
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miatt. Ez okozhatja a kissé nagyobb eltéréseket a szimulált értékektől a 131 

nm-es részecskéket tartalmazó bevonat esetében. 

15. táblázat. Kompakt szilika szol-gél rétegek és szilika részecskés LB-filmek SG-LB 
típusú bevonatainak kétrétegű modellel előzetesen célzott (cél) és transzmittancia 

spektrumuk (látható-ultraibolya) kiértékelése során illesztett (ill) törésmutató (n) és 
rétegvastagság (d) értékei 

Vizsgált 
bevonattípus 

Célzott és illesztett eredmények 
1. réteg 2. réteg 

ncél nill 
dcél 

[nm] 
dill 

[nm] ncél nill 
dcél 

[nm] 
dill 

[nm] 
cSiSG-1-

LB84 
1,460 1,459 68 65 1,245 1,237 79 79 

cSiSG-1-
LB131 

1,460 1,477 97 94 1,228 1,280 115 124 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szol-gél és LB-módszerek 

bemutatott kombinálása alkalmas széles hullámhossztartományban nagy 

fényáteresztést biztosító bevonatok kialakítására. Az optikai tulajdonságok 

jól tervezhetők, és a használt részecskék méretének változtatásával jól 

szabályozhatók. Az így kialakított konstrukció mellett szól a megnövelt 

mechanikai stabilitása is egy egyrétegű LB-filmmel szemben. 

 

5.3.2 LB-SG rendszerek 

Az 5.3.1 fejezetben bemutatott eljárást lényegében megfordítva, a 

szilikarészecskék LB-rétegét szol-gél filmmel beborítva alakítottam ki LB-

SG típusú bevonatokat (11. ábra) üveghordozón. Az eljárás célja a felületi 

morfológia szabályozása volt a részecskés film különböző vastagságú szol-

gél réteggel történő bevonásával. A kísérletekhez 131 nm-es 

szilikarészecskéket, illetve kompakt szilika (cSiSG-2, húzási sebesség: 6 

cm/perc) és titán-dioxid (TiSG, húzási sebesség: 12 cm/perc) szol-gél 

filmeket használtam fel. 
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5.3.2.1 LB-SG rendszerek felületi morfológiájának vizsgálata 

Az LB-SG típusú kétrétegű, összetett bevonatok (LB131-cSiSG-2 és LB131-

TiSG) felületi morfológiáját AFM módszerrel vizsgáltam. Az 57. ábrán 

látható mindkét mintáról (és összehasonlításképpen egy LB-filmről) készült 

felvétel, illetve az ábrákon jelölt vonalak mentén felvett profil. 

 
57. ábra. AFM-felvételek 131 nm-es szilikarészecskék LB-rétegéből és kompakt 

szilika (LB131-cSiSG-2; a), illetve titán-dioxid (LB131-TiSG; b) szol-gél filmekből 
álló kétrétegű, LB-SG típusú bevonatokról, valamint az egyrétegű LB-filmről (c); a 

grafikonon a felvételeken látható vonalak mentén felvett profilokat ábrázoltam 
 

Az ábrák alapján megállapítható, hogy míg a vékonyabb (~70 nm) titán-

dioxid réteg csak tompította a részecskés film érdességét, addig a vastagabb 

(~210 nm) szilika réteg gyakorlatilag teljesen kisimította azt. Mindez arra 

enged következtetni, hogy a külső szol-gél film vastagsága nagymértékben 

befolyásolja a planarizáló képességét. Az LB131-TiSG bevonatról készült 

AFM-felvételen az is jól látszik, hogy a részecskés réteg rendezettsége nem 
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sérült a bevonatképzés során. Ezek alapján kijelenthető, hogy a bemutatott 

bevonatképzési módszer alkalmas lehet periodikus, rendezett szerkezetű, 

adott felületi morfológiával (érdességgel) rendelkező modellfelületek 

kialakítására. A felületi morfológiának több vonatkozásban kulcsszerepe 

lehet: a már említett (5.3.1.3 fejezet) nedvesedés mellett a biológia területén 

is, mivel a felület megfelelő léptékű strukturáltsága gátolhatja a baktériumok 

megtapadását, szaporodását, biofilmjük kialakulását (akár baktericid anyag 

jelenléte nélkül is) [95]. 

 

5.3.2.2 LB-SG rendszerek szerkezetének vizsgálata optikai módszerekkel 

Transzmittancia spektrumokat és reflektancia görbéket vettem fel a 

szilikarészecskék LB-filmjének kompakt szilika (LB131-cSiSG-2), illetve 

titán-dioxid (LB131-TiSG) szol-gél réteggel való kombinálásával kapott 

bevonatokról. A mért spektrumokat a megfelelő egyedi rétegekhez tartozó 

adatsorokkal együtt ábrázoltam (58-60. ábra). 

 
58. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2) és titán-dioxid (TiSG) szol-gél filmek, 131 nm-

es szilika részecskék LB-filmje (M131), és ezek kombinációjával kialakított 
kétrétegű, LB-SG típusú bevonatok (LB131-cSiSG-2 és LB131-TiSG) 

transzmittancia spektrumai (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az egyedi 
pontok a mért adatok) 
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59. ábra. Kompakt szilika (cSiSG-2) szol-gél film, 131 nm-es szilika részecskék LB-
filmje (M131), és ezek kombinációjával kialakított kétrétegű, LB-SG típusú bevonat 
(LB131-cSiSG-2) reflektancia görbéi (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az 

egyedi pontok a mért adatok) 
 

 
60. ábra. Titán-dioxid (TiSG) szol-gél film, 131 nm-es szilika részecskék LB-filmje 

(M131), és ezek kombinációjával kialakított kétrétegű, LB-SG típusú bevonat 
(LB131-TiSG) reflektancia görbéi (a folytonos vonalak az illesztett görbék, az 

egyedi pontok a mért adatok) 
 

Az LB-réteg mindkét alkalmazott szol-gél filménél alacsonyabb effektív 

törésmutatója a részecskés réteg irányából kifelé növekvő törésmutató profilt 

eredményezett a második réteg előállításával. Ennek megfelelően mindkét 
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bevonat esetében csökkent a transzmittancia az egyedi LB-filméhez képest a 

vizsgált hullámhossztartomány egészében. A kétrétegű rendszerek 

spektrumai közül az LB131-cSiSG-2 bevonatnak 540 nm körül maximuma 

volt (0,95), míg LB131-TiSG esetében a hullámhosszal folyamatosan 

növekedő transzmittancia értékeket mértem (0,55 körüli minimummal 400 

nm-nél). 

A transzmittancia spektrumok és a reflektancia görbék illesztéséhez az SG-

LB típusú bevonatokra is alkalmazott kétrétegű modellt használtam. Az 

illesztett törésmutató és rétegvastagság értékek a 16. táblázatban találhatók. 

16. táblázat. LB-SG típusú bevonatok kétrétegű modellel illesztett törésmutató (n) és 
rétegvastagság (d) értékei transzmittancia spektrumuk (UV-vis), illetve reflektancia 

görbéjük (SAR) kiértékelése alapján (3 párhuzamos mérés átlaga, zárójelben a 
szórások) 

Vizsgált 
bevonattípus Módszer 

Illesztett eredmények 
1. réteg 2. réteg 

n d [nm] n d [nm] 

LB131-
cSiSG-2 

UV-vis - - 
1,439 

(±0,004) 
281 
(±2) 

SAR 
1,116 

(±0,006) 
18 

(±3) 
1,434 

(±0,007) 
256 
(±4) 

LB131- 
TiSG 

UV-vis 
1,350 

(±0,015) 
86 

(±3) 
2,005 

(±0,036) 
52 

(±5) 

SAR 
1,332 

(±0,018) 
89 

(±4) 
1,982 

(±0,013) 
51 

(±1) 
 

Az SG-LB rendszerek analóg bevonatainál tapasztaltakhoz hasonlóan ez 

esetben is a szilika-szilika kombináció spektroszkópiai analízise szolgáltatott 

a többitől tendenciájában eltérő eredményeket. Ennél a bevonatnál nem 

vezetett eredményre az illesztés a kétrétegű modellel, viszont elfogadható 

értékeket kaptunk az egy homogén réteget feltételező összefüggésekkel. A 

jelenség valószínűleg itt is a két rendszer (SG és LB) viszonylag közel eső 
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törésmutatójával és a spektroszkópiai módszer diszperzió miatt csekélyebb 

érzékenységével magyarázható. 

A két rétegre meghatározott vastagságok összege mindkét bevonattípus 

esetében szignifikánsan kisebb volt, mint az egyedi rétegek előzetesen 

illesztett értékeinek (1. és 7. táblázat) összege. Ez arra utal, hogy a prekurzor 

szol a bevonatképzés során (legalább részben) képes volt behatolni a 

részecskék közé. Ezt a feltételezést az első (hordozó felőli) rétegre kapott 

törésmutató és vastagságértékek is megerősítették. A külső réteg magasabb 

törésmutató értéke alapján pedig arra következtethetünk, hogy a prekurzor 

szol jelentős része a bevonat külső felében maradt, nem nedvesítette át 

teljesen a részecskés réteget. Tehát a bevonat hordozó felőli oldalán üregek 

maradhattak, valószínűsíthetően az LB-bevonattal ellátott mintának 

prekurzor szolba történő gyors bemerítésének köszönhetően. 

A prekurzor szol penetrációja a részecskés rétegbe az AFM-vizsgálatok 

eredményei alapján (5.3.2.1 fejezet) is valószínűsíthető, mivel ellenkező 

esetben az LB-filmet a vékonyabb réteggel (jelen esetben a titán-dioxid szol-

gél filmmel) bevonva is sima felületet kellett volna kapnom. 

Mindezek alapján a két különböző LB-SG típusú bevonatra a 61. ábrán 

látható egyszerűsített szerkezetet tételeztem fel. 

 
61. ábra. Kétrétegű, LB-SG típusú bevonatok optikai modellvizsgálatok és AFM-
felvételek alapján feltételezett, egyszerűsített szerkezete (balra: LB131-cSiSG-2; 

jobbra: LB131-TiSG; a szaggatott vonalak a modell szerinti két réteg határát 
jelölik) 
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5.3.3 SG-SG rendszerek 

5.3.3.1 Nagy fényáteresztésű SG-SG bevonat kialakítása szilíciumhordozón 

Az 5.3.1.4 fejezetben leírtak mintájára két szol-gél film egymásra 

rétegezésével is előállítottam csökkentett reflektanciájú bevonatokat, ez 

esetben szilíciumhordozón. A szilícium törésmutatója (3,88) jóval magasabb 

az üvegénél, ezért ennek megfelelően az antireflexiós hatás eléréséhez 

szükséges törésmutató is magasabb: 1,97 a 2. egyenlet alapján. Ebből 

adódóan az általam előállított titán-dioxid szol-gél réteg (TiSG) alkalmas 

lehet optikai célokra. Az 5.3.1.4 fejezetben ismertetett módon két réteg 

kialakításával törésmutató gradiens alakítható ki, ami szélesebb 

hullámhossztartományban eredményezhet csökkentett reflektanciát. Második 

rétegként pórusos szilika szol-gél filmet (pSiSG) választottam. Az előzetesen 

az egyedi rétegekre illesztett törésmutató adatok (2. táblázat) és a 3. egyenlet 

alapján becsültem az optimális rétegvastagságokat, a csökkentett 

reflektanciához tartozó hullámhossztartomány középértékének 550 nm-t 

választva. A végső értékeket szimulációk alapján határoztam meg. 

 
62. ábra. Szilíciumhordozón lévő titán-dioxid (TiSG, n=2,00; d=65 nm) és pórusos 
szilika szol-gél film (pSiSG, n=1,31; d=99 nm), illetve ezek kétrétegű bevonatának 

(TiSG-pSiSG) szimulált reflektancia spektrumai 
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Az eredményül kapott paraméterekkel (TiSG: n=2,00, d=65 nm; pSiSG: 

n=1,31, d=99 nm) szimulált reflektancia spektrumok a 62. ábrán láthatók. A 

tendencia hasonló az analóg SG-LB rendszereknél tapasztaltakhoz: a 

minimális reflektanciát várhatóan a megfelelő titán-dioxid réteggel tudjuk 

elérni (540 nm körül), de a kétrétegű struktúrával kiszélesíthetjük az alacsony 

reflektancia értékekhez tartozó tartományt. 

A bevonatokat a célzott vastagságértékeknek megfelelően, a 2. táblázat 

alapján meghatározott húzási sebességekkel (TiSG: 12,6 cm/perc; pSiSG: 3,6 

cm/perc) állítottam elő. A bevonatról készült keresztmetszeti FESEM-kép 

alapján (63. ábra) jó közelítéssel sikerült előállítani a tervezett szerkezetet, a 

megfelelő rétegvastagságokkal. 

 
63. ábra. Keresztmetszeti FESEM-felvétel szilícium hordozón előállított, kétrétegű, 
SG-SG típusú (titán-dioxid és pórusos szilika szol-gél rétegekből álló, TiSG-pSiSG) 

bevonatról 
 
A bevonat reflektanciája a felvett spektrum alapján (64. ábra) a teljes vizsgált 

tartományban 0,04 alatt maradt, ami jelentős csökkenést jelent a szilícium 

~0,4-es reflektanciájához képest. A várakozásoknak megfelelően az 

egyrétegű titán-dioxid szol-gél filmnél kaptuk a legalacsonyabb reflektancia 

értéket (0,015), de a kétrétegű rendszer 570 nm-es hullámhossz felett már 

alacsonyabb reflektanciát biztosított. Az előnyös optikai tulajdonságokat a 
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bevonat szemmel láthatóan sötét (csaknem fekete) színe is alátámasztotta (65. 

ábra). 

 
64. ábra. Szilíciumhordozón előállított titán-dioxid szol-gél filmnek (TiSG), illetve 
titán-dioxid és pórusos szilika szol-gél filmek SG-SG típusú kétrétegű bevonatának 

(TiSG-pSiSG) reflektancia spektrumai (utóbbi esetében a folytonos vonalak az 
illesztett görbék, az egyedi pontok a mért adatok) 

 

 
65. ábra. Fénykép egy szilícium hordozón előállított, kétrétegű, SG-SG típusú (titán-
dioxid és pórusos szilika szol-gél rétegekből álló, TiSG-pSiSG) bevonatról; a réteg 

egy szilícium lapon fekszik 
 
A bevonat reflektancia spektruma jó egyezést mutatott a szimulált görbével: 

ez a kétrétegű modellel illesztett törésmutató és rétegvastagság értékekben is 

megmutatkozott (17. táblázat). 

A kísérletsorozat megmutatta, hogy szol-gél filmek alkotta kétrétegű 

bevonatok segítségével jól tervezhető, szabályozható módon, előnyösen 
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befolyásolhatók a gyakorlati alkalmazások szempontjából kiemelt fontosságú 

szilíciumhordozó optikai tulajdonságai. 

17. táblázat. Titán-dioxid és pórusos szilika szol-gél rétegek SG-SG típusú 
bevonatainak kétrétegű modellel előzetesen célzott (cél) és reflektancia spektrumuk 

(látható-ultraibolya) kiértékelése során illesztett (ill) törésmutató (n) és 
rétegvastagság (d) értékei 

Vizsgált 
bevonattípus 

Célzott és illesztett eredmények 
1. réteg 2. réteg 

ncél nill 
dcél 

[nm] 
dill 

[nm] ncél nill 
dcél 

[nm] 
dill 

[nm] 
TiSG-pSiSG 2,000 1,994 65 66 1,310 1,312 99 95 
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6 Összefoglalás 
Munkám során új típusú, speciális szerkezetű, egy- és kétrétegű bevonatokat 

állítottam elő szilárd hordozókon. Tanulmányoztam a modellbevonatok 

potenciális alkalmazások szempontjából kiemelt fontosságú optikai, felületi 

(nedvesedési-morfológiai) és mechanikai tulajdonságait. Számos esetben új 

ismereteket szereztem a bevonatok előállításához vezető elemi 

(rész)folyamatokról. 

Az egyik alkalmazott rétegképzési eljárás a mártásos szol-gél technika („dip 

coating”) volt, amivel különböző összetételű prekurzor szolokból kiindulva 

állítottam elő kompakt és pórusos szilika, illetve titán-dioxid filmeket. 

Optikai modellvizsgálatok segítségével meghatároztam a rétegek vastagságát 

és törésmutatóját, illetve a Landau – Levich-egyenlet alapján a húzási 

sebesség és a rétegvastagság közötti összefüggést. Nedvesedési 

vizsgálatokkal megállapítottam, hogy a kompakt szilika rétegek még enyhe 

szililezettség esetén sem mutatnak peremszöghiszterézist, ezért vízlepergető 

tulajdonságúnak tekinthetők. 

Stöber-szintézissel előállított, különböző méretű (mérettartomány: ~35-230 

nm) szilikarészecskék monorétegeit alakítottam ki a Langmuir – Blodgett 

(LB)-technikával. Előzetesen filmmérleges vizsgálatokkal igazoltam, hogy a 

víz-levegő határfelületre terített részecskék fedőképessége nem függ a 

határfelületi koncentrációtól, azaz a jellemző területparaméterek (kontakt 

keresztmetszeti és kollapszus terület) egyenesen arányosak a terített 

mennyiséggel. A részecskék üveghordozón előállított LB-filmjeiről felvett 

transzmittancia spektrumok analízise alapján megállapítottam, hogy a 

részecskés bevonat jól közelíthető monodiszperz gömbök szoros illeszkedésű 

rétegeként. 
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A részecskék szerkezetképzésének méretfüggését különböző összetételű 

bidiszperz rendszerekkel vizsgáltam. Oldalnyomás-terület izotermák 

analízisével igazoltam, hogy a rendszert alkotó részecskék közötti kisebb 

méretkülönbség esetén az egyedi részecskék fedőképessége összeadódik. 

Nagyobb méretkülönbségnél a kisebb részecskék képesek a nagyobbak 

közötti térbe behatolni (utóbbiak többsége esetén), ezáltal a jellemző 

területparaméterek értéke kisebb, mint az egyedi részecskék 

fedőképességének additivitását feltételező érték. A bidiszperz LB-filmek 

transzmittancia spektrumainak vizsgálata alapján látható, hogy a réteg 

effektív törésmutatója finoman hangolható a rendszert alkotó részecskék 

méretének és a különböző méretű részecskék arányának változtatásával. Az 

optikai modellvizsgálatok a bevonatok mélységi szerkezetére vonatkozóan is 

szolgáltattak információt az inhomogenitást jellemző paraméteren keresztül. 

Ezek alapján feltételeztem, hogy a nagyobb részecskék többsége esetén a 

kisebbek a réteg külső részében, a nagyobbak felső feléhez tapadva 

helyezkednek el (megtartva a feltételezett víz-levegő határfelületi 

szerkezetet), míg a kisebb részecskék többsége esetén lényegében minden 

részecske a hordozón található. A feltételezett szerkezetek helyességét 

pásztázó elektronmikroszkópos (FESEM) felvételek is alátámasztották. 

Újszerű összetett bevonatokat állítottam elő az említett rétegképzési eljárások 

(„dip coating” és LB-technika) egymást követő alkalmazásával. A részecskés 

filmeket szol-gél réteg felületén kialakítva kapott (SG-LB-típusú) bevonatok 

vizsgálatával nyert legfontosabb eredmények a következők voltak: 

• Optikai modellvizsgálatok (transzmittancia spektrumok és 

reflektancia görbék analízise), illetve FESEM-felvételek alapján 

megállapítottam, hogy a bevonat két rétege között nincs számottevő 

átlapolás, szerkezetük gyakorlatilag azonos a megfelelő egyedi 

rétegekével. 
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• Adhéziós tesztek alapján a részecskés LB-réteg jelentősen 

megnövekedett mechanikai stabilitást mutatott az egyrétegű LB-

filmekhez képest. A jelenség feltehetően a két réteg együttes, magas 

hőmérsékletű hőkezelésének tulajdonítható. 

• A bevonatok megfelelő stabilitása és a részecskés réteg szerkezete 

lehetőséget adott nedvesedési modellvizsgálatokra is. Új módszert 

mutattam be, amellyel becsülhető a szilikarészecskék vízperemszöge 

a kétféle eljárással hidrofobizált rétegeken mért vízperemszögek 

alapján (a Cassie – Baxter-egyenlet felhasználásával). A módszer 

elméletileg bármely, 61°-nál nagyobb peremszöggel rendelkező 

részecskék esetén alkalmazható. Enyhe körülmények között 

(monofunkciós szililezőszer 0,02 tf% koncentrációban) szililezett 

bevonatok esetén jelentős (~30°-os), erősen hidrofobizált (bifunkciós 

szililezőszer 5 tf% koncentrációban) rendszereknél pedig 

elhanyagolható permszöghiszterézist tapasztaltam. Mindezt a 

felületek eltérő mértékű borítottsága okozhatta apoláris csoportokkal, 

amit a rétegek morfológiája, a szililezőszer koncentrációja és a 

bifunkciós ágens feltételezett polimerizációja egyaránt 

befolyásolhatott. Az LB-filmet alkotó részecskék mérete nem volt 

hatással a mért peremszög értékekre (a Cassie – Baxter-egyenletnek 

megfelelően). 

• Kompakt szilika szol-gél film és szilikarészecskés LB-film egymásra 

rétegezésével alakítottam ki előnyös optikai tulajdonságokkal 

rendelkező (az egyrétegű LB-filmekhez képest szélesebb 

hullámhossztartományban nagy fényáteresztésű) bevonatokat 

üveghordozón. A megfelelő rétegparamétereket előzetes szimulációk 

alapján határoztam meg. A hullámhossztartományt a felhasznált 

részecskék méretének változtatásával szabályoztam. A kísérlet 
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analógiájára szilícium hordozón is kialakítottam széles tartományban 

csökkentett reflexiójú bevonatokat, a hordozó eltérő törésmutatójának 

megfelelően titán-dioxid és pórusos szilika szol-gél rétegek 

felhasználásával kialakítva a törésmutató gradienst. 

Bemutattam, hogy a részecskés LB-filmeket különböző vastagságú szol-gél 

réteggel bevonva (LB-SG-típusú bevonatok) eltérő morfológiájú felületek 

alakíthatók ki tervezhető, szabályozott módon. AFM-felvételek igazolták, 

hogy a prekurzor szol behatolása a részecskék közé a szol-gél réteg 

vastagságától függően különböző érdességet eredményez, megtartva a 

részecskés réteg rendezett szerkezetét. A penetráció tényét optikai 

modellvizsgálatok (transzmittancia spektrumok és reflektancia görbék 

kiértékelése illesztéssel) is megerősítették, illetve rámutattak arra, hogy a 

behatolás nem volt teljes, a bevonat hordozó felőli részén megmaradt egy 

kisebb törésmutatójú (üreges) réteg. 
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7 Függelék 
7.1 A vékonyréteg optika összefüggései 

7.1.1 A Fresnel-formulák ([44] alapján) 

A Fresnel-formulák írják le, hogy mi történik a fénysugárral, amikor két 

izotróp, optikailag homogén dielektrikum határára érkezik. Az itt bemutatott 

összefüggések veszteségmentes közegeket tételeznek fel (tehát nem lép fel 

abszorpció és fényszórás). A vizsgált koordinátarendszerben az x tengely 

választja el a két közeget, és az xz sík a beesés síkja. A két közeg határán a 

beeső fény egy része visszaverődik, egy másik része (megtörve) továbbhalad 

a másik közegbe. A két közeget 0-s, illetve 1-es indexszel jelölve a rájuk 

vonatkozó törésmutató, illetve permittivitás n0, n1, ε0 és ε1. A beeső 

(„incident”), visszavert („reflected”) és megtört („refracted”) fénysugár 

látható a 66. ábrán. 

 
66. ábra. Fénysugár beesése, visszaverődése és törése két dielektrikum határán 
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Az egyes nyalábok (beeső, visszaverődő, megtört) komplex formában felírva 

(F1.1-3): 

E0
d=A0

d
0ie τ ; (F1.1) 

E0
r=R0

r
0ie τ ; (F1.2) 

E1
d=A1

d
1ie τ . (F1.3) 

Az exponensekben szereplő τ paraméterek értékei (F1.4-6): 
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A F1.1-3 egyenletekben szereplő komplex amplitúdók felbonthatók két 

komponensre: az egyik a beeséssel egy síkban van (p), a másik pedig 

merőleges a beesés síkjára (s). Ez a két módus, amelyekre használják a TM 

(transzverzális mágneses, p) és TE (transzverzális elektromos, s) 

elnevezéseket is. Ezek segítségével felírhatók az elektromos (E) és mágneses 

(H) térerősség vektorok különböző koordinátatengelyekre vonatkoztatott 

komponensei (μ a permeabilitás, v index a vákuumra utal). 

Két dielektrikum határán az elektromos és mágneses térerősség tangenciális 

és normális komponensei is folytonosan változnak, ezek alapján hat egyenlet 

írható fel (F1.7-12). A tangenciális komponensekre (x és y): 
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A normális komponensre (z): 
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Levezethető, hogy a hat egyenletből 2-2 összefüggés (F1.9 és F1.12; F1.10 és 

F1.11) egyenértékű, így lényegében négy egyenlet marad, aminek igaznak 

kell lennie a határfelületen (z=0), minden időpillanatban. Ehhez két 

feltételnek kell teljesülnie: a fázis-, és az amplitúdó feltételeknek. A 

fázisfeltétel a F1.1-3 egyenletekben szereplő exponensek egyenlőségét 

mondja ki (F1.13): 

d
1

r
0

d
0 τ=τ=τ . (F1.13) 

Ezt beírva a F1.4-5 egyenletekbe, és figyelembe véve, hogy z=0, a következő 

összefüggéshez jutunk: 

00 'sinsin ϕ=ϕ . (F1.14) 

A két nyaláb nem ugyanabba az irányba halad, ezért nem egyezhet meg 

egymással a két szög (φ0 és φ'0), így adódik (F1.15): 
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00' ϕ−π=ϕ , tehát 00 cos'cos ϕ−=ϕ . (F1.15) 

Ez a visszaverődés törvénye, amely kimondja, hogy a beeső és a visszavert 

nyaláb a beesési merőlegessel (a 66. ábrán z tengely) azonos szöget zár be. A 

F1.13 fázisfeltételt F1.4 és F1.6 egyenletekbe beírva kapjuk (z=0): 
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Ez a Snellius – Descartes-törvény. A kapott összefüggéseket felhasználva 

írhatók fel az amplitúdó feltételek: 

1p,10p,0p,0 cosAcos)RA( ϕ=ϕ− ; (F1.17) 
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11s,100s,0s,0 cosnAcosn)RA( ϕ=ϕ− . (F1.20) 

Ezekből az egyenletekből fejezhetők ki a Fresnel-formulák, amelyek a 

visszavert és a beeső, illetve a transzmittált és a beeső fény amplitúdóinak 

arányát adják meg mind a p (beesés síkjában lévő), mind az s (beesés síkjára 

merőleges) komponensre nézve. 
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7.1.2 A homogén réteg modell 

Ha egy vékony bevonat kerül a hordozóra, akkor a hordozó mindkét oldalán 

két határfelület van jelen a rendszerben (levegő (0 index)-réteg (1) és réteg-

hordozó (2) ), és transzparens hordozó esetén két nyalábot is figyelembe kell 

venni (mindkét oldaláról lehet visszaverődés). 

A két határfelületre egyaránt felírhatók a megfelelő Fresnel-féle 

összefüggések. A két nyaláb (a rétegről, illetve a réteg-hordozó 

határfelületről visszaverődő) között optikai úthossz különbség van, a 

fáziskülönbség az alábbi egyenlettel (F1.25) írható fel: 

11 cosdn22
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=δ . (F1.25) 

Az egyenletben λ a fény hullámhossza, n1 a réteg törésmutatója, d a 

vastagsága, φ1 pedig a rétegbe belépő nyaláb beesési szöge. A két nyaláb 

interferenciája révén jön létre a visszavert nyaláb, ennek alapján határozható 

meg a réteg reflektancia (RL). A fázisszög koszinuszos függése az oka annak, 

hogy a transzmittancia (és a reflektancia) függvényben extrémumok 

(maximumok és minimumok) találhatók. 

Pásztázó szögű reflektometriás mérés esetén p-polarizált, 632,8 nm 

hullámhosszúságú fényt alkalmaztam, ez esetben a réteg reflektancia (F1.26): 
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Az egyenletben szereplő Fresnel-féle együtthatók minden beesési szöghöz a 

F1.21 egyenlettel számíthatók. A reflektancia (R) kiszámítható, ha a vékony, 

transzparens hordozó mindkét oldalán található egy (ugyanolyan) egyrétegű 

bevonat. Ebben az esetben: 

L

L
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R2R
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= . (F1.27) 

Látható-ultraibolya spektrometriai mérések esetén transzmittancia 

spektrumokat vettem fel, normális beesés mellett. Ilyen esetben nem lehet 

különbséget tenni a p és s módusok között, ezáltal a Fresnel-formulák is 

jelentősen egyszerűsödnek (F1.28-29): 
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A réteg reflektancia az alábbi összefüggéssel (F1.30) számítható: 
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A réteg reflektancia és a transzmittancia közötti összefüggés (a hordozó 

mindkét oldalán megtalálható, ugyanolyan réteg esetén): 
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Nem transzparens hordozók esetén a réteg reflektancia (RL) egyenértékű a 

reflektanciával (R). 



 128 

7.1.3 A kétrétegű modell 

A kétrétegű modell használatakor két optikailag homogén modellt tételeztem 

fel a transzparens hordozó mindkét oldalán. A homogén réteg modellhez 

képest jelentős különbség, hogy oldalanként három határfelület van: levegő 

(0-s index)- külső réteg (1), külső réteg- hordozó felőli réteg (2) és hordozó 

felőli réteg- hordozó (3). A Fresnel-formulák az eddigivel megegyező módon 

írhatók fel (F1.28-F1.29). A fázisszögek (F1.32-35): 
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A réteg reflektancia kiszámításához szükséges összefüggés a mátrix módszer 

segítségével levezethető (F1.36-37): 
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A transzmittancia F1.31 alapján számítható, a reflektometriás mérések 

eredményeinek kiértékeléséhez használt összefüggések ennek analógiájára 

levezethetők. 
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7.1.4 A gömbös modell 

Szilikarészecskék LB-filmjeiről felvett transzmittancia spektrumok 

kiértékeléséhez a szoros illeszkedésű, monodiszperz gömbök monorétegét 

feltételező modellt használtam. A részecskék átmérőjét d-vel, a részecske-

részecske távolságot (a középpontjaikét) Dp-vel, a kettő hányadosát β-val 

jelölve a réteg z magasságában a szilika térkitöltése (α, F1.38): 
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Az anyag tömbi törésmutatója alapján számítható a refrakció (rf, F1.39): 
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Figyelembe véve, hogy a részecskék közti teret levegő tölti ki (aminek 

törésmutatója ~1, refrakciója pedig 0), a réteg effektív törésmutatójára a 

Lorentz – Lorenz-egyenlet az alábbi formában írható fel (F1.40): 
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Ebből kifejezve az effektív törésmutatót (F1.41): 

2
1

3)(2 −
−

=
SiSi

eff rf
zn

α
. (F1.41) 

Az illesztés során β értékét 1-nek vettem (ez jelenti a szoros illeszkedést), a 

legfontosabb illesztett paraméterek: a részecskeátmérő (d) és rfSiβ2. Utóbbi 

értékéből F1.38 és F1.41 alapján 500 különböző z értéknél meghatároztam az 
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effektív törésmutatót, az így kapott neff-z összefüggés numerikus 

integrálásával adtam meg a rétegre vonatkozó neff értéket. 

 

7.1.5 A törésmutató diszperziója 

A transzmittancia spektrumok értékelésekor kapott törésmutató értékek a 

SAR hullámhosszára (632,8 nm) vannak megadva a jó összevethetőség 

érdekében. A diszperziót (a törésmutató hullámhosszfüggését) egy faktorral 

(q) vettem figyelembe az illesztések során, az alábbi összefüggés 

(Hartmann2-formula, F1.42) alapján: 

)
)

100
8,632(

1

)
100

(

1(q1)nm8,632(n)(n
22

−
λ

+=λ=λ . (F1.42) 

A diszperziós faktor értéke az adott anyagtól függ, üveghordozó esetén 0,3-t 

adtam meg, szilikarétegek esetében az érték általában 0 és 0,5 közé esett, 

titán-dioxidnál pedig ennél jóval nagyobb is lehet (~3). 

 

7.1.6 Korrekció az üveghordozó abszorpciójával 

Az eddigi összefüggések transzparens hordozóra és rétegekre érvényesek. 

Mivel az üveghordozó abszorpciója nem hanyagolható el, korrigáltam a 

rétegek spektrumát. Ehhez először le kellett mérni a hordozó spektrumát is 

(törésmutatóját 1,52-nek, diszperziós faktorát 0,3-nak vettem). 

A hordozó törésmutatója n1 és vastagsága D, abszorpciós együtthatója α. Ha 

az abszorpciós együttható α<<0,01, akkor a Fresnel reflexiós együtthatókat 

még nem befolyásolja a törésmutató képzetes része. A hordozó törésmutatója 

és diszperziója ismeretében minden hullámhosszra meghatározható az 

aktuális törésmutató. A levegő-hordozó határfelület reflektanciája (F1.43): 
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A vastag hordozó átlagos (az interferenciahullámokra kiátlagolt) 

transzmittanciája (F1.44): 
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A hordozó transzmittanciájából minden hullámhosszon meghatározható a 
Deατ =  mennyiség (F1.45): 
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Ha a hordozó gyengén abszorbeál, a szimmetrikus minta transzmittanciáját 

leíró (F1.31) képlet a következőképp módosul (F1.46): 
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A mért transzmittanciából és a hordozó spektrumából meghatározott τ-val 

kiszámítható a rétegreflektanciát (RL, (F1.47)): 
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RL-ből meghatározható a korrigált transzmittancia (Tc, F1.48): 
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7.2 Részecskék térkitöltése és az általuk lefedett terület aránya 

Az egyrétegű, részecskés Langmuir – Blodgett-filmeket szorosan illeszkedő, 

monodiszperz gömbök rétegével közelítettem (ez az ún. hatszöges vagy 

hexagonális elrendezés, de nevezik háromszögesnek is, 67. ábra). 

 
67. ábra. Egy részecske elhelyezkedése a hatszöges elrendeződésben 

 

A gömbök által lefedett terület a vetített kör területével (R2π) egyezik meg. A 

hatszög területe az ábrán berajzolt szabályos háromszög területéből 

számítható (F2.1): 

332
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22

22 RRaRam
T a
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A hatszög területe a háromszög területének hatszorosa (F2.2): 

3
66

2RTT háromszöghatszög == . (F2.2) 

A részecskék által lefedett terület aránya (F2.3): 

R 

a 
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A részecskék által kitöltött térfogat aránya ezzel analóg módon számítható a 

gömbök térfogatának és a gömb átmérőjével megegyező magasságú, hatszög 

alapú hasáb térfogatának (F2.4) hányadosaként (F2.5): 
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A kapott eredmények láthatóan mindkét esetben függetlenek a részecskék 

méretétől. 

 

7.3 Bidiszperz rendszerek összetételének kiszámítása 

A megfelelő borítottság arányok kialakításához kiszámítottam, hogy adott 

terület (A) lefedéséhez d átmérőjű részecskék mekkora tömege szükséges. 

Mivel arányokat határoztam meg, a F2.3 egyenlettel nem kellett korrigálnom 

(szoros illeszkedés esetén a különböző méretű részecskék a felület 

ugyanolyan arányát fedik le). Egy részecske által lefedett terület (A1r, F3.1): 

4

2

1
πdA r = . (F3.1) 

Adott felület (pontosabban annak ~91%-a) lefedéséhez szükséges 

részecskeszám (N, F3.2): 

rA
AN
1

= . (F3.2) 



 134 

Egy részecske tömege (m1r) a gömb ismert térfogata (V1r, F3.3) és a Stöber-

szilika irodalmi sűrűségértéke [92] alapján számítható (F3.4): 

6

3

1
πdV r = ; (F3.3) 

rSiOr Vm 11 2
ρ= . (F3.4) 

Adott felület lefedéséhez szükséges tömeg (mA, F3.5), illetve ezt a szol 

szárazanyag-tartalmával (sz.a.t.) osztva a szükséges törzsszol térfogat (VA, 

F3.6) ezek alapján számítható: 

Nmm rA 1= ; (F3.5) 

... tasz
mV A

A = . (F3.6) 

Ezek alapján határoztam meg a megfelelő borítottság arányokhoz tartozó 

szolösszetételeket. 

A monodiszperz rendszerekre felvett oldalnyomás-terület izotermák alapján 

is kiszámoltam a borítottság arányokat. Ehhez a kontakt keresztmetszeti 

terület mennyiségfüggését leíró egyenesek egyenleteit használtam fel (30. 

ábra). Az egyenletekben 1 és 2 index jelöli a két aktuálisan felhasznált szolt, 

Ak a kontakt keresztmetszeti terület, a a mennyiségfüggést leíró egyenes 

meredeksége, m a terített mennyiség (F3.7-8): 

111 maAk = , (F3.7) 

222 maAk = . (F3.8) 
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A különböző méretű részecskék által lefedett területek aránya (F3.9, a terített 

mennyiségek aránya a bidiszperz szolok összetétele alapján ismert): 

22

11

2

1

ma
ma

A
A

k

k = . (F3.9) 
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