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Űevezetés 
 

A korrózió minden időben nagy terhet ró a gazdaságra, annak 
fejlettségétől függetlenül. A szerkezeti anyagok állagának megóvására 
rendszeresen jelentős összegeket fordítanak. A technika és tudomány 

fejlődése során minden szerkezeti anyagnak kialakult a saját védőbevonat-
rendszere, mely a jellemző roncsoló tényezőket távol tartja, például a fát 
főként nedvességtől, gombáktól kell védeni, a m anyagok egy részére 
komoly veszélyt jelent az ultraibolya-sugárzás, de a ma legjelentősebb 
szerkezeti anyagaink, a fémek képviselik a korrózió elleni védekezés 

költségeinek nagyobbik részét. 
A nem korrózióálló fémötvözetek – s itt a hangsúly főleg az acélon van –, 

kémiai korrózióját hagyományosan bevonatokkal előzik meg, melyek igen 
változatos összetétel ek és szerkezet ek, pl. festékek, lakkok, porlakkok, 

szol-gél bevonatok, polimer olvadékok, galvánbevonatok. Ahol a 

bevonatképzés nehézkes (pl. csövek belső felülete), ott az áramló közegben 
oldanak fel inhibitort. Ezen módszerek közös célja a nedvesség és az oxigén 
vagy általánosan a vasnál pozitívabb standard elektródpotenciálú anyag 

elszigetelése a fémtől. Az említett bevonatok, még ha korróziós inhibitorral 
vannak is ellátva, csak addig védik a hordozó fémet, amíg sértetlenek. Egy-

egy karcolás nyomán a korrózió gyorsan továbbterjedhet, akár még az ép 
bevonat alatt is (B.1. ábra). 

 

 
B.1. Ábra Mechanikai sérülések (kopás, lepattogzás, karcolás) nyomán jelentkező korrózió 

[web1]. 

 

Általános veszélyt jelentenek a szerkezeti anyagokra, használati tárgyakra 

nézve a mikroorganizmusok is, melyek vizes, nedves közegben telepednek 

meg a környező felületeken, számos kockázati tényező értékét növelve. Ezek 
közé a veszélyeztetett felületek közé soroljuk a szaniter- és légkondicionáló 
berendezések felületeit, sz rőit, – melyeken virulens mikroorganizmusok 

telepedhetnek meg–, ipari h tőkörök csőhálózatát, tengeri olajfúró tornyok 
szerkezeti és funkcionális elemeit, nedves falfelületeket, stb. (B.2. ábra).  
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Ű.2. Ábra  Űiolerakódásnak fokozottan kitett felületek [web2]. 

 

A vízbe merülő hajótestek is potenciális életteret nyújtanak a 
mikroorganizmusoknak. Utóbbiaknál a lerakódott biofilm illetve az erre 

telepedő magasabbrend  élőlények rétege komoly tömegnövekedést, haladási 
ellenállást okoz, és nemzetközi szállítás esetén valószín síti a populációk 

keveredését. A legfontosabb azonban a mikrobiológiailag indukált korrózió 

(MIC): a mikroorganizmusok anyagcseretermékei által kiváltott szerkezeti 
korrózió. A biolerakódás megakadályozása egyben a MIű elleni védekezés 
is. Általánosságban megállapítható, hogy a bevonatokban alkalmazott 

(h tőkörök esetén a hőcserélő közegbe kevert) biorepellens/biocid anyagok 

közt csökkenő súllyal van jelen a fejlettebb szervezetekben akkumulálódó ón 
és réz, növekszik viszont a szerves hatóanyagok aránya. A festékbevonatba 
kevert hatóanyagok legnagyobb hátránya a viszonylag gyors kioldódás.  
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I. 

I. Irodalmi összefoglaló 
 

I.1. Korrózió 
 

A korrózió világszerte komoly probléma, mely ellen különböző 
módszerekkel védekezünk. Hagyományos módszer a katódos védelem [Roce, 

2005], a passziválás [Schauer 1998] és bevonatokkal biztosított szigetelő 
hatás [Sangaj 2004]. A fém felületén kialakított bevonatok elszigetelik a  
korrozív anyagokat. A festékek egy része ugyan tartalmaz inhibitorokat, de 

ezek csak a fedőréteg szigetelésével együtt hatékonyak. Ha a festékréteg 
megsérül (mechanikai hatásra), a megszáradt festékben maradt korróziógátló 
inhibitorok a továbbiakban nem tudják ellátni feladatukat [Kendig 2003]. 

Kutatók és ipari szakemberek ezért új lehetőségeket keresnek a 
meghosszabbított védelem elérésére. Folyékony filmképzők és inhibitorok 
együttes alkalmazása kapszulázott formában lényeges előrelépést jelent a 
bevonatok hatékonyságának növelésénél. 
 

I.1.1. Alternatív megoldás - Öngyógyító bevonatok 

Az elmúlt években a funkcionális polimerek közt kiemelkedő helyet 
foglaltak el az öngyógyító, önjavító bevonatok. Az öngyógyítás lényege a 
sérült, törött polimer fázis regenerációja [Zang, 2008]. Az önjavítás módja 
többféle lehet. A polimerláncok, melyeket a sérülés elválaszt egymástól, 
újrakapcsolódhatnak fizikai/kémiai térhálót alkotva pl. melegítés hatására 

[Liu, 2013] (használhatóságuk néhány polimertípusra korlátozódik), vagy 

képezhet köztük kapcsolatot külső közvetítő ragasztóanyag is, mely töltött 
üreges, gömb alakú kapszulákban (vagy szálakban, csövekben) tárolódik 
[White 2001, 2003; Fay, 2005; Andersson, 2006; Zang, 2008; Suryanaraya-

na, 2008; Cho, 2009; Blaiszik, 2009]. A polimer fázis sérülésekor vele együtt 
a benne lévő kapszulák is felhasadnak, kiadva magukból a tárolt fluidumot. 
Ez a folyadék kitölti a polimer fázis diszkontinuitásait, és megragasztja a 
polimert (I.1. ábra). 
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I.1. Ábra Adhezív anyagot tartalmazó mikrokapszulákkal ellátott polimer 
önjavító/öngyógyító m ködési mechanizmusa [Jones, 2010]. 

 

Az öngyógyító rendszer tehát polimer mátrixból (tömbi vagy festék), az 
ebben eloszlatott, folyékony monomerrel töltött üreges hordozókból 
(többnyire kapszulák), valamint a monomer megszilárdulását segítő egyéb 
anyagokból álló kompozíció. A kapszula fala biztosítja azt, hogy a monomer 

csak sérüléskor érintkezzen a környezetében lévő iniciátorokkal/ 

katalizátorokkal/monomerekkel, addig viszont intakt, folyékony állapotban 
‘várakozzon’ [Ghosh, 2006; Wu, D.Y., 2008; Mauldin, 2010; Samadzadeh, 

2010; Murphy, 2010]. 

 

I.1.2. Öngyógyító bevonatok kapszuláinak felépítése: héj, mag, inhibitor 

A polimerek széles spektruma megfelelő héjképző: poliuretánok, 
poliészterek, poliamidok, melamin gyanták, polisziloxánok, poliakrilátok és 
kopolimerjeik [Podszun, 2002], hidrolizált poli(vinilacetát), hidroxi/alkilcel-

lulóz származékok, fenolgyanták, karbamid-formaldehid- [Reybuck, 2008] és 

melamin-karbamid-formaldehid gyanta [Tong, 2010], sziloxán gélek, stb. A 

fentiek közül a jó adhezív képesség  polikondenzációs aldehidgyanták 
relatíve olcsón és gyorsan előállíthatóak ezért választottam ezt a héjtípust. 

A bevonatcélú öngyógyító kapszulázás mintegy tízéves irodalmában 
túlnyomó többségben szerepel a térhálós, karbamid-rezorcin-formaldehid 

polikondenzációs héj [Kumar, 2006; Yuan (L.), 2006, 2008; Blaiszik, 2008; 

Tong, 2010; García Espallargas 2011; Samadzadeh, 2011; Yang, 2011, 
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2012;]. A rezorcin csak kisebb mennyiségben van jelen a fő komponensekhez 
képest, a továbbiakban ezért ezt a polimert karbamid-formaldehidnek, ‘UF’-
nek hívom. 

 

Az öngyógyító rendszerek leggyakoribb kapszulázott anyagai a 

diciklopentadién Grubbs katalizátorral [White, 2001; Kessler, 2003], epoxi 

gyanták [Yuan, Y.C., 2008; Zhao, 2012; Liu, 2012], biszfenol-A típusú epoxi 
gyanták imidazol térhálósítóval [Rong, 2007], merkaptán vegyületekkel és 
kationos iniciátorokkal [Yuan, Y.C., 2008], vinil-funkcionalizált 
poli(dimetilsziloxán) gyanták és platina katalizátorok [Keller, 2007], sztirol 

[Wang, 2008, 2009], politiol epoxi térhálósítók [Yuan (Y.C.), 2008], reaktív 
aminok [McIlroy, 2010], diizocianát gyanták [Yang, 2008], metil-metakrilát 
[He, 2009]. Ezek mindegyike használható három- és kétdimenziós 
m anyagok esetén – hátrányuk a magas ár mellett, hogy sokszor kétféle 
kapszulát is kell készíteni, ami bonyolítja az eljárást.  

Bevonatok esetén választhatunk gazdaságosabb, környezetbarátabb 

filmképzőt, mert rendelkezésünkre állnak levegőn száradó növényi olajok, 
melyek oxidatív száradással képesek más adalék nélkül is szilárd filmet 
létrehozni (I.2. ábra). Ezek hátránya, hogy csak levegővel érintkező 
felületeken használhatók. Oxidatív polimerizációra képes kapszulázott olaj a 

lenolaj [Suryanarayana, 2008; Szabó, 2011; Boura, 2012; Mirabedini, 2012; 

Nesterova, 2012; Pilbáth, 2012; Behzadnasab, 2014] és a tungolaj 

[Samadzadeh, 2011] is. Ezek közül a lenolaj a népszer bb, melyben a 

gliceridek összetétele hozzávetőlegesen: α-linolénsav 51,9-55,2%; 

palmitinsav 7%; sztearinsav 3,4-4,6%; olajsav 18,5-22,6%; linolsav 14,2-

17% [Vereshagin, 1965]. 

 

 
I.2. Ábra Lenolaj oxidatív térhálósodása. 
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Száradási mechanizmusa főleg a bevonattechnológiából vagy a 
m vészettudományból – mint olajfesték alap – ismert [Meilunas, 1990; 

Lazzari, 1999; Grehk, 2008].  

 

A filmképzésen alapuló mechanizmusok elvileg teljesítik a korrózió elleni 
védekezés fő kritériumát: a szigetelő réteg megjavítását. Azonban ez a 
védelem a gyakorlatban még közel sem teljes. Ezért kutatják annak 
lehetőségét is, hogy a filmképzők mellé korróziós inhibitorokat is 

kapszulázzanak, melyek a filmképző megszilárdulásáig, illetve később abba 
beleágyazódva fejthetik ki jótékony hatásukat a korrozív közeggel szemben. 
A kapszulázott inhibitorok egy része puffer hatású, amire a lokális 
galvánelem anódos és katódos részei közt fellépő akár 6 pH-egység eltérés 
miatt van szükség [Taryba, 2011]. Ha a festékréteg megsérül, és megindul a 
korrózió, az inhibitorok a pH változás miatt oldékonyabbá, mobilisabbá 
válnak, és lokálisan pufferelik a fémfelület környezetét.  

Az aminok kedvelt inhibitorok, mert az acélon jól adszorbeálódnak 
(általában önszerveződve), zárt filmréteget képeznek rajta, elhatárolva a 
fémet a korrozív közegtől. Ilyen például a trietanolamin [Brooman, 2002]. A 

kis móltömeg , vízoldható alifás aminokat közvetlenül a festékekhez is 
adagolják, mint inhibitort. Az aminok közül azonban a leghatékonyabbak a 
hosszú szénláncúak, melyek kiemelkedően jól szigetelő hidrofób réteget 
képesek létrehozni az acélfelületen. Ilyen az oktadecil-amin (ODA) is, mely 

akár a forró gőz és levegő korrozív hatásának is ellenáll [Ge, 2000; Rohani-

Rad, 2003].  

Az ODA hidrofobicitása miatt közvetlenül nehézkesen alkalmazható 
festékekben. Kutatók bemutatták a gy r  alakú -ciklodextrinnel képzett 
molekuláris komplexét, ennek belső (hidrofób) üregébe ágyazódik az amin 

alkil lánca, így a komplex külső, poláros –OH-csoportjai révén vízoldhatóbb, 
festékekbe is keverhető adalékot nyertek [Fan, β014]. Számunkra azonban 
megfelelő az apoláros affinitás, hiszen hasonló közegbe, lenolajba szeretnénk 
ágyazni. 

Az irodalomban csak a legutóbbi években kezdték kutatni az amin típusú 
inhibitorok kapszulázási lehetőségeit, de csak kioldódó hatóanyagként tömör 
hordozókban (pl. a trietanolamin [Choi, 2012], dodecilamin [Falcón, 2014], 

etanolamin, 5-amino-1-pentanol, dietanolamin, propilamin, dipropilamin 

[Choi, 2013]). 
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I.2. Mag-héj kapszulák és öngyógyító bevonatok vizsgálata 
 

I.2.1. Polimerizáció 

A kapszulázási reakció terméke adott átmérőj , ill. méreteloszlású gömb, 

melyet vastagsággal, porozitással, felületi morfológiával jellemezhető héj 
vesz körül. A méretet és annak eloszlását mágneses és száras keverőkkel, 
ultrahanagos homogenizáló berendezésekkel, valamint felületaktív 
anyagokkal állítják be. A héj tulajdonságai függnek a héjképzők arányától, 
illetve ezeknek az olajos töltethez viszonyított mennyiségétől. Általában 60% 
a minimális olajtöltelék arány egy kapszulában [Mirabedini, 2012], ezt 

növelve egyre csökken a héj vastagsága, és bizonyos értéken túl stabilitása, 

záróképessége elégtelenné válik. A héj felületi érdességének adhéziójavító 
tulajdonságot jósolnak [Boura, β01β], de még nem vizsgálták. 
 

I.2.2. Méret és koncentráció 

Arról, hogy a bevonatok (túlnyomó részt epoxi) hatékonyságát hogyan 

befolyásolja az UF héjú, lenolajjal töltött kapszulák mérete (átmérője), 
méreteloszlása, olajtartalma, máig nincs egységes álláspont. Egy forrás 
szerint [Boura, β01β], mely mikro és szubmikro kapszulákat is tárgyal, 10-

15%-nyi kapszulát javasol a hatékony bevonatba. A kapszulák hatékonysága 
az átmérővel nő, kb. β0 µm-ig, viszont a bevonat adhéziója romlik. 
Behzadnasab [2014] nagyobb, 53 µm-es átlagos átmérőj , de kicsi, 5%-os 

koncentrációjú mikrokapszulát enged meg ideális öngyógyuló képesség 
eléréséhez. Mások, bevonattechnológiai gyakorlat felől közelítve a kritikus 
pigment térfogat-koncentrációt vélik érvényesnek a kapszulákra is, ezzel akár 
30-50 V/V%-nyi kapszulát is elfogadhatónak tartanak [Nesterova, 2012]. 

 

I.2.3. Mechanikai tulajdonságok 

A kapszulák ‘törésállóságát’ optimalizálni kell, hogy a héj fel tudjon 
hasadni adott erőhatásra, de legyen annyira szilárd, hogy keverés, felhordás 
során ép maradjon. A kevés ide vonatkozó vizsgálat során különféle 
viszkozitású folyadékokban való kevertetéssel állapították meg a kapszulák 
stabilitását [Suryanarayana, 2008]. 

Az UF/lenolaj kapszulás bevonatok mechanikai vizsgálata még szintén 
nem általános, bár előfordul ütésteszt [Nesterova, β01β], szakítószilárdság-

mérés [Behzadnasab, β014] és ún. pull-off teszt [Boura, β01β] is. Utóbbi 
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kettő esetén egyértelm en 10-20%-os szilárdság-, ill. tapadáscsökkenést okoz 
a kapszulák hatékony koncentrációjú jelenléte, míg az ütésteszt esetén ez nem 
jelentkezik. 

 

I.2.4. Hatékonyság, korrózió 

A kapszulázott filmképző révén megvalósuló öngyógyítás mechanizmusa 

elviekben hordozófüggetlen, tehát a kapszulák bármely fém bevonatában 
alkalmazhatók. Ígéretes eredmények születtek epoxigyantával vagy szol-gél 
szilikával bevont AA2024-es alumínium ötvözeten karbamid-formaldehid 

héjba kapszulázott, víz-reaktív szilil-észterekkel [García Espallargas, 2011] 

illetve szilikagél héjba ‘csomagolt’ metil-metakriláttal is.  
Elterjedtebbek az acélon végzett kísérletek. Többnyire epoxi bevonatokat 

vizsgálnak epoxi- [Sauvant-Moynot, 2008; Yuan (L.), 2008; Yang, 2011; Liu 

2012], sziloxán-, szilil észter- [García Espallargas, 2011; Huang, 2012], 

metil-metakrilát- [He, 2009], biszfenol-A-diglicidil-éter- [Tong, 2010], 

lenolaj- [Suryanarayana, 2008; Samadzadeh, 2011; Szabó, 2011; Boura, 

2012; Selvakumar, 2012; Nesterova, 2012; Kouhi, 2013] és  tungolaj töltet  

kapszulákkal  [Samadzadeh, 2010]. Ezek a referencia mintákénál jobb   

korrózióállóságot mutattak. 

Az UF/lenolaj mikrokapszulás bevonatok korrózióellenes hatékonyságára 
egyelőre kevés olyan módszer van, melyet rutinszer en használnának 
[Narinder, 2009]. 

Általános a vizuális megfigyelés, de gyakori a sóködkamrás vizsgálat is, 
ahol 3,5–5%-os NaCl oldattal permetezik a karcolt bevonatokat 

[Suryanarayana, 2008; Nesterova, 2012; Behzadnasab, 2014]. Ezek a tesztek  

egységesen kimutatják a lenolaj védőhatását, azonban az eredmények 
számszer sítése és egymáshoz viszonyítása nehézkes. 

Az általános kapszulás bevonatokat m szeres elektrokémiai módszerekkel 
többnyire 1–3,5%-os NaCl modelloldattal tesztelik (utóbbi érték a tengervíz 
összes sótartalmához közeli). Többféle mérési eljárást használnak, például 
követik az árams r ség időfüggését adott katódos polarizáció hatására 
[Sauvant-Moynot, 2008] vagy az árams r ség potenciálfüggését [Huang, 

2012]. Elektrokémiai impedancia spektroszkópiával (EIS) globális korróziós 
vizsgálatot végeznek [Sauvant-Moynot, 2008; Yuan, L, 2008; He, 2009; 

Samadzadeh, 2011; Choi, 2012; Liu, 2012; Boura, 2012; Falcón, 2014; Choi, 

2013], melynek eredményeit Űode- (impedancia/fázis vs. frekvencia) ill. 

Nyquist diagramokon (imaginárius impedancia vs. valós impedancia a 
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frekvencia függvényében) ábrázolják, míg a lokális méréseket pásztázó 
vibrációs referencia elektródos technikával (SVET) [García Espallargas, 

2011; Choi, 2013] vagy pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal (SEűM) 
[Pilbáth, 2012; García Espallargas, 2011; González-García, 2011a,b ] 

végzik. 
Lenolajos kapszulákon eddig csak EIS mérést végeztek [Boura, 2012], 

melynek eredménye szerint a kapszulás bevonat impedanciája nagyobb, mint 
a referenciáé – tehát a lenolaj sérülés után mérhető védettséget biztosít. 
 

I.3. Űiolerakódás 
 

A másik probléma, melyre a dolgozat fókuszált, a biolerakódás (főként 
algák megtelepedése) folyamatának kapszulás bevonattal való 
megakadályozása volt, válaszként a hagyományosan festékbe kevert 
hatóanyagok hátrányosan gyors kioldódására, környezetterhelésére (pl. űu2O 

[Almedia, 2007; Yebra, 2004]).  

Az irodalom foglalkozik mag-héj és tömör mátrix felépítés  kapszulákkal 
is. Héjanyagként régóta használnak zselatint gumiarábikummal kombinálva 
[Miale, 1981; Guarda, β011], polifoszfát-, alginát-, karboximetilcellulóz-, 

karragén-, etilén/maleinsav/akrilsav kompozíciókat [Mihm, 1995; Podszun, 

β00β]. Ha a metódus megkívánja, térhálósítószerként főként glutáraldehidet, 
tanninsavat, kinont [Mihm, 1995] használnak.  

Magként szintén számos bioaktív vegyület került és kerül szóba, az egyik 
leghatékonyabb a tributil-ón klorid és -fluorid [Miale, 1981]. A tributil-ón 
származékok azonban β008 óta hivatalosan tiltottak az élő szervezetben való 
nagymérték  felhalmozódásuk miatt [Dafforn, 2011], ezért helyüket e 
szempontból kevésbé veszélyes szerves vegyületek veszik át, mint pl. timol, 
karvakrol [Guarda, 2011], 4,5-diklór-2-n-oktil-3(2H)-izotiazolon [Hart, 

2009], 2-n-oktil-3(2H)-izotiazolon, benzotiazolinon, piridin-trifenilborán, 
Diklofuanid, Chlorotalomil, Irgarol, Folpet, Diuron [Podszun, 2002; 

Reybuck, 2008; Hart, 2009]. 

A tömör mátrix szerkezet  kapszulák közt találunk szilika aerogél 
hordozóban cink-piritiont [Wallström, β011], porózus szilika 
mikrorészecskékben γ-jodoprop-2-inil-N-butilkarbamátot [Sørensen, 2010], 

PMMA mikrorészecskékben medetomidint [Nordstierna, 2010], PMMA és 
hidroxi-sztirol homo- és kopolimer mikrogömbökben Sea-Nine-t, Irgarolt, 

tolilfluanidot [Mok, 2010; Ghosh, 2003]. Jellemző az izotiazolinon-
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származékok használata akril mikrogélekben [Gold, β00γ], akrilát-gumiarábi-
kum- és melamin-formaldehid gyöngyökben [Baum, 2008], valamint szén-, 

szilikát- és zeolit mikrorészecskék felületén [Dai, 2004; Aldcroft, 2005]. 

A kapszulázott adalékolással általában lassított, egyenletesebb hatóanyag-

leadást érnek el. 
 

A szakemberek a várható környezetvédelmi korlátozásokra készülve 
alternatív hatóanyag kutatásába kezdtek, mely a rezet és annak vegyületeit 
hivatott helyettesíteni. Olyan anyagot keresnek tehát, melyekre jelenleg nincs  

környezetterhelési határérték. Partnereink előkísérleteik során az ezüst 
különböző formáinak hatékonyságát tesztelték hagyományos hajófestékek-

ben, abba közvetlenül belekeverve. A kísérletek számomra elérhetővé tett 
eredményei szerint többek közt fémes nanoezüstöt és vízben rosszul oldódó 
ezüst-karbonátot vizsgáltak (ekvivalens ezüstmennyiséggel). Hatékonyságuk 
kiváló volt, azonban igen gyorsan kioldódtak a bevonatból, ráadásul nem 
triviális módon előbb a nanoezüst ürült ki [Mara, 2010]. Ennélfogva t ztem 

ki célul az elnyújtott hatóanyag-leadást biztosító, ezüsttartalmú hordozó, mint 
festékadalék kidolgozását. 
 

I.3.1. Alternatív megoldás - Az ezüst alkalmazása biocidként 
Az ezüst (főként ‘nano’ megjelenési formájának) antibakteriális ill. biocid 

hatása az utóbbi néhány évtizedben vált részévé a tudományos igény  
kutatásnak. Az ezüst mikroorganizmusok elleni hatása, melyet ionos és fémes 
(ezüst nanorészecske, Ag nanoparticle: AgNP) formájának tulajdonítanak 
bizonyos életformák ellen, katalitikus oxidatív reaktivitásán, az 
elektrontranszfer csatornák megbontásán, DNS-letekeredés akadályozásán, 
stb. alapszik [Li, 2008]. 

Baktériumok (Escherichia coli, Klebsiella sps, Proteus vulgaris, 

Pseudomonas aeruginosa) ellen AgNP-ként [Merin, β010], szintén 
nanorészecskeként agar bevonatban Bacillus pumilus ellen [Shukla, 2012] 

bizonyult hatékonynak. Általános baktericidként [Venkatpurwar, 2011], 

biofilm-képződés ellen [Pichette, β007] és algagátlóként is jó eredménnyel 
tesztelték, pl. Chlorella vulgaris, Dunaliella tertiocleta [Oukarroum, 2012], 

Pseudokirchneriella subcapitata, Chlamydomonas reinhardtii [Lee, 2005], 

Amphidinium carterae és Tetraselmis suecicá-val szemben [Rodrígez-

González, 2010]. 
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Az ezüst nanorészecskék és -ionok biocidként való alkalmazhatóságát 
sokféle területen kutatják, mint például vízsz rő membránok [Li, 2008], 

ruházati textíliák [Duran, 2007; Egger, 2009; Jasiorski, 2009; Mahltig, 

β010], fogászati anyagok és eszközök [Monteiro, 2009; Shinonaga, 2012], 

felületmódosított implantátumok [Bai, 2012; Sutha, 2013; Trujillo, 2012; 

Devasconcellos, 2012; Simchi, β011], katéterek, csontcementek [Chaloupka, 

2010] esetén.  
Még nagyobb szerepük van a sebészetben égési sérülések kötözőszer-

adalékaként [Atiyeh, 2007; Parsons, 2005; Muangman, 2006]; belekeverik 

fertőtlenítő krémekbe vagy rögzítik nano/mikro méret  szálak felületén is 
[Rujitanaroj, 2008; Xu, 2008].  

Tesztelik bevonatokban: vékonyrétegekben és festékekben is. 

Vékonyrétegben, például szervetlen Ag-SiO2 összetétel  szol-gél filmekben 
[Jeon, β00γ], sótalanító sz rők kompozit bevonataiban [Rana, β011] és 
kémiai gőzfázisú leválasztással kialakított Ag/Ti kompozit filmekben [Sheel, 

2008] fordul elő. Hibrid (szerves-szervetlen) PEG-sziloxán filmekben AgNP-

k illetve só formában alkalmazták [Marini, 2007]. Egyazon biolerakódás 
elleni layer-by-layer (‘rétegről rétegre leválasztott’) vékonyrétegbe kioldódó 
ágensként AgNP-ket, kontakt biocidként felületre rögzített kvaterner 

ammóniumsót építettek be [Li, 2006]. 

Szerkezeti vastag bevonatban nanorészecskeként épülethomlokzat [Kaegi, 

2010; Zielecka, β011] védelmét szogálta, de száradó növényi olajban 
[Kumar, β008] kórtermi festékben [Naddafi, β010] is vizsgálták. 

  

Festékekkel való kompatibilizálás vagy funkcionalizálás céljából gyakran 
hordozóval ágyazzák a bevonatba. TiO2-dal UV-aktivált biocid hatást 
mutatott [Rodrígez-González, β010], szilika hordozóval megnövelték a 
nanorészecskék bevonatbéli stabilitását [Zielecka, 2011]. Keratin jelenlétében 
redukálva, majd a komplexet liofilizálva száraz, adalékként használható stabil 
AgNP-ket nyertek [Martin, β011]. Vízbázisú festékek adaléka gyanánt 
AgNP-ket választottak le vanadát nanocsövekre [Holtz, β01β], és vizsgáltak 
Ag/SiO2 nanorészecskéket tengeri festékben [Le, 2010]. 

 

Láthatjuk tehát, hogy számos hordozótípussal kísérleteznek. Munkám 

során az ezüst ’csomagolására’ elsősorban szerves, illetve biológiailag 
lebontható, vagy akár biokompatibilis alapanyagú hordozók lehetőségeit 
kerestem, szem előtt tartva egy későbbi medicinális alkalmazást is. Ez a 
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felvetés nem idegen a szakterületen, mert terápiás célra intenzíven kutatják 
AgNP-k mikrohordozókba (biopolimer, hidrogél) ágyazását [Jovanovic, 

2012; Saha, 2010]. Általános kritérium az ilyen hordozórendszerekkel 

szemben a hatóanyag vizes közeg számára való hozzáférhetősége. 

 

I.3.2. Ezüst biopolimer hordozóban 

A biopolimerekre természetes gyakoriságuk, alacsony áruk, 
biokompatibilitásuk, biodegradálhatóságuk miatt jó AgNP hordozóként 
tekintenek. A peptid alapú (zselatin [Rujitanaroj, 2008; Yiwei, 2007; 

Darroudi, 2010, 2011a; Ahmad, 2011, 2012; Rattanaruengsrikul, 2012], 

glutation [Wu, Q., 2008], keratin [Martin, 2011]) vagy poliszacharid alapú- 

(alginát [Jovanovic, 2012; Saha, 2010; Travan, 2009; Pal, 2007; Saha, 2009; 

Liu, 2009], kitozán [Ahmad, 2011, 2012; Chen, 2005; Sanpui, 2008; Lu, 

2008; Murugadoss, 2008; Yoksan, 2009; Du, 2009], keményítő [Raveendran, 

2005]) biopolimerek kiváló komplexálói az ezüst ionoknak [Travan, 2009; 

Thomas, 2008; Sharma, 2009]. A biopolimerek amin csoportjai és gy r s- 

vagy hidroxil csoportbéli oxigénatomjai stabilizálják az Ag+
 ionokat, és már 

az oldatban biztosítják a későbbi szilárd mátrixban redukált formában, 

AgNP-ként megjelenő ezüst egyenletes eloszlását. Az ezüstnek biopolimer 
által, további redukálószer jelenléte nélkül végbemenő redukcióját is 
igazolták, illetve kutatják [Rujitanaroj, 2008; Park, 2011]. 

 

 
I.3. Ábra ’Ezüst@Biopolimer hordozó’ jelleg  struktúrák általános előállítási sémája. 
 

Az AgNP-tartalmú mikro/nano-biopolimerek előállítása általánosan négy 
meghatározó lépésből áll, a termék rendeltetésétől függő sorrendben [I.3. 

ábra]. Ezek a lépések a következők: polimer alakadás (szálaknál: spinning, 
extrúzió; mikrogömböknél: főleg w/o rendszer  emulgeálás); polimerláncok 
keresztkötése (kicsapással <alginát>, térhálósítószerrel <pl. aldehidek>); 
ezüst bejuttatása a polimerbe (Ag+

-tartalmú oldatban való duzzasztás); az 
ezüst ion redukálása fémes nanorészecskékké. A körülményektől függően az 



- 17 - 

 

említett lépések összevonhatók, vagy  sorrendjük változhat. Általános a 
polimer formázásának és az ezüst (Ag+

 vagy Ag
0) hozzáadásának 

összevonása, majd ezt követheti a térhálósítás. A másik jellemző eljárás, 
hogy először formázzák és térhálósítják a polimert, majd ebbe juttatják bele 
az ezüstöt. 

 

A megformázott zselatint (ezüsttel vagy anélkül, gömb, szál, stb. 
formában) térhálósítani szükséges, különben idővel feloldódik. Erre is 
számos lehetőségünk van. A legnépszer bb az aldehides térhálósítás, ennek 
mechanizmusát a II. melléklet [Duconseille, 2014] mutatja. Glutáraldehiddel 
évtizedek óta dolgoznak rákgyógyszerek vagy egyéb hatóanyagok 
kapszulázásakor [Tabata, 1989; Jeyanthi, 1989; Ugwoke, 1997; Leo, 1997; 

Morimoto, 2001; Kimura, 2003; Rujitanaroj, 2008; Habraken, 2010; Liao, 

2011]. Glicerinaldehiddel [Vandelli, β001] és formaldehiddel [Ugwoke, 

1997] is megvalósítható a rögzítés, és adódik találat oxidált dextránnal 
[Cortesi, 1999], hialuronsavval [Weng, β008] vagy akár mikrohullámmal 
való rögzítésre is [Vandelli, β004]. Jóval drágább megoldás a karbodiimidek 
használata [Olde Damink, 1996; Kuijpers, 1999].  

 

Az ezüstionokat legtöbbször védőpolimer jelenlétében, redukálószerrel 

alakítják AgNP-vé. A védőpolimer (esetünkben a zselatin) az ion 

komplexálásáért és a nanorészecske (oxidatív) stabilizálásáért felel. Gyakori 
redukálószerek zselatin jelenlétében a hidrazin-hidrát [Yiwei, 2007], nátrium-

borohidrid [Ahmad, β01β], kálium-nátrium-tartarát [Yakutik, β004], glükóz 
[Darroudi, 2010, 2011a]. Fotoindukált redukció is kivitelezhető pl. impulzus 

üzem  Nd:YAG lézerrel [Darroudi, 2011b], -sugárzással [Huang, 2009], 

mikrohullámú besugárzással [Yin, 2004] vagy UV-fénnyel [Darroudi, 2009]. 

 

I.4. Mag-héj és tömör kapszulák előállítása 
 

Mag-héj kapszulák előállítása esetén a folyékony mag anyagot 
emulgeálják egy nem-elegyedő közegben, így pl. olaj-a-vízben (o/w) vagy 
víz-az-olajban (w/o) mikroemulziók, emulziók keletkeznek. A kapszulázás 
további lépéseit kémiai-, fizikai vagy fiziko-kémiai módszerekre lehet 
osztani.  
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I.4.1. Kémiai módszerek 

A héjképző komponenseket a nem folytonos fázisban (I.β. melléklet), 
esetleg a folytonos és nem folytonos fázisban megosztva, vagy a folytonos 

fázisban (I.1. melléklet) oldják fel, és később ezek a monomerek a héjképző 
reakciók során (addíció, kondenzáció) összefüggő polimer réteget hoznak 
létre a poláros-apoláros közeg határfelületein, az emulgeált fázis körül 
[Nesterova, 2011]. Így készül az UF héj is. 
 

I.4.2. Fizikai, fiziko-kémiai módszerek 

A koacerválás, szol-gél leválasztás, rétegről rétegre leválasztás és oldószer 
elpárologtatás kisebb változtatásokkal egyaránt alkalmasak mag-héj és tömör 
szerkezet  kapszulák kialakítására. 

Az egyszer  koacerváció (I.γ. melléklet) egy fázisszeparációs jelenség, 
mely akkor lép fel, ha egy oldott hidrokolloid oldhatósága lecsökken. A 
komplex koacerváció (fázisszeparáció) szintén a folyadékfázisban történik, 
mikor töltött polielektrolitot adnak egy ellentétesen töltött komponenshez 
[Mihm, 1995]. Mindkét eljárás alkalmas héjképzésre, pl. vizes fázisból 
olajcseppek felületére, bár az így készült héjak porózusak, inkább lassú 
hatóanyag-leadást lehetővé tevő rendszerekhez ideális [Grigoriev, 2012]. 

A szol-gél leválasztás (I.4. melléklet) többlépéses eljárás: szilícium- vagy 

fém-alkoxidok vizes közegben történő hidrolízis után vízkilépés során 
kondenzálódnak, szilárd terméket hozva létre (pl. Stöber szilika), mely 
leválasztható olajos felületre héjként vagy egyébként tömör részecskeként. 

A rétegről rétegre leválasztás ellentétes töltés  poliionok felületre történő 
egymás utáni, rétegenkénti  leválasztása (I.5. melléklet). Ezzel a módszerrel 
molekulákat vagy akár nanorészecskéket a maganyagra leválasztva jól 
definiált kapszulahéjat lehet kialakítani [Sonawane, 2012]. 

Az oldószer-elpárologtatás (I.6. melléklet) módszerének lényege, hogy 
polimeroldatot (opcionálisan hatóanyaggal együtt) a megfelelő cseppméret 
kialakítása érdekében vizes fázisban diszpergálnak, majd f téssel/vákuummal 
elpárologtatják a polimercseppekből az oldószert [Nordstierna, 2010; Mok, 

2010]. Ha a hatóanyag szilárd, a keletkezett termék szilárd mátrix szerkezet  
gömb lesz, benne eloszlatott hatóanyaggal. Folyékony hatóanyag esetén az 
oldószer elpárologtatása után, precízen beállított paraméterek mellett 
fázisszeparáció révén folyékony mag- szilárd héj szerkezet  kapszulát 
kapnak. Fluidágyas bevonással szilárd porokra szárítanak polimeroldatot, így 
alakul ki egy szilárd mag – szilárd héj szerkezet. 
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     II. 

II. űélkit zés 
 

A dolgozatban  olyan speciális, festékadalékként használható, 
mikrométeres átmérő-tartományba eső gömbszer  mikrokapszulák 
kidolgozását t ztem ki célul, melyek korróziógátló vagy biolerakódás elleni 
hatóanyagot tartalmaznak. Ezek a hordozók lehetővé teszik, hogy a beléjük 
zárt védőanyag kontrollált körülmények közt szabadulhasson fel: pl. adott 
mechanikai sérülésre lépjen m ködésbe vagy a szokványos hatóanyagokhoz 
képest elnyújtott ütemben oldódjon ki, s ezzel a bevonat időtállóbbá váljon. A 
bevonatoknak, melyek alapanyagukban, szerkezetükben hagyományosak, e 
mikrokapszulák adják a funkcionalitást. 
 

űélként kétféle mikrokapszula fejlesztését t ztem ki. 
 

 
C.1. Ábra Mikrokapszulák metszetei. (A) Mag-héj típusú kapszula folyékony hatóanyag 
töltettel; a héj sérülésekor bekövetkező hatónyag-leadás mechanizmusa. (Ű) Tömör, szilárd 
mátrix típusú kapszula, anyagában eloszlatott szilárd hatóanyaggal; a hatóanyag kijutása 

diffúzióval. 
 

Mag-héj szerkezet  kapszulák (C.1. (A) ábra) előállításához magként 
oxidatív polimerizációra képes lenolajat (mint filmképzőt) választottam, 

héjanyagként pedig karbamid-rezorcin-formaldehid kondenzációs polimert. 
Festékadalékként ezek a kapszulák képezik az általam összeállított 
öngyógyító, önjavító bevonatok alapját (ű.β. (A) ábra).  

Munkám céljaként t ztem ki a más kutatók eredményei alapján előállított 
mikrokapszulák továbbfejlesztését: a kapszulák méretét és  héjstruktúráját 
meghatározó reakció-paraméterek behatárolását, továbbá különböző 
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bevonatok kapszulák jelenlétében megnyilvánuló, karcolás jelleg  sérülés 
utáni védőképességének követését és fokozását.  

Ez utóbbiak kapcsán feladatomnak tartottam megfigyelni az öngyógyítás 
elemi lépéseit: az olaj kapszulából való kijutását, a szabaddá vált olaj  

filmképzését; valamint eddig nem alkalmazott m szeres, elektrokémiai 
mérésekkel számszer síteni az olajréteg korróziólassító hatását mind lokális 
(karcolás mikrokörnyezetében), mind makro (az egész mintára kiterjedő) 
szinten.   

Fontosnak láttam megvizsgálni a lenolaj által való filmképzés 

gyorsításának, illetve az öngyógyítás kémiai oldalról való támogatásának 
lehetőségét. Ezért kísérleteket végeztem a kapszulázandó lenolajhoz adagolt 
szikkatív és korróziós inhibitor típusú anyagokkal egy gyorsan 
megszilárduló, fokozott korróziós védelmet nyújtó összetétel 
meghatározására, s hatékonyságának vizsgálatára. 

 

 
C.2. Ábra Kétféle kapszula-bevonat konstrukció. (A) Mag-héj kapszulákat az alapozó 
rétegben tartalmazó bevonat, általában öngyógyító, korróziógátló rendszer. (Ű) Tömör 
kapszulákat a fedőrétegben tartalmazó bevonat, elsősorban biolerakódás-gátló kompozíció. 
 

A másik kapszulatípust vízbe merülő felületeken alkalmazott, szerves 

oldószer bázisú, biolerakódás elleni festékhez fejlesztettem (C.1. (B) ábra), 

melynél a biorepellens hatóanyag folyamatos, elnyújtott kiáramlása lényegi 
kérdés. Ezt az adaléktípust nem üreges, hanem tömör, szilárd mátrix 
szerkezet , ugyanakkor a vizes közeg  diffúziót lehetővé tevő kapszulaként 
kívántam előállítani (ű.β. (B) ábra). 

Hatóanyagként ezüst nanorészecskét választottam. Ennek befogadó 
mátrixaként az ezüstöt ionként ill. nanorészecskeként jól komplexáló ill. 
stabilizáló biopolimert, zselatint alkalmaztam.  

A kapszulákkal szembeni elvárásaim a következők voltak: átmérőjük a 
bevonat vastagságához igazodjon, duzzadásuk vízben és a festék 
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oldószerében minimális legyen, valamint a festékhez adagolva a megfelelő 
mennyiség  ionos ezüst leadásával hosszútávon megakadályozzák a 
mikroorganizmusok bevonaton való megtapadását. 

A zselatin térhálósításához optimális reagenst keresve kívántam előállítani 
a megfelelően alak- és mérettartó terméket. Az ezüst nanorészecskéket az 

ezüst térhálós biopolimeren belüli in situ leválasztásával szándékoztam 

megvalósítani.  
A munka részét képezte a kapszulázási reakció optimalizálása, a 

változtatott paraméterek hatásának értelmezése, valamint a termék 
szerkezetének és hatóanyag-leadó képességének vizsgálata önmagában illetve 

bevonatban, s végül a zselatinkapszulás bevonat algagátló hatásának 
ellenőrzése.  

Előnyös filmképző tulajdonságait kihasználva kísérleteket végeztem 
biolerakódás-gátló zselatinbevonat kialakítására is. 
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III. 

III. Mag-héj szerkezet  mikrokapszulák, kísérleti rész 
 

III.1. A mag-héj (és egyben a tömör mátrix szerkezet ) 
kapszulák vizsgálatához  használt eszközök és módszerek 

 

Keverő és diszpergáló eszközök 

Laboratóriumi mágneses keverők: RH basic 2 IKAMAG. 

Ipari száras keverő, homogenizátor: Silverson L4RT-W. 

Ultrahangos rázófej, szonikátor, Hielscher ultrasound thechnology UPβ00S, 

S7-es hegy. 

Laboratóriumi daráló: IKA A11. 
 

Mikroszkópok, kiegészítők 

Pásztázó elektronmikroszkóp: ’SEM’, Zeiss EVO 40 XVP.  
Elektronsugaras röntgen-mikroanalízis, energiadiszperzív 
röntgenspektrométer: ’EDS’, INűA (OXFORD Instruments) – SEM-mel 

egybeépítve. 
Transzmissziós elektronmikroszkóp: ’TEM’, Fei Morgagni β68D 100 keV. 

Fagyasztva törés: Balzers – BAF400 mikrotom. 

Mintaszeletelés: Leica EM Uű6 Ultramicrotome. 
Ionsugaras mintavékonyító: argonnal üzemeltetett Ion Űeam Thinning Unit 
type: IV 4/F/L, Technoorg Linda Scientific Technical Development Ltd. Co. 

Optikai mikroszkóp: ’OM’, Olympus BH-2. 

Optikai/fluoreszcens mikroszkóp: ’OM’/’FM’, Zeiss Axio Imager A1. 
Kamera: Canon Power Shoot A620. 

Képelemző szoftver ’OM’/’FM’ mikroszkóphoz: Axio Vision rel. 4.6.γ. 
Atomi erőmikroszkóp: ’AFM’, Pico, Agilent-Molecular Imaging, Tempe, 

AZ, USA. A mérések kontakt módban történtek, Si3N4 t szondával, melynek 
rugóállandója 0,1β N/m (Veeco, Santa Barbara, CA, USA). 

Űevonatok vastagságmérése: Promat digitális vastagságmérő készülék, 

mikrométer. 
 

Elektrokémia 

Pásztázó elektrokémiai mikroszkóp: ’SECM’, Sensolytics Base SECM 

(Bochum Germany) 

Elektrokémiai impedanci spektroszkópia: ’EIS’, potenciosztát: Zahner Im5d 
Impedance Spectrum Analyzer 

Impedancia kiértékelő szoftver: EQUIVűRT, írta: Űoukamp [Boukamp, 

1986] 
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Analitika 

Infravörös spektroszkópia: ’ATR-FTIR’, Varian β000 (Scimitar Series, 
Varian Ltd., USA) FTIR spektrométer nitrogénh tés  MűT (mercury-

cadmium telluride) detektorral, ’Golden Gate’ (Specac Inc, UK) reflexiós 
feltéttel. A spektrumokat  egyenként 1β8 interferogramból, 4 cm

-1
-es 

felbontással képezte a szoftver (Varian Resolutions Pro 4.0.) 
 

Röntgen pordiffrakció: ’XRPD’, Philips PW γ710 alapú PW 1050 Űragg-

Űrentano parafocusing goniometer, a űu Kα sugárzását (λ=0,15418 nm, 40 

kV, 35 mA) használva, grafit monokrmátorral és proporcionális számlálóval. 
A diffrakogramok rögzítése digitálisan, a βθ skálán 0,04-es lépésközzel 10 és 
85-ös értékek közt történt. 
 

Atomemissziós spektroszkópia: ’IűP-OES’, Induktív csatolású plazma 
spektrométer Jobin Yvon ’Emission’ JY 1γ8 ULTRAűE sequential. 
 

Termogravimetria: ’TG’, SETARAM Labsys Evo, TG-DTA/DSű készülék, 
áramló hélium atmoszféra (20 mL/min, 30-500 °ű tartomány, felf tesi 

sebesség: 10 K/min, 100 µL-es Al2O3 tégelyben, mintatömeg 4–20 mg). 

 

Diagramok, ábrák szerkesztése 

OriginPro 9.0,  

Matlab 7.10 

Microsof Excel 2010 

Microsoft Power Point 2010 

Microsof Word 2010 

 

III.2. Mag-héj szerkezet  kapszulák előállításához felhasznált 
anyagok 
 

Kapszulaalkotók, segédanyagok: lenolaj (Aldrich, purum); karbamid 

(Fluka, p.a.); rezorcin (Reanal, purum); formaldehid vizes 37%-os oldata 

(Sigma-Aldrich, purum); ammónium-klorid (pH-beállító, Reanal, purum); 
sósav 10%-os oldata (Reanal, a.r.); oktanol (habzásgátló, Reanal, a.r.); poli-

vinilalkohol (’PVA’, Sigma, purum, teljesen hidrolizált); nátrium-

dodecilszulfát (’SDS’, Sigma-Aldrich, tisztaság: 9β,5-100,5%); zselatin 

(180000 Da, Reanal, purum); absz. etil-alkolhol (Molar Chemicals Kft, a.r.); 

toluol (Carlo Erba, a.r.). 

 

Bevonatok: sziloxán alapú festék (’Silikophen P50X’; xilol-toluol 

oldószeres, poli(fenil-metil-sziloxán) alapú lakk); kétkomponens  epoxi 
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gyanta (’A’ gyanta:’Ű’ térhálósító β5:1 térf. arányban; Ablonczy Kft.); 
kereskedelmi festék alapozó és fedő egyben (’egyréteg ’, ALVIKORR, 
Egrokorr Zrt.); fedőfesték, inhibitor nélkül (’fedő’, DUNAPLASZT 
Magasfény  zománc, Egrokorr Zrt.). 

 

Inhibitorok: cinkpor (Fisher Scientific, a.r.); cink-laurát (Sigma-Aldrich, 

purum); oktadecil-amin (’ODA’, Fluka, puriss); kobalt-oktoát (’űo-oktoát’ 
szikkatív, ipari). 

 

Színezékek, korrozív ágensek: szudán III (Reanal); fluorén (Reanal); 

metilvörös (Reanal); NaCl (Reanal, a.r.); Na2SO4 (Reanal, a.r.); NaClO4 

(Reanal, a.r.); HClO4 (Reanal, a.r.).  

 

III.3. Lenolajat tartalmazó mag-héj mikrokapszulák 
előállítása 
 

A mag-héj mikrokapszulák előállítását emulziós polimerizációval végez-

tem, mely során a folytonos vizes fázisban oldott falképző monomerek pH-

csökkentés illetve hőmérsékletnövelés hatására kondenzációs 
polimerizációval elreagálnak egymással, majd a növekvő tömeg  oligomerek 
– veszítve hidrofilitásukból - az olaj/víz határfelületen stabilizálódnak és 
növekednek tovább, összefüggő gömbszer  héjat alkotva, körülzárva az 
emulgeált olajcseppeket.  

 

Kiindulásul az  irodalomban [Suryanarayana, 2008] közölt reakció 
szolgált, mely során szobahőmérsékleten β60 ml ionmentes vízhez 10 ml 5%-

os, PVA-oldatot adtak egy 1000 ml-es lombikba. Ebben keverés mellett 5,0 g 

karbamidot, 0,5 g rezorcint, 0,5 g ammónium-kloridot oldottak fel. A pH-t 

5%-os sósavoldattal megközelítőleg γ,5-re állították be. Habzásgátlóként 
néhány csepp oktanolt adtak hozzá. 60,0 g lenolajat – mely 0,7% kobalt-

naftenátot és β,5% ólom-oktoáot, mint szárítószert tartalmazott–, adagoltak a 

vizes fázishoz, és 10 percig kevertetve stabilizálták. Ezután 1β,7 g 37%-os 

formaldehid oldatot adtak hozzá.  
Az emulziót lassan 55 °ű-ra f tötték, majd 4 órán keresztül β00 rpm-es 

fordulatszámon kevertették. (A terméket mosás és sz rés után vákuum alatt 
szárították).  
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A fenti reakció, melynek lépései a III.1. és III.β. ábrán követhetők, egy 

savkatalizált polikondenzációs reakció, amellyel karbamidból és 
formaldehidből szol-gél átalakulás során térhálós polimer héj képződik az 
emulgeált olaj felületén, az olaj-víz határfelületen.  

A reakció kezdeti lépése a hidratált formaldehid elektrofil támadása a 
karbamid nitrogénéjre, mely során vízkilépéssel metilol-karbamid képződik. 

Általában háromszoros metilolszármazék alakul ki, ennek a reakciónak 
gyengén lúgos pH tartomány kedvez. Ugyanilyen közegben megy végbe a 
metilolszármazékok kondenzációja, mely során vízkilépés mellett éterhidas 
kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Gyengén savas közegben és kisebb 
formaldehid/karbamid arány mellett inkább a metilolszármazék és karbamid 
kondenzációja zajlik le, ekkor a karbamid molekulák a formaldehidből 
maradó metiléncsoportokkal kötődnek egymáshoz. 

 
III.1. Ábra Karbamid-formaldehid kondenzációs polimer kialakulásának lépései: a metilol-

karbamid képződése és láncnövekedés éter- ill metilénhidakkal . Az F ill U rövidítések a 
formaldehidre és karbamidra (urea) utalnak. [Molnárné, egy. jegyzet] 

 

A III.β. ábrán látható alternatív láncnövekedési mód; szintén savas 
közegben de  kisebb formaldehid/karbamid arány esetén a 
metilolszármazékok formaldehid- és vízkilépéssel kondenzálnak, szintén 
metilénhíddal kötődve. A láncelágazás ill. később a kémiai térháló a 
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karbamid már egyszeresen szubsztituált nitrogénjének és egy másik molekula 
metilol láncvégének kondenzációjával alakul ki.  

Ugyanezen az ábrán látható a formaldehid és a rezorcin rövidített 
reakciómechanizmusa is. A rezorcin az ipari aminoplasztoknál használt 
melaminhoz hasonlóan a karbamid-formaldehid polimer (elsősorban vízzel 
szembeni) záróképességét, hidrolitikus stabilitását javítja. 

 

 
III.2. Ábra Karbamid-formaldehid kondenzációs polimer kialakulásának lépései: 
láncnövekedés formaldehid-kilépéssel, és láncelágazás kialakulása/térhálósodás. Rezorcin-

formaldehid polimer kialakulása. Az F ill U rövidítések a formaldehidre és karbamidra (urea) 

utalnak. [Molnárné, egy. jegyzet] 
 

A reakcióban résztvevő molekulák a kezdeti oldott állapot után tehát 
kondenzációval polimerizálódnak, méretük eléri a kolloid tartományt, s szolt 

képeznek. További növekedés hatására a kondenzátumok egy része a 
hidrofil/hidrofób határfelületen, az olajcseppek felületén dúsul fel, másik 
része pedig az oldatban növekszik. Ezek a kondenzátumok aztán géles 
állapoton keresztül további kondenzáció folyamán szilárd kapszulahéjjá vagy 
az oldatban polimer szemcsévé alakulnak. 
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A mag-héj kapszulák előállítását a III.1. ábrán látható séma szerint 

végeztem.  
 

 
III.1. Ábra Mag-héj (o/w) szerkezet  mikrokapszulák előállítási sémája. Olajos fázis a 
reaktánsokat tartalmazó vizes fázison emulgeálás előtt (A); ultrahangos rázófejjel (Ű) 
valamint mágneses keverővel (ű) emulgeálva; a kapott emulzió vázlatos rajza (D) illetve a 
kész kapszulák OM felvételei (E).  
 

Az (A) képen egy emulgeálásra előkészített kétfázisú rendszert látunk, 
ahol az alsó a héjképző monomereket, felületaktív anyagot, pH-szabályozó-

kat tartalmazó vizes fázis, ezen helyezkedik el a kisebb s r ség  lenolaj 
fázis. A (Ű) képen az ultrahangos diszpergálóval készült o/w rendszer  
emulzió látható. Nagyobb átmérőj  kapszulákhoz (ű) mágneses vagy száras 
keverőt alkalmaztam. A (D) ábra mutatja az emulzió vázlatos szerkezeti 
rajzát, az (E) ábra a már héjjal rendelkező olajcseppek, tehát a 
mikrokapszulák OM felvétele. 

 

A saját ‘általános’ receptúrám a következő: 65 ml desztillált vízben 
feloldunk 2% PVA-t egy 200 ml-es főzőpohárban. Ebben keverés mellett 
feloldunk 1,25 g karbamidot, 0,125 g rezorcint, 0,125 g ammónium-kloridot. 

Mágneses keverővel 600 rpm fordulatszámon 5 percig keverve 15 ml 

lenolajat emulgeálunk a vizes közegben, majd tovább kevertetve 3,21 g 

formaldehid oldatot öntünk hozzá, és a pH-t sósav oldattal 4-re állítjuk. A 
rendszert 1 °ű/min sebességgel 75 °ű-ra f tjük, és további 5 órán át ezen a 
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hőmérsékleten kevertetjük. A keverő fordulatszámát a 75 °ű elérése után egy 
órával 400 rpm-re csökkentjük. A reakció végeztével további keverés mellett 
a rendszert hagyjuk szobahőmérsékletre h lni. A kész kapszulákat Űüchner-
tölcséren vákuumal sz rjük, közben 50%-os etanollal mossuk. A tiszta 

kapszulákat desztillált vízben tároljuk, felhasználásuk előtti szárításukat 
vákuum alatt végezzük.  

 

A fenti csupán egy konkrét példa az általam kipróbált receptek közül. A 
továbbiakban állandó értéken tartottam a rezorcin és a formaldehid 
mennyiségét, a felf tés sebességét, a reakcióhőmérsékletet és a sz rési 
körülményeket. A III.1.táblázatban pedig összefoglaltam a változtatott 
paramétereket. 

 

III.1. Táblázat Emulziók előállítása különböző keverőberendezésekkel. Kapszulák 
előállítása néhány paraméter változtatása mellett. 

Emulzió előállítása (olaj/víz térf. arány: 1/10) 
Változtatott 
paraméter 

Mágneses keverő Ultrahangos 

diszpergáló 

Gyorskeverő 

PVA 

koncentráció 
(%) 

0,1–5 0,1–5 0,5; 2 

Keverés 
intenzitása 

600 rpm 
50% amplitúdó, 
folyamatos üzem 

1000–5000 rpm 

Keverési idő 
(min) 

5 min 5 min 5–25 min 

Kapszulaképzési rekació 

Változtatott 
paraméterek 

Karbamid konc. 

(%) 

pH Reakcióidő (h) 

Karbamid konc. 

hatása* 
1,2–2,6 4 5 

pH hatása* 

 
1,9 2–9 5 

Reakciódő 

hatása* 
1,9 4 0,5–8 

*A többi paraméter értékei a III.3.-ban leírt saját recept szerintiek. 
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Az emulziók kialakítására laboratóriumi mágneses keverőket, ipari száras 
gyorskeverőt és ultrahangos rázófejet is használtam az elérendő 
kapszulamérettől függően. 

Emulgeáló közegként különböző koncentrációjú PVA oldatokat használ-
tam.  

Az olajhoz szárítószert (kobalt-oktoát) és korroziós inhibitort (cinkpor, 

cink-laurát, oktadecil-amin) is kevertem. 

A fenti komponenseket változó kombinációban és arányban alkalmaztam a 

megfelelő termék előállítása céljából. 
A kapszulázást fordított rendszer  (w/o) emulzióban is elvégeztem, úgy, 

hogy a fázisok térfogatarányát invertáltam. Ezt próbakísérletként végeztem,  

vízoldható inhibitorok kapszulázási lehetőségét szem előtt tartva. 
Az elkészült kapszulákat tenzides oldattal, alkohollal, toluollal, desztillált 

vízzel mostam. 
 

III.4. Mag-héj szerkezet  mikrokapszulák jellemzése 
 

III.4.1. Héjképződés folyamata, kapszulák mérete, morfológiája, 

falvastagsága 

Mikronos mérethatárig az emulziók finomságát és a kapszulák méretét, 
morfológiáját Olympos láthatófény  optikai- (OM) és Zeiss Axio Imager a1 
látható-/ultraibolya fényforrású optikai mikroszkópok (OM/FM) segítségével 

vizsgáltam egy inline kamera közvetítésével és képrögzítő, elemző szoftver 
felhasználásával.  

A részletesebb morfológiai vizsgálatokat, (héjmintázat, héjvastagság, 

szubmikronos kapszulák méretének meghatározása), transzmissziós és 
pásztázó elektronmikroszkóppal végeztem, kiegészítő felvételeket a 
héjfelületről pedig atomi erőmikroszkóppal (AFM) készítettem. 

A héjvastagság mérésére fagyasztvatöréses technikát alkalmaztam, 

melynek lényege, hogy a kapszulák kis térfogatú (többnyire vizes) 
szuszpenzióját folyékony nitrogénben/levegőben lefagyasztják, majd ezt a 

fagyott tömbös anyagot éles pengével elhasítják, eltörik. A tört felületre még 
fagyott állapotban vékony, néhány nanométer vastagságú szén-platina vegyes 

réteget gőzölögtetnek, majd ezt a replikát leválasztják a mintáról. A replikát a 

transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) vizsgálatoknál használatos 

mintatartó rácsra (gridre) teszik, és a továbbiakban elektronsugárral világítják 

át,  szokványos TEM mérés keretében. 



- 30 - 

 

 

III.4.2. Hatóanyag-tartalom ellenőrzése, kémiai szerkezet vizsgálata 

A kapszulázás sikerességét optikai mikroszkópi felvételekkel igazoltam, 

az eredmények egyértelm sítésére a magot képző lenolajat metil-vörössel, 
valamint szudán III-mal és fluorénnel színeztem. Felvételeket készítettem 

önálló és modell bevonatba ágyazott kapszulákról is. 
Az olaj, mint ’mag’ jelenlétének kimutatására emellett m szeres vizsgála-

tot is végeztem: a kapszulát termogravimetriának (TG) vetettem alá.  
A kapszulák alkotóelemeit, a magot és a héjat külön-külön is 

azonosítottam erősített totálreflexiós feltéten végzett Fourier-transzformációs 
infravörös-spektroszkópiával (ATR-FTIR).  

 

III.5. Mag-héj szerkezet  kapszulák bevonatban: öngyógyítás, 
korróziógátló hatékonyság 
 

III.5.1. Kapszulák hozzáadása festékbevonatokhoz 

A kapszulákat a modell- és kereskedelmi bevonatokba legfeljebb 5%-nyi 

mennyiségben kevertem be kézi úton. Ezt a mennyiséget egy általános felső 
határnak tekintettem, mert ennél magasabb koncentrációban láthatóan romlott 
a festék konzisztenciája. A kereskedelemben használt festékek  ennek 

többszörösét is tartalmazhatják, például pigmentek formájában, de a bevonat 
integritását csak minimális mértékben kívántam befolyásolni.  

A kapszulákat szárított formában adagoltam a bevonatokhoz. 

A kapszulával ellátott bevonatokat üveglemezre illetve acéllemezekre kézi 
úton, ecsettel vittem fel 50–120 µm vastagságban. A vastagságot 
mikrométerrel ellenőriztem. A bevonatokat előírásuk szerinti ideig hagytam 

száradni. 
 

III.5.2. A kapszulázott lenolaj kijutásának ellenőrzése 

Ennél a vizsgálatnál lényeges szempont volt a festékréteg átlátszósága, 
ezért epoxi gyantával, valamint sziloxán lakkal végeztem. A kapszulás 
bevonatokat száradásuk után orvosi szikével (20 µm) vagy tapétavágó késsel 
(200 µm) megkarcoltam. A karcolásokkal szembeni fő kritérium az volt, 

hogy mélységben elérjék a hordozót (üveg, fém). Méretüket optikai és 
pásztázó elektronmikroszkóppal ellenőriztem. 

Az olaj kijutását a vágások mentén optikai mikroszkóppal figyeltem, 

színezett olajjal modellezve. 
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III.5.3. A lenolaj száradásának vizsgálata 

A lenolaj kulcsfontosságú az önjavító bevonat szempontjából, ezért 
száradásának sebessége, ill. a hozzáadott inhibitor erre tett hatásának ismerete 
nélkülözhetetlen. ATR-FTIR méréseket végeztem, amelyek során 
üveglemezre felvitt 50 µl-nyi lenolajréteg spektrumait vettem fel száradás 
közben. A méréssorozatot elvégeztem tiszta lenolajon, 2 V/V% oktadecil-

amin-tartalmú olajon, valamint 1-,2-,3- és 5 V/V% mennyiség  kobalt-
oktoáttal, mint szikkatívval s végül a kettő kombinációjával (III.2. 

táblázatban összefoglalva).  
 

III.2. Táblázat Lenolajfilmhez kevert adalékok aránya, mennyisége az olajban, száradási 
vizsgálathoz.  

Ábra száma Co-oktoát mennyisége 
(V/V%) 

Oktadecil-amin 

mennyisége %  

V.15. 0 0 

V.16. 1–5 0 

V.17. 0 2 

V.19. 1–5 2 

 

A mintaelőkészítés során a reflexiós kristályra adagoltam az üveglapról 
leválasztott kis mennyiség  olajat. 
 

III.5.4. Kapszulával ellátott bevonat korróziós viselkedése 

A különféle bevonatokhoz adagolt mikrokapszulák korróziógátló 
teljesítményét három aspektusból vizsgáltam. Vizuális, nem m szeres 
megfigyelés során fotókon rögzítettem a korrózió előrehaladását. Ezek egy 
része előkísérlet volt a kapszulás öngyógyító mechanizmus potenciáljának 
betájolására. További kétféle m szeres vizsgálattal pedig (pásztázó 
elektrokémiai mikroszkópia ‘SECM’, elektrokémiai impedancia 
spektroszkópia EIS) értékeltem a bevonatok korróziógátló viselkedését. 

A kapszulák méretét a bevonat vastagságához igazítottam úgy, hogy annak 

maximum 30%-át kitevő átlagos átmérőj  kapszulákat adagoltam a 
bevonathoz, mennyiségi határt pedig 5%-nál húztam. A kapszulázott anyagok 
a lenolajjal együtt szikkatív űo-oktoát és inhibitor ODA voltak. 

A bevonatokat homokszórással érzékenyített (SŰβ½-es finomságú) 
acéllemezen készítettem el ecsetes felhordással. A homokszórás nemcsak 
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eltávolítja a felületen lévő oxidokat és szerves szennyeződéseket, hanem 
megnöveli és aktívvá teszi a fémfelületet, egyben a korrózió lehetőségét 
lényegesen meggyorsítja. Ez segít a vizsgálni kívánt bevonatok értékelésének 
meggyorsításában. A homokfúvott felülettől egy esetben tértem el, az SEűM-

vizsgálatkor, amelynél sima felületre volt szükségünk. A hordozó 
acéllemezek  atomszázalékos összetétele az EDS (röntgensugaras 
mikroanalízis) mérés szerint Fe (88,6±0,7), ű (10,8±0,6) és Al (0,6±0,1) volt. 
A lemezeket minden bevonat felvitele előtt ultrahangos acetonfürdőben 
zsírtalanítottam 10 percig. 

A felhasznált bevonatok: epoxi; sziloxán; fedő (magasfény  zománc); 
illetve egyréteg  (alapozó és fedő) voltak (III.3. táblázat). Ezeket több 
szempont szerint választottam: az epoxi típusúak gyorsan kötnek és 
átlátszóak, bennük megfigyelhető a kapszulák eloszlása. A kereskedelmi 
bevonatok a gyakorlati (mindennapi) alkalmazást közelítik, s a korróziós 
termékek megfigyelhetősége miatt fehérek. A Dunaplaszt zománcfesték 
fedőbevonat fémekre, alapozó nélkül alkalmaztam, hiszen csupán a 
kapszulák inhibitív hatását teszteltem. Az Alvikorr bevonat pedig alapozó és 
fedő egyben, tehát inhibitort is tartalmaz, ezzel azt vizsgáltam, hogy az 
inhibitor mellett mennyire érvényesül a kapszulák sérülés utáni védőhatása. 

A felvitt bevonatokat száradás után szikével vagy vastagabb tapétavágó 
késsel karcoltam meg. A különböző szélesség  vágásokra azért volt szükség, 
hogy összehasonlíthassam a mechanizmusukat, és elkerüljek szisztematikus 
hibákat. (Pl. a szikével vágott β0 µm széles sérülés esetén nagyobb az 
eltömődés, elszennyeződés lehetősége.) 

A roncsolt bevonatokat korrozív közegek hatásának tettem ki. Ezek 
desztillált vizes Naűl-; NaCl+Na2SO4- és NaűlO4+HClO4-oldatok voltak. A 

klorid jelenléte intenzív és gyors Pitting-korróziót okoz, a szulfát közepesen 
korrozív, míg a perklorát inkább vezetősó (az oldott oxigén felelős a 
korrózióért), a perklórsav pedig pH-beállító. 
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III.3. Táblázat Az előforduló festékek, bevonatok jellemzői, a rajtuk ejtett karcolások szélessége, valamint a bevonatokon elvégzett  
megfigyelések, mérések összefoglalása. 
 Sziloxán Epoxi* Zománc Alapozó+fedő** 

Előnyös 
tulajdonsága 

átlátszó, jó 
szigetelő 

átlátszó, gyorsa  szilárdul, jó szigetelő 
kereskedelmi, 

fehér 
kereskedel i, fehér 

Száraz bevonat 
vastagsága µm  

50 50 100 60 70 100 

Kapszula 

tartalma 

(lenolaj+ X) 

- - 
1 V/V% Co-

oktoát 
1 V/V% Co-

oktoát 
2% ODA + 

2 V/V% Co-oktoát 
Co-oktoát 1-5 V/V%  és 

ODA (2%) 

Karcolás 
szélessége µm  

20 20 200 20, 200 20 200 

Karcolás után 
eltelt idő 

0 0 5 h 5 h 5 h változó 

Korrozív közeg - - 0,5 M NaCl 

1 mM HClO4 

+ 1 M 

NaClO4 

0,5 M NaCl + 0,5 M 

Na2SO4 
0,5 M NaCl 

Vizsgálat tárgya 
lenolaj 

kijutása 

lenolaj 

kijutása 
korr.állóság 

lokális 
korrózió 

korr.állóság korr.állóság 

Vizsgálat módja optikai optikai vizuális SECM, EIS vizuális vizuális, EIS 

Ábra száma V.14. V.13. V.20. V.30-37. V.21. V.22–V.28., V.38–V.42. 

*Az epoxi SECM, EIS vizsgálatáról részletesen a V.β.4. és V.β.5. fejezetekben. 

**Az alapozó+fedő vizuális és EIS vizsgálatairól részletesebben az V.β.γ. és V.β.5. fejezetekben. 
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III.5.5. Vizuális megfigyelés 

A hosszabb lefutású, több napos korróziós tesztek esetén a karcolással 

roncsolt bevonatrészeket szilikon szigetelőpaszta csíkokkal vagy felragasztott 

üveghengerekkel, ún. cellákkal határoltam el egymástól. Ezáltal a fém 
degradációját könnyebben nyomon tudtam követni vizuálisan. A cellákat 
feltöltöttem a korrozív oldattal, s a továbbiakban biztosítottam a 

folyadékszint állandóságát, valamint a légköri oxigén jelenlétét. A 

vizsgálatok szobahőmérsékleten zajlottak, a felszínen bekövetkezett időfüggő 
változásokat fényképekkel rögzítettem. 

 

M szeres elektrokémiai vizsgálatokkal elsősorban a korrozív közeg 
hozzáadásától számított rövidebb időközt vizsgáltam, legfeljebb β4 órát, 
ugyanis a korrózió megjelenése, kialakulása szempontjából ez a legfon-

tosabb időtartomány. Mindemellett a korróziós jelenségeket fel is 

gyorsítottam agresszív oldatokkal. 
 

III.5.6. Pásztázó elektrokémiai mikroszkópos vizsgálatok 

Annak érdekében, hogy egy öngyógyító kapszulás rendszerben 
megvizsgáljam a ’lokális korróziót’, tehát a karcolás közelében zajló 
folyamatokat, pásztázó elektrokémiai mikroszkópot (SECM) használtam.  

Ennek előnye, hogy a vizsgálandó felület kis részletéről ad információt, tehát 
ideális esetben a karcolás közvetlen környezetét láttatja. A m szer 
elrendezését sematikusan mutatja a III.γ. (A) ábra. A (Ű) ábrán látható a 
mérőcellát magába foglaló plexi tömb, és a cellába nyúló rögzített 
elektródvezetékek.  
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III.3. Ábra (A): az SEűM sematikus felépítése, (Ű): a saját készülékünk pozicionáló 
egysége az elektródokkal és a munkacellával, m ködés közben a rezgésmentes asztalon, 
Faraday-kalitkában. 
 

Függőlegesen felülről érkezik a mikroelektród, mely üvegburkolatba 
ágyazott platinaszál, a III.4. ábrán egy OM felvétel látható egy ilyen t szonda 
végéről. A t szondát a pozicionáló egység tartja, és x-y-z irányokban 
motorosan ill. piezo-elven lépteti/mozgatja. Az egész egység egy Faraday-

kalitkában van elhelyezve, rezgésmentes asztalon. 
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III.4. Ábra SECM mikroelektród 10 µm vastag platina szállal, OM felvétel. A skála 100 

µm-t jelöl. 
 

A korróziós folyamatok során az általam összeállított rendszerben két 
részfolyamat zajlik le. A fém vas oxidálódik Fe2+

 ionokká, melyek 
beoldódnak a korróziós közegbe. Az általa leadott elektronokat pedig a 

levegőből a vízbe beoldódott O2 veszi fel. Tehát a korrózió intenzitását jól 
reprezentálja az oldatban lévő Fe2+

 ionok mennyisége, vagy az oldott oxigén 
mennyiségének csökkenése. Ezek relatív koncenrációját amperometriásan 
tudjuk mérni a t szondás elektródunkkal úgy, hogy vagy a Fe2+

 ionokat 

oxidáljuk Fe3+
 ionokká rajta, vagy az O2-t O

2-
 ionokká a nekik megfelelő 

potenciálokon. Ezeket a potenciálértékeket a későbbi méréssel azonos 
körülmények közt (1 M NaűlO4 és 1 mM HűlO4 oldatban), azonos bevonatú 
mintán felvett voltammogramokról határoztam meg. Ezek diffúziókontrollált 
szakaszához tartozó potenciálértékeket állítottam be az SEűM-méréshez.  

 

 
III.5. Ábra A vas(II) ion oxidációjának (A) és az oldott oxigén redukciójának (Ű) 
voltammogramjai. 

 



- 37 - 

 

A III.5. ábra (A) része szerint a vas(II) oxidációjára 0,5 V, az oxigén 
redukciójára pedig -0,7 V adódott (Ű), ezeket az értékeket a referenciához, 
Ag/AgCl/KCl(3 M) viszonyítom.  

 

Az SECM-vizsgálathoz kétkomponens  epoxi gyantába kevertem 4%-nyi, 

ultrahangos emulgeálással kialakított (<10 µm, átlagosan 6 µm átmérőj ) 

kapszulát, mely az olaj mellett 1% Co-oktoátot is tartalmazott. Az acéllemezt 
lemezt előzőleg ββ0–4000-es szemcsefinomságú szilícium-karbid bevonatú 
csiszoló-papírral lecsiszoltam, majd acetonban ultrahangos fürdőben 
zsírtalanítottam, végül argon alatt szárítottam. 

A kapszulás bevonatot 60 µm vastagságban vittem fel a lemezre. Száradás 
után β0- ill. 200 µm szélesség  karcolást ejtettem rajtuk pengével, majd 
néhány óra száradási időt hagytam. A mintát a NaClO4-ra nézve 1 M, HClO4-

ra pedig 1 mM-os, levegőre nyitott, szobahőmérséklet  oldatba helyeztem. A 

korrozív oldat pH-ja β,8γ volt. Minden mérést nyitottköri potenciálon, 
szobahőmérsékleten végeztem. A pásztázó t  munkaelektród 10 µm-es 

átmérőj  platinaeketród, a referenciaelektród pedig Ag/AgCl/KCl (telített) 
volt, segédelektródként is platina szolgált. A továbbiakban a vas(II) 

oxidációját (4Fe
2+

  4Fe
3+

 + 4e
-
) 0,5 V-on, az oxigén redukcióját (O2 + 4e

- 

 2O
2-

) pedig -0,7V-on mértem. Ezeket az értékeket űV-voltammogram 

felvé-telével határoztam meg Ag/AgCl/KCl(3 M) ellenében. A t t 10 µm-rel 

a minta fölött mozgattam, 10 µm/s-os sebességgel.  
 

III.5.7. Elektrokémiai impedancia spektroszkópiai mérések 

Elektrokémiai impedancia spektroszkópiával (EIS) az ún. globális 
korróziót mérjük, ahol az egész minta impedanciáját rögzítjük az idő 
függvényében. A lefestett mintákon karcolásokat ejtettem, melyek hossza 1,5 

cm volt. Ezután ezekre is adott átmérőj  üvegcső darabokat ragasztottam, 

ezek képezték a mérőcellát (ennek felülete γ,8 cm
2
 volt), melyet feltöltöttem 

korrozív oldattal, és ebbe még két elektród, a kalomel referencia elektród és a 
platina segédelektród merült bele. Így egy standard háromelektródos cellát 
kaptam, melyben a mintám maga a munkaelektród volt. 

A méréseket 15 perccel a bemerítés után indítottam, azokat nyitottköri 
potenciálon végeztem, és ezt a potenciált perturbáltam egy 10 mV-os 

váltófeszültséggel 10 mHz és 100 kHz közti frekvenciatartományban. 

Óránként indítottam egy mérést, mely során a teljes frekvenciaspektrumban 

mértem a minta impedanciáját. A mérések β4 órán át tartottak, eredményeiket 
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Nyquist diagramokon ábrázoltam, melyeken jól látszik a komplex 

impedancia reális és képzetes komponensei arányának frekvenciafüggése. A 

diagramok óránként felvett adatsorait az EQUIVCRT kiértékelő szoftver 
segítségével egy rezisztív töltéstranszfer ellenállás valamint egy diszperzív 
kettősréteg-impedancia és vele sorba kapcsolt egyszer  rezisztív ellenállás 
párhuzamos kombinációjának modelljére (R1(R2Q))  illesztettem, így meg-

határozhattam az óránként mért polarizációs ellenállást (Rp), majd ennek 
időbeli változásából ill. abszolútértékéből kaptam meg a bevonat 

védőképességét. 
A mérőm szer Zahner Im5d Impedance Spectrum Analyzer volt. 

 

Vizsgáltam az SECM-mérésnél használt epoxi bevonatokat (1M NaClO4 

és 1 mM HClO4 oldatában), valamint a Co-oktoátot, ODA-t tartalmazó 
kapszulákkal ellátott ’egyréteg ’, magasfény  zománcozott bevonatot (0,5 M 

NaCl oldatban). 
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IV. 

IV. Tömör mátrix szerkezet  zselatinkapszulák, 
kísérleti rész 

 

IV.1. Felhasznált anyagok 
 

Rétegek és kapszulák előállításához használt vegyszerek: lenolaj (Aldrich, 

purum); lenolaj (Poli-Farbe, ipari tisztaságú); ricinusolaj (gyógyszertári 
minőség); olívaolaj (étkezési célú, Űertolli); napraforgóolaj (étkezési célú, 
Vénusz); szilikonolaj (Sigma-Aldrich, max. 200 °ű-os olajfürdőhöz); 
diklórmetán (Sigma-Aldrich, a.r.); zselatin (180000Da, Reanal, purum); 

karbamid (Fluka, p.a.); formaldehid (37%-os vizes oldat, Sigma-Aldrich, 

purum); glutáraldehid (β5%-os vizes oldat, Sigma-Aldrich, purum); ezüst-
nitrát (Reanal, a.r.); ezüst-karbonát (Reanal, puriss); ŰARQUAT MD 50 
(kvaterner ammónium-klorid, biocid); toluol (Carlo Erba, a.r.). 

 

Festék: anti-fouling festék hatóanyag nélkül – szárazanyag: 50% akrilát 
gyanta, oldószerek: izobutil-acetát γ-1β% és metoxipropil-acetát β0-45% 

(Dunaplast Anti-fouling a Dunaplast Kft.-től, a továbbiakban ’DPL’); 
vízminta a Űalatonból (siófoki kikötő, főszezon). 
 

Mintaelőkészítéshez használt vegyszerek: atomemissziós méréshez 
roncsolószerek: salétromsav (65%, Spektrum γD, a.r.); hidrogén-peroxid 

(γ0%, Molar űhemicals Kft., a.r.). Festék modellezésére használt oldószer 
elegy: izobutil-acetát és metoxipropil-acetát 6:40 tömegarányú elegye 
(Egrokorr Zrt, ipari minőség). Űiofilm rögzítés és festés: etanol (Molar 
Chemicals Kft., a.r.); akridin oranzs (0,01%-os alkoholos oldata). 

 

IV.2. Zselatin alapú rétegek, mikrorészecskék előállítása 
 

IV.2.1. Zselatin réteg kialakítása üveglemezen 

Ezzel a kísérlettel a zselatinnak kevéssé megszokott, biorepellens 
hordozóként való alkalmazhatóságát kívántam vizsgálni, és ennek érdekében 
egy kétdimenziós, térhálósíott biocidhordozó felületet alakítottam ki belőle. 
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IV.1. Ábra Űiocid tartalmú zselatinréteg kialakítása üveglemezen. 

 

2 g zselatin 15 ml 30 °ű-os desztillált vízben készített oldatába merítettem 
tisztított üveg mikroszkóp tárgylemezeket (IV.1. ábra). A kihúzott lemezen 
keletkezett réteget glutáraldehid β5%-os oldatában áztattam β0 s-ig. A kémiai 
térhálósítás után többször mostam ioncserélt vízzel, majd 50 °ű-on 

szárítottam. A biocid hatóanyag ŰARQUAT MD 50 nev  kvaterner 
ammónium-klorid volt, melynek 50%-os oldatából 1 ml-t adtam a kiinduló 
zselatinoldathoz. Referenciaként a térhálósított, de biocidot nem tartalmazó 
bevonatot is vizsgáltam. A zselatinbevonatok vastagsága megközelítőleg 0,5 

mm volt.   

 

IV.2.2. W/O típusú emulzió létrehozása kapszulázáshoz 

200 ml-es főzőpohárban víz az olajban típusú emulziót hoztam létre oly 
módon, hogy 15 ml ioncserélt vízben γ0 °ű-on feloldottam 2 g zselatint, 

majd 10 perc mágneses kevertetés mellett hozzáöntöttem legalább 60 ml 

apoláros emulgeáló közeghez; külön-külön xilolhoz, toluolhoz, 
diklórmetánhoz, szilikonolajhoz, napraforgóolajhoz, ricinusolajhoz, 
olívaolajhoz, vegyszer- ill. ipari minőség  lenolajhoz. A keverési sebességet 
folyamatosan növeltem a kívánt cseppméret eléréséig.  

A mikrorészecskéket festékbevonat adalékaként kívánjuk használni, egyik 
fő kritériumunk a megfelelő méret, mely a DPL algagátló festékre számítva 
<50 µm. 

Az emulgeált zselatincseppekről az apoláros fázist ülepítés után 
szobahőmérsékleten történő szárítással távolítottam el. Ahol szükséges volt 
(szilikonolaj, oliva- és lenolaj),  toluollal való dekantálva sz réssel 
tisztítottam a terméket.   
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IV.2.3. A zselatincseppek térhálósítása és az ezüst redukciója  

A kapszulák alakjának, méretének rögzítését, valamint a hatóanyag 

kapszulába való bejuttatását és ottani redukcióját az irodalomban 

újdonságnak számító, ‘egy-reakcióter ’ eljárással végeztem (IV.2. ábra). 

 

 
IV.2. Ábra AgNP-t tartalmazó térhálós zselatin mikrokapszula előállítása egy-reakcióter  
eljárással, amelyben ugyanazon reakciótérben megy végbe a kapszula alakadása, 
térhálósítása, az ezüs-prekurzor beágyazása és annak redukciója. 

  

A kiindulási zselatinoldathoz (IV.2.2.-ben leírtak szerint) kémiai 
térhálósító komponenst, glutár- ill. formaldehidet adagoltam (feleslegben) 

emulgeálás előtt vagy után. A duzzadás minimalizálására az aldehiddel 
szintén reakcióra képes, biokompatibilis anyagot, karbamidot is adagoltam a 
zselatinhoz, hogy növeljem a kapszulában lévő kémiai térhálós r séget. A 
biorepellens hatóanyag prekurzoraként pedig ezüst-nitrát szerepelt. A 
formaldehid látta el az ezüst redukálószerének szerepét is. Az 
optimalizálandó sztöchiometriájú reakció változtatott paraméterei a IV.1. 

táblázatban láthatóak.  
Az emulziót ezután lefedve 1 °ű/min sebességgel felf töttem 80-85 °ű-ra, 

és itt folyamatosan kevertettem 5 h-n át. A térhálósítási és redukálási reakció 
után hagytam szobahőmérsékletre h lni és a térhálós cseppeket leülepedni. A 
fölös olajos fázis leöntése után a maradékot kétszeres mennyiség  toluollal 
három alkalommal dekantálva sz rtem. A terméket Petri-csészében vagy 
sz rőpapíron infralámpa alatt szárítottam, majd szükség esetén az összetapadt 
szemcséket szárazjég jelenlétében laboratóriumi darálóval különválasztottam.  
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IV.1. Táblázat A karbamid és zselatin sztöchiometriájának változtatása ideális duzzadású 
zselatin-karbamid-formaldehid mátrixú kapszula elérése céljából. 

Zselatin 

(g) 

Karbamid 

(g) 

Formaldehid 

vizes oldata 

(g) 

Víz (ml) Lenolaj 

(ml) 

AgNO3 

(g) 

1 4 

11,21 15 60 0,45 

1,5 3,5 

2 3 

2,5 2,5 

3 2 

3,5 1,5 

4 1 

 

Itt szükségesnek látom az AgNPs@GMP rövidítést bevezetni az “ezüst 
nanorészecskék zselatin mikrorészecskében” összetétel , a későbbiekben 
optimálisnak ítélt duzzadású termékre vonatkozóan (IV.1. táblázat, 4. sora, 

megelőlegezve a VI.1.γ.-ban levont konklúziót). A rövidítés az angol  “Ag 

nanoparticles in gelatin microparticle” kifejezésből ered. A @-jel az írásban 
előtte ill. utána álló anyagok befogadott ill. befogadó szerepét jelöli. A 
többesszám s-jelét szintén angolul hagytam, mert ez a kifejezés egyben jelöli 
a térhálós, nanoezüst tartalmú zselatin mikrokapszulát. 
 

IV.3. Zselatinkapszulák jellemzése 
 

IV.3.1. Zselatinkapszulák méretének és duzzadásának  vizsgálata 

A kapszulák méretét optikai- és pásztázó elektronmikroszkóppal 
határoztam meg. Elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz a mintát 
aranyborítással láttam el. 

A duzzadás a munkámban a térfogatváltozás szempontjából fontos – 

hiszen a festékben nemkívánatos feszültségeket idézhet elő - ezzel a bevonat 

idő előtti degradációját okozva. S mivel a tömegváltozás mérése egyébként is 
technikai nehézségekbe ütközött, a méretváltozást követtem nyomon 
mikroszkóp alatt. A duzzasztó közeg ioncserélt víz, illetve a kereskedelmi 
algagátló festék oldószer-elegyének megfelelő keverék volt.  

A duzzadást β4 órányi, szobahőmérsékleten történő áztatás után kapott 
százalékos átmérőváltozásként definiálom, tehát [(Øduzzasztott – Økiindulási) / 
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Økiindulási]*100, ahol Ø az átmérő jele. A duzzadás mérésére pedig az IV.3. 

ábrán látható összeállítás szolgált.  

 
IV.3. Ábra Mikrokapszulák duzzadásának megfigyelésére készült mérőedény. 
 

Egy Petri-csészébe, melybe kis mennyiség  duzzasztószert töltöttem,  egy 
kisebb átmérőj  lefordított csészét tettem, aminek hátára sz rőpapír csíkot 
rögzítettem úgy, hogy a szélei beleérjenek a vízbe/oldószerbe. A mintát a kis 
csésze hátára szórtam (az átnedvesedett sz rőpapírra), s végül az egészet 
lefedtem egy nagy csészével. 
 

IV.3.2. Zselatinkapszulák fizikai és kémiai szerkezetének vizsgálata 

A kapszulák kémiai összetételére, a térhálósodás kimutatására, illetve az 
ezüst jelenlétének, hatásának kimutatására Fourier-transzformációs 
infravörös spektroszkópiát (FTIR) használtam. Az infravörös spektrumokat 
erősített teljes reflexión alapuló módszerrel (ATR) vettem fel szilárd 
mintáról.  
 

IV.3.3. Zselatinkapszulák hatóanyagtartalmának meghatározása 

A mikrogömbben található összes ezüst-tartalmat induktív csatolású 
plazma optikai emissziós spektroszkópiával (ICP-OES) határoztam meg az 

olajos anyagok roncsolásakor használatos eljárással. A minta előkészítése a 
kövekezők szerint történt: 0,5 g mikrorészecskét 10 ml ccHNO3-ban 180 °ű-

on β órán át kevertettem refluxh tő alatt, majd 100 °ű-ra visszah tve β ml 

H2O2-t adtam az elegyhez, újra felf töttem 180 °ű-ra, és onnantól még egy 
órán át kevertettem. A savanyú oldatot kétszeresére hígítottam mérés előtt.  
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Annak eldöntésére, hogy az ezüst milyen formában van jelen a 
mikrogömbben (komplex ionos vagy szilárd nanoszemcse), transzmissziós 
elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetettem alá. A mikrogömböt 
kétkomponens  epoxi gyantába öntöttem, majd mikrotommal 100 nm-es 

szeleteket vágtam belőle. A szeleteket argon ionsugaras vékonyítóval tovább 
vékonyítottam, majd TEM felvételeket készítettem róluk.  

A kis fémkoncentráció miatt kiértékelhető elektrondiffrakciót nem tudtam 
készíteni róluk, ezért a nanorészecskék oxidációs állapotát röntgen 
pordiffrakcióval vizsgáltam.   
 

IV.3.4. Ezüst és szerves komponensek kioldódása a mikrokapszulákból 
vízben és szerves oldószer elegyben 

0,5 g mikrokapszulát szobahőmérsékleten áztattam β00 ml ioncserélt 
vízben illetve oldószer-elegyben (izobutil-acetát és metoxipropil-acetát). A 
mintákat napi egy órán át kevertettem. 

A vizes kísérlet (5 ml-es) mintáinak egy részéből 20%-nyi ccHNO3-mal 

való savanyítás után ezüst-koncentrációt határoztam meg IűP-OES-sel, a 

minták másik részében pedig egyéb szervesanyag jelenlétét ellenőriztem 
ATR-FTIR-rel. Az ATR-FTIR-mérés során a folyadékot ATR-kristályra 
cseppentettem, majd beszárítottam. Az oldószeres mintákból (10-10 ml-t) 

szintén IR-rel – szervesanyag-nyomokat kerestem.  

Az oldószerben áztatott mintákat a vizsgálati idő letelte után (megszárítva) 
vízbe helyeztem, s a vizes mintákkal folytatott kísérlettel ekvivalens módon 
vizsgáltam. Az oldószeres kezeléssel  modelleztem az oldószer bázisú festék 
hatását a belekevert kapszulákra és azok ezüst-leadási képességére.  
 

IV.3.5. Zselatin bevonat és zselatinkapszulák biorepellens hatása vizes 
fázisban  

A zselatinréteggel ellátott mikroszkóp tárgylemezeket ipari h tővízbe 
helyeztem 5 napra. A h tővízben aerob és anaerob mikroorganizmusok 
kevert populációja volt, 0,1-5*10

5
 cm

-3
 koncentrációban (többek közt 

Desulfovibrio desulfuricans és Acidothiobacillus ferrooxidans) Ezt követően 
desztillált vizes mosás után akridin oranzsos színezést alkalmaztam, majd 
fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltam a felületen megtelepedett 
mikroorganizmusokat. 
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A IV.3.4.-ben leírt kioldódási kísérlettel párhuzamosan az abban szereplő 
mennyiség  és ezüsttartalmú térhálósított zselatin mikrorészecskét áztattam 
természetes vízmintában (a későbbiekben a bevonat algagátló hatásánál is ezt 
használtam), hogy megfigyeljem a kapszulából kioldódó ezüst hatását a 
mikroorganizmusok szaporodására. 

A kioldódott ezüst mennyiségét ebben az esetben is ICP-OES-sel mértem, 
a mikroorganizmusok mennyiségét pedig szemrevételezéssel figyeltem. 
 

IV.4. Zselatin mikrorészecskék bevonatban 
 

IV.4.1. Ezüst kioldódása kapszulával ellátott bevonatból 
A részecskék hatékonyságát a ’Dunaplast Antifouling’ nev  termék 

algagátló adalék nélküli festékébe keverve vizsgáltam. Ebben a hatóanyag 
nélküli formában a festék kereskedelmi forgalomban nem kapható, én az 
Egrokorr Zrt. jóvoltából jutottam hozzá. A festék hatóanyagként eredetileg 
nagy mennyiség  rézport vagy réz-oxidot tartalmaz (18%), a szín-igénytől 
függően. Felvevőpiacát édesvízi, főként balatoni hajók képezik. 

Korábban 0,β% ezüst-karbonát tartalmú festékeket vizsgáltak nyílt 
vizekben [Mara, 2010]. Ezek ezüst-tartalma így 0,16% volt. A pontos érték  
függ a vegyület űO2-tartalmától, mely könnyen abszorbeál illetve távozik 
belőle ( rtechnológiában ezüst-oxiddal nyeletik el a keletkezett szén-

dioxidot, ebből ezüst-karbonát keletkezik, amelyet hevítéssel regenerálnak), 
ennek mérését nem végeztem el. Ezen kísérlet eredménye – mely nem 

publikált formában jutott tudomásomra – az volt, hogy az ezüst-karbonáttal 
ellátott bevonat kiváló hatékonyságot mutatott, de csupán ’rövid ideig’ (erre 
vonatkozó pontos adatom nem volt), ezért a további adalékos kísérleteimben 

ezt az ezüst-koncentrációt tekintettem ’ekvivalens’ mennyiségnek. 
A fenti festékhez tehát külön-külön ekvivalens mennyiség , vízben 

rosszul oldódó ezüst-karbonátot (0,β%), jól oldódó ezüst-nitrátot (0,β5β%), 
AgNPs@GMP-t (4,βγ%), valamint fél-ekvivalens mennyiség  
AgNPs@GMP-t (β,1β%) kevertem. Referenciaként  adalékot nem tartalmazó 
festéket használtam.  

 

A továbbiakban a festékekből való ezüstion-kioldódást és a biolerakódást 
vizsgáltam. Az ezüst kioldódásának vizsgálatakor a festéket nyíltcellás 5x5x5 

mm-es szivacskockákra vittem fel, (ezzel növelve a határfelületet), s ezeket 

600 ml-nyi desztillált vízben áztattam, napi néhány perces keverés mellett (a 
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szivacs tördelődésének elkerülése végett). Itt a cél a kioldási sebesség 
növelése és a különböző hatóanyagok kioldódási sebessége közti különbség 
meghatározása volt. Mintákat két hónapon keresztül 10 ml-enként vettem, 
ezeket híg salétromsavval savanyítottam, hogy szilárd sók ne okozzanak éles 
csúcsokat az IűP-OES mérés során. A maradék anyalúghoz Naűl-oldatot 

adtam, hogy a csapadékképződés mértéke irányt mutasson a nagyságrendi 

ezüstion koncentrációhoz. 
 

IV.4.2. Festékbe kevert zselatinkapszulák biorepellens hatékonysága 

A biolerakódás-vizsgálatok során üveg mikroszkóp tárgylemezeket 100 

µm-es vastagságban vontam be festékekkel (az ezüst-nitrát tartalmút itt már 
nem vizsgáltam a túl gyors kioldódás miatt), (itt a síkfelülettel közelíteni 
kívántam a valós geometriát), s ezeket a IV.4. ábrán látható módon  rögzítve 
β liternyi természetes vízben tároltam (Űalaton illetve Duna) 7 hónapig.  

 

 
IV.4. Ábra Ezüst-tartalmú bevonatokkal ellátott lemezek természetes vízmintákban úsztatva 
(A) és mintavételkor, szárítás közben (Ű). 
 

Külön keverést és a mikroorganizmusok számára póttápanyagot nem 
alkalmaztam, csak az elpárolgott vizet pótoltam és szobahőmérséklet , 
átlagos fényintenzitású, szellős helyen tartottam a lapos edényeket. A 
mikroorganizmusok megtelepedését, a biolerakódást optikai úton, 
fluoreszcencia mikroszkópiával figyeltem: az eleinte hetente, majd kéthetente 
történő mintavételezéskor (gondoskodva a párhuzamosokról) kivettem a 

tárgylemezt, és óvatos, desztilállt vízben való lemosás után etil-alkohollal 

rögzítettem az organizmusokat, majd akridin oranzs 1%-os etanolos oldatába 
merítettem 15 s-ig. Ezután desztillált vizes mosás következett, végül szárítás 
után a lemezeket UV-fény megvilágítással refelxiós módban lefényképeztem. 
A mikroszkópban a festékanyagnak megfelelő, 560 nm felett áteresztő sz rőt 
használtam. A fényképeken a sz rve zöld szín  natúr festékre tapadt 
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mikroorganizmusok vörösen látszódnak, relatív mennyiségüket az Axio 

Vision rel. 4.6.γ. szoftverrel állapítottam meg. 
 

A kísérlet végeztével a vízfürdőkből is mintát vettem, és ezeket beszárítva 
SEM-EDS vizsgálattal kerestem festékből kioldódott ezüstöt, valamint 
szemügyre vettem a mikroorganizmusok épen maradt sejtalkotóit.  
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V. 

V. Mag-héj mikrokapszulák, eredmények és értékelés 
 

V.1. Mag-héj szerkezet  mikrokapszulák jellemzése 
 

V.1.1. A megfelelő emulziók előállítása   
 

A kapszulák átmérője és annak eloszlása fontos paraméter, ha 
festékbevonatokban alkalmazható adalék gyanánt szeretnénk előállítani őket. 
A kísérletek során többféle vastagságú bevonattal dolgoztam, ezért néhány tíz 
mikron átmérőj  emulgeált fázis kialakítása volt célszer . Az V.1. és V.2. 

táblázatok a különböző homogenizáló- és keverőberendezésekkel létrehozott 
emulziókat jellemzik összefoglalva. 

Valamennyi eszköz (mágneses keverő, száras ‘gyorskeverő’, ultrahangos 
diszpergáló) esetében a következő paraméterek változásának hatását 
vizsgáltam: fázisarány (olaj:víz), keverési idő, felületaktív anyag (PVA) 
koncentráció, keverés intenzitása, átlagos cseppméret, méreteloszlás, az 
emulzió stabilitása néhány órára nézve. A kevertetést 110 ml össztérfogatig 
200 ml-es, efölött pedig 500 ml-es főzőpohárban végeztem. 

A pontos átmérő-eloszlást – főleg a nagyobb átmérőtartományokban, ahol 
jellemző a nagyméret  kapszulák roncsolódása –, ritkán lehet pontosan 
meghatározni. Az egyszer ség kedvéért a normális eloszláshoz (Gauss) 
hasonló méreteloszlású emulziókat a legnagyobb darabszámhoz tartozó 
mérettel (#) és a szórással () jellemeztem: #( alakban-t úgy 
definiálom, hogy az eloszlási görbe # értéke körüli ± mérettartomány 
tartalmazza a kapszulák 90%-át. 

Az V.1. táblázatban a f thető mágneses keverő és az ultrahangos 
diszpergáló berendezés eredményei találhatók. Mindkét eszköznél 
kényelmesen kezelhető 1:10 térfogatarányú (összesen 110 ml) olaj:víz 
rendszert használtam, a keverési (rázatási) időtartamot pedig 5 percben 
rögzítettem. Az ultrahanghullámok ugyanis nagy teljesítmény ek, a 

mágneses keverőnél pedig azt tapasztaltam, hogy 5 percnyi keverés 
eredménye nagyon hasonló a hosszabb idej  keveréssel elérthez, tehát nem 

javul lényegesen az emulzió. A keverés intenzitását mágneses keverőnél 600 
rpm-ben maximáltam, mert efölött a mágneses keverőrúd (40x7 mm, 
kerekített vég  henger) nem tudta szabályosan követni a rotort. 
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V.1. Táblázat Mágneses keverővel és ultrahangos rázófejjel emulgeált olajcseppek 

méretének, ill. az emulzó stabilitásának alakulása a PVA koncentráció változásának hatására. 

Olaj/víz térfogatarány: 1/10; fordulatszám: 600 rpm, ultrahang amplitúdó: 50%; keverési idő: 
5 min. 

 
*A „legnagyobb darabszámhoz (#) tartozó méret ± σ” érték határozza meg azt a 
mérettartományt, melybe a cseppek 90%-a tartozik. A szórás „nagy”, ha σ > (#/β), és „kicsi”, 
ha σ < (#/β).  
  

Az ultrahangos módszer esetén két teljesítményszabályozó potméterem 

volt, az egyik a rezgés amplitúdóját, másik a ’ciklust’, az 1 s-ra jutó 
trázatás/(trázatás+tszünet) százalékos értékének állítását tette lehetővé. Az 
amplitúdó 50% fölött veszélyes volt az üvegeszközökre, a ciklust viszont 
100%-on (folyamatos rezgés) tartottam. A berendezéshez rendelkezésre álló 
rázófejek közül az S7 típusút (7 mm széles fej) használtam. A változtatott 
paraméter a PVA koncentrációja volt, melyet mágneses keverőnél 0,1; 0,β; 
0,5; 1,0; β,0 és 5,0%-os értékekre állítottam, ultrahangnál ugyanezt a 

tartományt vizsgáltam.  

Az előállt átlagos cseppméretek mágneses keverőnél csak β-5% PVA 

oldat esetén kerültek 100 µm alá, de eloszlásuk itt is széles volt. Az emulziók 
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csupán a legmagasabb PVA koncentrációk esetén maradtak egy-két óránál 
tovább stabilak. A mágneses keverő tehát nem bizonyult alkalmasnak, 

jobbára a keverőrúd geometriai kialakítása és a motor kis teljesítménye miatt. 

Az ultrahangos eljárás esetén bármely PVA koncentrációnál 1-10 µm 
közti cseppméretet tapasztaltam, széles eloszlással. A 0,5 ill. 1% PVA-val 

készült emulziók hosszú időn (hetek, hónapok) keresztül stabilak maradtak, 
míg az ennél hígabb vagy töményebb PVA-oldattal stabilizáltak nem 

bizonyultak eltarthatónak. Az így méretezett kapszulák leginkább vékony 
bevonatokban alkalmazhatók eredménnyel, ahol kritérium a 10 µm alatti 

méret (V.1. ábra). 
 

 
V.1. Ábra Ultrahangos homogenizáló berendezés zajsz rő kamrával, processzorral és a 
rázófejjel (A), és a vele előállított emulzióból képződött kapszulák SEM képe (Ű). A skála 10 

µm-t jelöl. 
  

Az V.β. táblázatban csak az ipari, száras gyorskeverővel kapott 

eredményeket foglaltam össze (mely névlegesen akár β0 000 rpm-en is 

m ködtethető). Az olaj:víz arányt 1:10-en tartottam, a PVA koncentrációk 
közül a 0,5 és β%-ot teszteltem. A 0,5%-os PVA koncentráció esetén stabil 
rendszert csak magas fordulatszámon (γ000–5000 rpm) sikerült elérni, ahol a 
cseppek mérete ≤10 µm volt, ez szintén csak nagyon vékony bevonatokhoz 

elegendő. β% PVA-oldat esetén a 5–β5 µm-es tartományban már jól 
szabályozható méret , sz k méreteloszlású és órákon át stabil emulziókat 
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tudtam létrehozni β-5000 rpm-es fordulatokon. A gyorskeverő bizonyult tehát 
megfelelőnek a kívánt méret eléréséhez. 
 

V.2. Táblázat Ipari, száras gyorskeverővel emulgeált olajcseppek méretének, ill. az emulzió 
stabilitásának alakulása különböző paraméterek (PVA-koncentráció, térfogatarány, keverés 
intenzitása, keverési idő) hatására. 

 

 
*A „legnagyobb darabszámhoz (#) tartozó méret ± σ” érték határozza meg azt a 
mérettartományt, melybe a cseppek 90%-a tartozik. A szórás „nagy”, ha σ > (#/β), és „kicsi”, 
ha σ < (#/β). 
 

A táblázatban összefoglalt adatokból levont tapasztalataim a következők 
voltak: 

kisebb térfogatú eleggyel adott idő alatt a keverő több energiát közöl, a 
cseppméret csökken, 

nagyobb viszkozitás esetén nagyobb nyíróerők, kisebb cseppek 
keletkeznek, 
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a keverőfej átmérőjével lineárisan változik a kerületi sebesség, s így a 
leadott teljesítmény, 

a nagyobb viszkozitású elegy nagyobb fordulatszámot visel el kifröcsögés 
nélkül. 

Összefoglalva a cseppméretet és a stabilitást meghatározó tényezők: az 

emulgeálandó elegy össztérfogata,  viszkozitása (a PVA koncentrációja ill. 
olaj:víz arány), a keverés sebessége és időtartama, a keverőfej profilja és 
átmérője. A keverőfej optimalizálása nem volt célom, néhány igen különböző 
méret  és alakú fej közül triviális megfontolásból végig egyet használtam, és 
a többi paraméter vizsgálatára helyeztem a hangsúlyt. 

 

V.1.2. Reakcióparaméterek hatása a kapszulahéj szerkezetére 

Az alapul szolgáló reakció elindítása (formaldehid hozzáadása) utáni 70 
perces intervallumban néhány képen szemléltetem a kapszulák héjának 
kialakulását. 
 

 
V.2. Ábra OM felvételek a kapszula héjképző reakciója során β0(A), γ0(Ű), 50(ű) és 70(D) 
perc után vett mintákról. 
 

Az V.2. ábra OM képeit a reakcióközegből kipipettázott cseppekről 
készítettem időben egymás után. A β0. percben készült (A) kép amorf, 
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világos olajcseppeket mutat, a közeg pedig az újonnan képződő UF 
polimerszemcséktől ’ködös’. A reagensek kondenzációja már előrehaladt, a 
képződő nagyméret  molekulák kolloid mérettartományban vannak, opálos 
szolt képeznek. Ekkor az olajos fázis cseppjei még koaleszkál-nak, ha közel 
érnek egymáshoz. Gélesedés, majd megszilárdulás (további kondenzáció) a 
vizes fázisban és a víz/olaj határfelületen is végbemegy, polimer szemcséket 
és héjat eredményezve. Tíz perccel később a PVA stabilizáló hatását erősítve 
a keletkezett szilárd UF szemcsék a víz/olaj határfelületen dúsulnak fel, 
egyfajta Pickering–stabilizálást mutatva (B), és szabályosabb gömb alakokat 
fedezünk fel. A szilárd héj egyértelm  jelenlétéről az 50. perc táján 
győződhetünk meg (ű), amikor spatulával mozgatva a kapszulák elgurulnak 
vagy szétpattannak. A reakció későbbi szakaszában a továbbra is jelen lévő 
polimerszemcsék és gócok hozzátapadnak a kapszulákhoz, és a héj 
vasagságát, morfológiáját alakítják (D).  

 

A héj képződése a polimer gócok kialakulásával kezdődik, melyek a 
későbbiekben a héjat erősítik akár szubmikron méret  szemcsékké 
növekedve. A katalizátor minőségétől függően más és más morfológiájú 
polimerszemcsék keletkeznek.  

Az V.3. ábrán olajos fázis jelenléte nélkül lezajló karbamid-rezorcin-

formaldehid polikondenzáció eredményeit látjuk. Az (A), OM felvételen 
szabályos, β–5 µm átmérőj  szemcséket figyelhetünk meg, melyek akkor 
jönnek létre, ha csak Hűl-oldatot használunk pH=4 beállításra és 
katalizátorként. A (Ű) képen pedig csak NH4Cl-t adagoltam a vizes fázishoz 
(4-es pH értékig); a termék ennek hatására s r  szövet , vattaszer , könny  
polimer lett, különálló szemcsék nélkül. A katalízis nem kiárólagosan a pH-

értéktől függ, mert az ammónium-kloriddal és sósavval azonos pH-ra 

beállított közegből más-más termék keletkezik. A (ű) SEM felvételen a két 
katalizátor együttes alkalmazásával létrejött anyag látható: egymáshoz kötött 
szabályos gömbszemcsék. A katalizátorok arányának változtatásával 
szabályozható a falszerkezet. A megfelelő kapszulahéj képződéséhez mindkét 
katalizátor szükséges. Tapasztalataim szerint az NH4Cl–dal katalizált termék 
érdessége nagy, a csak sósavoldattal katalizált pedig túlságosan sok vizes 
fázisbéli polimerszemcsét eredményez, a falvastagodás rovására. 
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V.3. Ábra Azonos reakciókörülmények mellett (treakció, sztöchiometria, pH, hőmérséklet) 
Hűl (A, skála=10 µm) vagy NH4űl katalizátorral (Ű, skála=10 µm) β4 órán át előállított UF 
polimer részecskék OM felvételei, illetve Hűl+ NH4Cl katalizálta, 4 órás reakció termékének 
SEM képe (ű, skála=β0 µm).  
 

A mag-héj kapszulák héjának vastagságát nagy pontossággal tudjuk 
megmérni a megfelelő mintaelőkészítés után. Az V.4. ábra különböző 
falvastagságú mag-héj szerkezet  kapszulákat mutat. A képek fagyasztva tört 
minták replikájának TEM-felvételei,  keresztmetszeti képek, tehát a gy r  
alakú képződmények a kapszulák héjai, az azokon belül lévő fázis fagyott 
lenolaj, a külső pedig az aktuális szuszpendáló közeg, szintén fagyott 
állapotban. Az (A) képen acetonban fagyasztott tört kapszula 100 nm vastag 
héjjal látható, a (Ű) képen tetrahidrofuránból preparált 50 nm-es, a (ű) képen 
pedig SDS-oldatból fagyasztott 1γ0 nm-es héjvastagságú kapszulát mutatok 
be

1
. 

                                                 
1
 A különböző szuszpendáló közegekre a dolgozatban nem közölt, adhéziós témájú 

kísérleteim miatt volt szükség. 
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V.4. Ábra Fagyasztvatöréssel készült replikák TEM képei mag-héj szerkezet , UF-héjú, 
lenolaj töltet  kapszulákról. 100 nm falvastagságú kapszula, fagyasztott acetonban (A), 50 

nm héjvastagságú kapszula metszete tetrahidrofuránban (Ű) és 1γ0 nm héjvastagságú 
kapszula metszete SDS-oldatban (ű). A skálák 500 nm-t jelölnek. 
 

A héj külső (vizes fázis felőli) felületi érdességének különböző fokozatait 
mutatja be az V.5. ábra négy SEM felvétele, melyet UF-héjú, lenolaj töltet  
kapszulákról készítettem. Az (A)-(ű) irányban növekvő felületi érdességet a 
vizes fázisban képződő UF-szemcsék képezik, melyek a még vastagodó, 
összefüggő héjhoz kötődnek. A (Ű) felvételen látható három kapszula 
egymással érintkezve összekondenzált a nem elégséges kevertetés vagy a túl 
nagy olajkoncentráció miatt. A héj felületén megkötődő, három dimenzióban 
tovább növekvő polimer effektíve nem erősíti, viszont nehezíti a kapszulát, 
nem kívánt kialakulásuk moderált reakciókörülményekkel (pH>4) 

elkerülhető. 
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V.5. Ábra A-B-C-D irányban növekvő héjporozitású UF héjú mag-héj kapszulák SEM-

felvételei. A beillesztett skálák 50 µm-t jelölnek. 
 

A héj külső felületi morfológiáját AFM-mel is vizsgálhatjuk, bár a gömb 
alakú kapszulák rögzítése az AFM-t  alatt nehézkes. Az V.6. ábrán látható 
színskála-diagramok kétdimenziós, olajfelületre leválasztott UF-polimer 

réteg AFM-vizsgálatának eredményei. A (ű) és (D) képek nagyobb és kisebb 

felbontással pásztázott szeder mintázatú UF-réteget mutatnak, a (Ű) pedig a 
(D)-n bejelölt vonal menti pásztázás x (vízszintes elmozdulás) – z (magasság) 
βD diagramja. Az (A) ábra illusztráció. 

 

Az V.7. ábrán foglaltam össze a héjvastagságot és felületi érdességet 
tapasztalataim alapján leginkább befolyásoló tényezők hatását. A héj 
vastagsága és azon keresztül szilárdsága határozza meg, hogy adott külső 
erőhatásra felhasad-e a kapszula. Az (A) kettős diagramon a nm-ben mért 
falvastagságot ábrázoltam a reakcióidő és a karbamid koncentrációjának 
[(gkarbamid*mlvizes fázis

-1)*100) függvényében. A felső diagramon 1,9%-on (1,25 

g karbamid 65 ml vizes fázisban) rögzített karbamidkoncentráció mellett 
megfigyelhető, hogy időben hogyan változik a fal vastagsága. A többi 
komponens koncentrációját nem módosítottam, értékük a III.γ. fejezetben 
leírt saját receptben szereplőkkel azonos. 
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V.6. Ábra Egy porózus héjú, fagyasztva tört kapszula replikájáról készült TEM kép (A, 
skála=1 µm); kétdimenziós, olajfelületre leválasztott UF-polimerrétegről felvett AFM-térkép 
különböző felbontásban (ű, D) illetve a (D)-betétábrán látható egyenes menti z-irányú 
magasságprofil (Ű). 
 

Megfigyeltem, hogy a reakció első szakaszában (1-β óra) gócok 
keletkeznek, illetve diffundálnak a felületre, ezt követi a kvázi-lineáris 
vastagodási időszak.  

Az alsó diagramon a reakcióidőt rögzítettem 5 órában, s a karbamid 
koncentrációját változtattam (a többi komponensét nem, lásd III.γ. fej.). A 
vizsgált koncentrációtartományon kívül a reakció vagy nem eredményez 
szilárd terméket (c<1%, több, mint 2,5-szeres formaldehid felesleg ), vagy 

túlságosan nagy lesz az aggregálódás veszélye (c>β,6%).  
A falvastagság mérésének bizonytalansága 1 nm. 
A (Ű) diagrampáron a héj érdességének változását mutatom be a pH ill. a 

karbamid koncentrációjának függvényében. Itt az ’y’ tengely értékei 
százalékban értendőek, ahol a 0% ill. 100%-os határt az V.5. ábra (A) és (D) 
képein látható kapszulák érdessége jelenti. Az érdesség itt a héj egységnyi 
felületén megkötődött specieszek száma, melyet SEM felvételekből kézi ill. 
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szoftveres úton számlálok, s az eredményt viszonyítom az említett, 
határértékeket képviselő kapszulákéhoz. 
 

 
V.7. Ábra A kapszulák falvastagságának és érdességének függése a meghatározó 
reakcióparaméterektől. (A): falvastagság a reakcióidő és karbamid koncentrációjának, (Ű): 
fal érdessége pedig a pH és a karbamid koncentrációjának függvényében. 
 

A felső, érdesség vs. pH diagram maximumot mutat, pH 2,5-6 közti 
tartomány hat érdemben építőleg a polimerizációra (a kísérleteknél a III.3.-

ban leírt saját receptet követtem). A lúgosabb tartomány az ún. prepolimerek, 

metilolált karbamidszármazékok kialakulásának kedvez, míg a kondenzáció, 
térhálósodás inkább savas pH-n megy végbe. Még alacsonyabb pH-n az 

aminok nagy arányban protonálódnak, s ez gátolja az aldehid elektrofil 
támadását. Megjegyzendő, hogy a pH-t az NH4űl és a Hűl együtt határozza 
meg, de külön-külön is hasonló hatással vannak az érdességre (az 
összehasonlítható pH-tartományban). 

Az alsó diagramon lévő koncentrációskála az (A) diagraméval azonos, a 

karbamid koncentrációján kívül minden a III.3.-ban leírtak szerinti. A 

koncentráció növelésével növekvő mérték  polimerképződést és annak a 

héjon való megkötődését tapasztaltam. 

A kapszulahéj-érdesség meghatározásának bizonytalansága 15%. 
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A mag-héj kapszulák m ködésének elemi lépése a roncsolódás, a héj 
felszakadása. Erre láthatunk tipikus példákat az V.8. ábra SEM felvételein. 
Az (A) és (Ű) felvételeken látszik a felhasadt kapszulák sima belső fala is, 
valamint az, hogy az olaj már eltávozott a hordozókból. A (ű) felvételen ’-z’ 
irányú terhelés hatására felhasadt kapszula látható, a (D) képpel pedig egy 
vékonyabb kapszulafal finomságát kívántam hangsúlyozni. 

  

 
V.8. Ábra SEM-felvételek felhasadt kapszulákról. (A), (Ű) és (ű): üres kapszulák, belül 
sima felület  héjjal. (D): sérült kapszula vékony héjjal. A rajzolt skálák sorban β0, 10, 100 és 
10 µm-t jelölnek.  
 

A fejezetben bemutatott TEM- és SEM-felvételeken (V.4., V.5. és V.8. 
ábrák) szereplő kapszulák előállítási körülményeit foglalja össze a V.3. 

táblázat. A feltüntetett értékeken kívül minden más körülmény a III.γ. 
fejezetben leírt saját reakció szerinti volt.  
 

V.1.3. Inverz mag-héj mikrokapszulák előállítása 

Az alapul választott reakció lehetőségeinek felméréséhez hozzátartozott az 
invertált emulzión alapuló kapszulázás is. Itt a vizes és olajos fázisok 
térfogatarányát megfordítottam, így víz:olaj = 15:65 aránnyal dolgoztam. A 
vizes fázis emulgeálás előtt már az összes monomert, aldehidet, pH-beállítót 
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tartalmazta. A reakció ugyanúgy a vizes fázisban, illetve a víz/olaj 
határfelületen játszódik le. Az V.9. ábrán SEM felvételek mutatják az 
elkészített inverz kapszulákat.  

 

V.3. Táblázat A V.4., V.5. és V.8. ábrákon szereplő mikrokapszulák előállítási körülményei. 
Az emulzió előállítása mágneses keverővel történt (400 rpm, 5 min). A fel nem tüntetett 

paraméterek értékei a III.γ.-ban leírtak szerintiek. 
Minta helye 

ábra  

Karbamid 

koncentráció 
(%) 

pH Reakcióidő 

(h) 

V.4. A* 1,9 4 2,6 

V.4. B* 1,9 4 1,5 

V.4. C* 1,9 4 3,5 

V.5. A 1,2 7 5 

V.5. B 1,5 6 5 

V.5. C 2,1 4 5 

V.5. D 2,6 4 5 

V.8. A 2,2 4 2,5 

V.8. B 2,2 4 7 

V.8. C 1,9 6 8 

V.8. D 1,9 6 2,5 

*A kapszulák ultrahanggal előállított emulzióból készültek (5 min, 50% amplitúdó, 
folyamatos üzem) . 
 

Az (A) felvétel vékony, szinte ’áttetsző’ héjú kapszulákat ábrázol, melyek 
erősen deformálódtak a víz eltávozásakor – a mikroszkóp mintaterében 
uralkodó vákuum hatására. A reakciót azonos körülmények közt folytattam 
(treakció, Treakció), mint a III.3.-ban leírt o/w emulzióknál. Az emulgeált fázis 
mindkét esetben 15 ml volt, körülbelül azonos nagyságú felülettel, azonban a 
falképző anyagok az o/w : w/o esetben 65 ml : 15 ml (térfogattal) arányosan 
viszonyulnak, tehát azonos falvastagsághoz inverz emulzió esetén négyszeres 
reaktáns töménységgel kell dolgozni. Az ábra (Ű), (ű) és (D) képei az így 
készült, már vastag, stabil falú inverz kapszulákat ábrázolják. Külső felületük 
az olajjal érintkezve alakult ki, ennélfogva simább, mint a belső, melyet a 
magas koncentrációval járó polimerszemcsék jellemeznek, ez a szerkezet 
megfigyelhető a (D) képen látható széthasadt kapszulán. A továbbiakban 
vízben oldhatatlan vagy apoláros inhibitorokkal dolgoztam, ezért az inverz 
kapszulák nem képezték részét a további kísérleteknek. 
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V.9. Ábra Invertált emulzióból (w/o) előállított UF-héjú, vizes töltet  ’inverz’ kapszulák 
SEM-felvételei. Az o/w-recept oldatával készült vékonyfalú termék (A), négyszeres 

monomerkoncentrációval előállított vastag falú kapszula (Ű és ű), valamint egy vastag falú, 
széttört kapszula. A skálák 50 µm-t jelölnek. 
 

V.1.4. Hatóanyag-tartalom ellenőrzése, kémiai szerkezet vizsgálata 

A kapszulázás sikerességét, tehát az olaj kapszulahéjon belüli jelenlétét 
legkönnyebben optikai úton, OM-mel tudjuk követni. Az V.10. (A) ábrán 
gömb alakú, metilvörössel színezett olajat tartalmazó kapszulák láthatók OM 

felvételen. A színezésre a jobb láthatóság miatt volt szükség. Az V.10. (B) 

ábrán egymás mellett figyelhetjük meg ugyanezen sarzs gy rött, 
elroncsolódott és színtelen – tehát üres – kapszuláit a barna szín ek mellett, 
tehát az ép héj egyértelm síti a sikeres kapszulázást. A metilvörös egyúttal 
megkülönbözteti az apoláros és a polárosabb közeget is, ugyanis a kiszakadt 
héjak, melyek a vizes fázissal érintkeznek halványrózsaszín árnyalatúak 
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V.10. Ábra (A) UF-héjú mag-héj szerkezet  kapszulák metilvörössel színezett olajjal. A (B) 

képen többségében szétszakadt, üres kapszulák láthatók néhány ép mellett. A skálák mindkét 
képen 50 µm-t jelölnek. 
 

.  

 
V.11. Ábra Lenolaj (zöld négyzet, ■), héjpolimer (UF, piros háromszög, ▲) és a teljes 
kapszula (kék kör, ●) termogravimetriás görbéi. 
 

Az előállított, tisztított és szárított kapszulákat tovább jellemeztem 

termogravimetriás méréssel, mely során 20 ml/min sebességgel áramló 
hélium atmoszférában 10 K/min felf tési sebességgel γ0 °ű-ról 500 °ű-ra 
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f töttem fel a 4-20 mg-nyi mintát 100 µl-es Al2O3 tégelyben. Mivel a mag-

héj kapszula kémiailag és fizikailag is heterogén, kétfázisú rendszer, termikus 

stabilitását is két komponens határozza meg, a héj és a mag. Ezt használtam 

ki a termogravimetriás vizsgálatnál is. TG-vel megmértem külön-külön a 
lenolajat és a karbamid-formaldehid polimert is, valamint a kettőt együtt, 
kapszula formájában (V.11. ábra). A lenolaj viszonylag sz k, 400-450 °ű 
közti hőmérséklettartományban bomlik, szinte maradék nélkül, míg a 
karbamid-rezorcin-formaldehid polimer 250 °ű környékén formaldehid 
távozásával veszít tömegéből, a maradék térhálós polimer lassan 
degradálódik tovább, a mérési tatományban nem távozik el teljesen. A 
kapszulák görbéje magán viseli mind a polimer, mind az olaj termikus 

jellegzetességeit. Arányaiban az olaj karakterisztikája dominál a gömbre 
jellemző nagy térfogat/felület aránynak megfelelően, ez az eredmény is a 
sikeres kapszulázást mutatja.  
 

 V.4.Táblázat. Lenolaj spektruma [Lazzari, 1999] alapján Sáv helye cm-1) )ntenzitása Hozzárendelésb 

3011/3001 m υ C–H)=CH 

~2960 sh υa(C–H)CH3 

2926 s υa(C–H)CH2 

2855/2885 s υs(C–H)CH2 

1747 s υ C=O  

1658 w υ C=C  

1464 s C(2  

1418  w wag(CH2)–CH2–CO–O– 

1378 m wag(CH2) 

1240 m υa(C–C–O) 

1164 s υ C–O) 

1100 m υa(O–CH2–C) 

990 - C(  alkén  

723 s –(CH2)n– + wag(C–H)=CH 
a s: erős; m: közepes; w: gyenge; sh: váll 
b υ: normál; : deformációs/ollózó; wag: csóváló/bólogató, : hintázó; a aszimmetrikus; s: szimmetrikus 

 

A kapszulák heterogén kémiai szerkezete infravörös spektroszkópiával 

vizsgálva is megmutatkozik. Az V.12. ábrán négy spektrum látható, az UF 
polimeré, a lenolajé, az ATR-feltéten szétroncsolt kapszuláé, illetve toluollal 
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hosszabb időn át mosott kapszuláé. Az V.4. táblázatban foglaltam össze a 
lenolaj karakteriszikus elnyelési sávjait, illetve azok intenzitását.  
 

 
V.12. Ábra Mag-héj kapszula strukturális elemeinek ATR-FTIR spektrumai. UF polimer 

(héjanyag, piros), lenolaj (töltet, kék), szétroncsolt kapszula (zöld) és toluollal mosott ép 
kapszula (ciklámen) spektrumai. 

 

Látható, hogy az elroncsolt kapszula spektruma tartalmazza a polimer héj 
és az olaj elnyelési sávjait egyaránt, ez is bizonyíték a kapszulázásra 

[Périchaud, 2012]. A toluollal mosott kapszula (olajéra hasonlító) 
spektrumának jelentősége az, hogy a kész kapszulák felületéről való 
oldószeres olajeltávolítás (mosás) során vékony héj esetén a kapszula 
belsejéből is kioldódhat az olaj, ez megfelelő héjvastagsággal és oldószerrel 
elkerülhető. 

A kapszulázás hatékonyságáról (emulgeált olaj tömege / kapszulázott olaj 

tömege)  az irodalomban leginkább úgy bizonyosodnak meg, hogy a preparált 
kapszulákat mozsárban szétroncsolják, majd valamely oldószerrel kioldják 
belőle az olajat. Végül az oldószert elpárologtatják, s visszamérik az így nyert 
olajat, s tömegét az eredetileg emulgeált olajéra vonatkoztatják.  

Azonban ez az eljárás sok helyen pontatlan, főként ha kis 
kapszulamennyiséggel dolgozunk: az oldószer oldhatja a héjat is, az olaj-
oldószer elegyből nem távozik el tökéletesen az oldószer, stb. Emellett az 

emulziós polimerizáció jellegéből adódik, hogy kellő mennyiség  héjképző 
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esetén az emulgeált olaj teljes térfogata bekapszulázódik. A veszteség, 
tapasztalatom szerint abból adódik, hogy a nagyobb kapszulák keverés, 
tisztítás, sz rés során roncsolódnak, belőlük az olaj kiszabadul, s ez 

veszteségként könyvelendő. Ennek mértéke nem jól definiálható, függ az 
aktuális részfolyamat nyíróigénybevételétől, a kapszula méretétől, átlagosan 
10%-nak számítom. 

 

V.5. Táblázat. A lenolajjal való együttes kapszulázáshoz kipróbált inhibitorok. 

Inhibitor neve Összeférhetőség lenolajjal 
Oktadecilamin szobahőmérsékleten 2%-ig stabil 

1,5-difoszfonopentán mérsékelten oldódik, nem stabil 
1,8-difoszfonooktán mérsékelten oldódik, nem stabil 
Melamin rosszul oldódik 

R37 (alkil-foszfonsav alapú saját 
inhibitor) 

nem oldódik 

Cink-laurát nem oldható, és már kapszulázáskor 
kiürül 

Cinkpor nem oldható, és már kapszulázáskor 
kiürül 

 
 

 

Az V.5. táblázat szerinti inhibitorokat próbáltam kombinálni a 
kapszulázandó lenolajjal. Eleinte kísérleteztem cinkporral, cink-lauráttal, 
melyek egyáltalán nem oldódtak az olajban. Problémát okozott, hogy a 
lenolaj kapszulázásákor a szemcsék egyfajta Pickering-stabilizátorként a 
határfelületen dúsultak fel, s ott a savas közegben feloldódtak, a kapszulába 
nem kerültek be. Ezután kifejezetten oldható inhibitort kerestem, s a fentiek 

közül az oktadecil-amin mutatkozott a legalkalmasabbnak. Ennek 

szobahőmérsékleten mintegy β%-os lenolajos oldata kiülepedés nélkül 
elkészíthető, ezért ezt kapszuláztam és vizsgáltam korróziógátló képességét 
sérült bevonatban.   
 

V.2. Mag-héj szerekezet  kapszulák bevonatban: öngyógyítás, 
korróziógátló hatékonyság 
 

V.2.1. Kapszulák a bevonatban, kapszulázott hatóanyag (lenolaj) kiju-

tásának igazolása 

A következő vizsgálatokat annak demonstrálása céljából végeztem, hogy 

egy kapszulával ellátott, már szilárd bevonatot érő, azt a hordozóig felsértő 
karcolás képes a mag-héj kapszulák héjának felszakítására, s ezután a bennük 
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őrzött olaj a sérülés mentén képes szétterjedni, később ott megszilárdulni (ez 

utóbbi infravörös spektroszkópiai mérések tárgya lesz). 
 

 
V.13. Ábra Megkarcolt átlátszó epoxi bevonat színezett töltet  mikrokapszulákkal, 
láthatófény  (A, skála=100 µm) és UV-fény megvilágítású (Ű, skála=β00 µm) minták. A (B) 

ábrán a nyilak a karcolások irányát mutatják. 
 

Az V.13. ábra két felvételén színezett olajat tartalmazó kapszulák láthatók 
epoxi típusú, karcolt bevonatban. Az V.13. (A) ábra OM felvételén a 
metilvörös színezék jól láthatóvá teszi a karcolás útját (átlósan jobbra felfelé 
halad), illetve azokat a helyeket, ahol egy kapszulát elmetsz. A vágás mentén 
a kapszulányi olaj mennyiségétől függő úthosszon elkenődik. Az V.13. (B) 

ábra FM felvétel hasonló jelenségről, az olajat itt fluoreszcens színezékkel, 
fluorénnel színeztem korábban, ez jól kiemeli a karcolás mentén 
’csóvaszer en’ távozó olajat. Megfelelő koncentrációban alkalmazva a 
kapszulákat elérhető, hogy a kijutott olaj akár folytonos nyomot is hagyjon. 

Az V.14. ábra FM felvétele egy kapszulázott, karcolt sziloxán bevonatot 
mutat. Ez a bevonattípus felhordás és szárítás után további magas 
hőmérséklet  hőkezelést igényel, én azonban ezt nem alkalmaztam, emiatt 

lágyabb bevonatot kaptam. Kétféle fluoreszcens jelölővel dolgoztam (a 
színezékek észlelhetőségét összehasonlítandó), fluorénnel és szudán III-mal, 

ezek szerint láthatunk zöldes és narancs árnyalatú kapszulákat a képen, mely 
két jelenséget demonstrál: a karcolások mentén (melyeket a nyilak jelölnek) 
deformálódó kapszulák vagy felhasadnak és az olaj szétterül a sérülés 
nyomán (a kép alsó részén), vagy a bevonat elaszticitása miatt csupán 
deformálódnak, torzulnak, orientálódnak, de belőlük olaj nem jut a 
sérüléshez. 
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V.14. Ábra Szudán III és fluorén színezékkel festett kapszulákat tartalmazó, megkarcolt 
Silikophen bevonat FM képe. A skála 100 µm-t jelöl. 
 

A vizsgálatok megmutatták, hogy a kapszulákat érő karcolás felszakítja 
azokat, és belőlük az olaj kijut a rendeltetési helyére. 
 

V.2.2. A lenolaj száradásának vizsgálata 

Az öngyógyítás folyamatának – az olaj kapszulából való kijutását követő – 

legfontosabb lépése a filmképző megszilárdulása. Ennek időbelisége 
meghatározza a sérülésre adott ’gyógyulás’, regenerálódás sebességét. Ezt 
legkönnyebben és szemléletesebben infravörös mérésekkel tudtam követni, 
melyeket üveglapra vitt, rövidebb-hosszabb időn át szobahőmérsékleten 
száradó olajrétegekről vettem fel. 

 

Az V.15. ábra spektrumai adalék nélküli lenolaj 1-, 3-, 6- és 7 napnyi 
száradását reprezentálja (sorrendben A,Ű,ű,D spektrumok). Két jellegzetes 
régióban figyelhetünk meg változást az idő függvényében: az egyik az 

egészen kis, 546 ill. 633 cm
-1

 hullámszám maximum értékeknél látható két 
sáv, a másik pedig a 3000 cm

-1
 körüli sávcsoport. Az előbbiek az ATR-feltét 

mintaleszorító fejének zafír kristályához tartoznak. A kristály nem a mérendő 
minta része, mégis információt közvetít az olaj szilárdságáról: a folyékony 
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lenolajon áthaladva a kristály elnyelését is méri a detektor, míg szárazabb 
mintáknál nem ér közel az ATR-gyémánthoz. Ezért nem látszik már a ű és D 
spektrumokon. Természetesen az értékelésnél nem ez a döntő.  

A lenolajhoz tartozó β855, β9β6, β96γ és γ01γ cm
-1

 hullámszámokon 
tapsztalható rezgések sorban a következők: υs(C–H)CH2, υa(C–H)CH2, υa(C–
H)CH3 és υ(ű–H)=űH. Ezek közül a γ01γ cm

-1
-es maximumú, a telítetlen 

szén-szén kötéshez tartozó vegyértékrezgés sávja a 6.-7. napra elt nik az olaj 
száradásával. 

 
V.15. Ábra Lenolaj réteg 1-, 3-, 6- és 7 napnyi száradás után felvett ATR-FTIR spektrumai 

(A, B, C, D).  

 

 

Mindeközben makroszkopikusan azt figyeltem meg, hogy az olajréteg az 
5. napig még képlékeny volt, de a 7.-re teljesen megszáradt. Ez az idő nem 
lényegesen hosszú, de törekedni szerettem volna a lerövidítésére. 

A lenolaj bevonatcélú alkalmazása során ún. szikkatívokat is adnak az 
olajhoz, melyek katalizálják az oxigén és a kettőskötések reakcióit, más-más 
kinetikájú száradást biztosítva (pl. gyors száradás a felületen, lassabb 
száradás a teljes keresztmetszetben). Ezek közt cink-, alumínium-, ón-, 

mangán- stb. -tartalmú szerves sók találhatók, de gyakori a kobalt is, amit én 
kobalt-oktoát formájában adagoltam a száradás gyorsítására.  
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Az V.16. ábra a űo-oktoát és az ezt különböző arányban, 1- (A), 2- (B), 3- 

(ű) és 5 V/V% (D) tartalmazó lenolajrétegek száradás közbeni spektrumait 
tartalmazza. A méréseket 4 órával a rétegek felvitele után készítettem. A 
rétegek szemmel láthatóan nagyon gyorsan száradtak, az 1 V/V% Co-oktoát 
tartalmú, leglassabban száradó minta sem volt kenhető, bár ott az A spektrum 
szerint még érzékelhető volt a zafír jele. A γ01γ cm

-1
-nél várható ű–H rezgés 

sávja viszont már itt is elt nt.  

 
V.16. Ábra Kobalt-oktoát és különböző mennyiség  (1-, 2-, 3- és 5 V/V%) kobalt-oktoátot 
tartalmazó lenolaj rétegek száradása közben, a felviteltől számított 5 óra után felvett ATR-

FTIR spektrumok. 

 

A száradási kísérletek alapján megállapítottam, hogy a lenolaj és szikkatív 
együttes kapszulázásával a kapszulákat tartalmazó bevonatok sérülése esetén 
az öngyógyítás megvalósul. 

A korrózió meggátlásakor nem szükségszer , hogy csupán a megszilárdult 
olajréteg szigetelő hatására támaszkodjunk. Korróziós inhibitor 
hozzáadásával, olajban való feloldásával komplex hatást érhetünk: el a 

kijutott olaj száradásának ideje alatt vagy az után is kémiai védelmet is 
biztosíthatunk a fémnek. 

 

 Az V.17. ábra oktadecil-amint 2%-ban tartalmazó lenolajfilmek 
spektrumait mutatja a száradás során 1(A), γ(Ű), 6(ű), 7(D), γ0(E) nap után. 
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A minta makroszkopikusan inhomogenitást mutatott a száradáskor: az adalék 
nélküli olaj száradási idejénél (7 nap) még teljesen folyékony volt, később 
pedig foltokban kezdett száradni, még a γ0. napon sem volt homogén 
összefüggő réteg a lemezeken. 

 
V.17. Ábra 2% oktadecil-amint (ODA) tartalmazó lenolaj bevonat száradása közben (1-, 3-, 

6-, 7- és γ0 nap után) felvett ATR-FTIR spektrumok (A, B, C, D, E). 

 

A spektrumok szerint a 30 nap alatt a 3013 cm
-1

-es sáv végig megmaradt, 
bár néhol csak vállként (ű és D spektrumok). Ilyen formában tehát a 
kompozíció nem lehet sikeres, mert megtöbbszörözi a lenolaj száradási idejét. 
Ez a jelenség az aminnak tualjdonítható, ugyanis könnyen oxidálódó 
vegyület, kompetitíve fogyasztja az oxigént a lenolaj mellett.  

 

Ezt alátámasztandó összehasonlítottam a friss és a γ0 napig levegőn tárolt 

ODA ATR-FTIR spektrumait (V.18. ábra). Az ODA karakterisztikus sávjai a 
2850, 2916 cm

-1
-nél jelentkező alifás ű–H vegyértékrezgés, ill. a γγγγ cm

-1
-

nél látható primer amin N–H vegyértékrezgés [Fan, β014]. A levegőn tárolt 
ODA spektrumában megtalálhatóak az eredeti sávok, de újak is jelennek 
meg, pl. az oxidált nitrogén vegyértékrezgésének (N=O) sávjai 1566 cm

-1
-nél 

(nitrozo-) és 1γ50±γ0 cm
-1

-nél (nitro-) [web3].  
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V.18. Ábra Oktadecil-amin spektruma levegőtől elzártan tartva (ODA) és γ0 napig levegőn 
való tárolás után (ODAox). 
 

 
V.19. Ábra 2% oktadecil-amint (ODA) és különböző mennyiség  kobalt-oktoátot (0-, 1-, 2-, 

3- és 5 V/V%) tartalmazó lenolaj rétegek spektrumai (A, Ű, ű, D, E) a felvitelt követő 6 óra 
után. 
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Az amin száradásgátló hatását kompenzálandó végigkövettem a 2% ODA-

t tartalmazó lenolaj száradását különböző mennyiség  0- (A), 1- (B), 2- (C), 

3- (D) és 5 V/V% (E) Co-oktoát szikkatívval együtt is, a méréshez tartozó 
spektrumok az V.19. ábrán láthatóak. A 3013 cm

-1
-es sávot figyelve 

megállapíthattam, hogy a 0- illetve 1 V/V%-nyi Co-oktoátot tartalmazó 
bevonaton kívül az összes többi megszáradt a szikkatív hatására, s ezt 
makroszkopikusan is tapasztalhattam mintavételkor. Tehát az amin lenolajra 

kifejtett száradásgátló hatását sikeresen ellensúlyoztam a szikkatívval.  
 

V.2.3. A kapszulás bevonat korróziós viselkedése - vizuális megfigyelés 

Az V.20.  ábrán homokfúvott acéllemezre felvitt kapszulás, 100 µm vastag 
epoxi bevonatok láthatók 0, γ, 6, 1β, β4, γ6 és 48 órával a korrozív közeg, 0,5 
M Naűl oldat rárétegezése után. A 10x15 cm-es szénacél lemez bevonatát 
úgy készítettem, hogy alemez egy részén kapszulás bevonat legyen, a többin 
pedig anélküli. A kapszulák a lenolajjal együtt 1 V/V% Co-oktoátot is 

tartalmaztak. A megszáradt bevonaton karcolásokat (β00  µm) ejtettem 
változatos hosszban és metszési szögben. Ezután szilikon tartalmú szigetelő-

ragasztóval 4 mm magas falú cellákat alakítottam ki, elhatárolva a kapszulás 
részeket az anélküliektől. Az ábrákon piros ’x’ jelöli azokat a cellákat, 
melyek kapszulát tartalmaznak. Néhány órával a megkarcolást követően 
korrozív oldattal töltöttem fel mindegyiket, majd a lemezeket leborítottam 
Petri-csészékkel, hogy az erős párolgást megakadályozzam.  

A felvételek szerint a kapszula nélküli részeken legkésőbb 1β óra múltán 
egyértelm  és intenzív korrózió lép fel, a sárgásbarna korróziós termék 
kioldódik a sóoldatba. A kapszulás bevonatokon nem tapasztalható, vagy 
sokkal kisebb mérték  a károsodás, tehát a kapszulák hátráltatják a korróziót. 
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V.20. Ábra Homokfúvott acéllemezek korróziója 0,5 M-os NaCl-oldat hatására két nap alatt. 
A bevonat epoxi típusú, és kapszulát tartalmazó (’x’-szel jelölt) ill. anélküli cellákra van 
felosztva.  

 

A kapszulákat tartalmazó bevonatok esetében hasonló hatékonyságot 
figyelhetünk meg az V.21. ábrán látható, 10x15 cm-es, homokszórt 
paneleken  is, melyeket Dunaplaszt (magasfény  zománc)  inhibitor nélküli 
fedőbevonattal festettem le 70 µm vastagságban. A kapszulás bevonat 
kapszulái lenolajban feloldott 2% oktadecil-amint és 2 V/V% Co-oktoátot 
tartalmaztak. A karcolás (β0 µm) nyomán szabaddá vált olaj néhány óra alatt 
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megszáradt. A korrozív közeg itt 0,5 M NaCl-t és 0,5 M Na2SO4-ot 

tartalmazó vizes oldat volt. 

 
V.21. Ábra Acéllemezre felvitt, 2 V/V% co-oktoátot, β% ODA-t tartalmazó 
mikrokapszulával és anélkül készült Dunaplaszt zománc bevonat, 0,5 M NaCl-ot és 0,5 M 

Na2SO4-ot tartalmazó vizes közegben, karcolás után, β4 órás megfigyelés során fellépő 
korrózió. 
 

Látható, hogy a kapszula nélküli kontroll bevonat β4 óra alatt jelentős 
roncsolódást szenvedett. A korróziós termék csaknem egyenletesen terült szét 
a bevonaton, de a rozsda forrása egyértelm en a karcolás helye volt, amit a 
lemez bevonat-mentesítésénél tapasztaltam. A kapszulás bevonat esetében a 

korrózió sokkal kisebb mérték  volt még β4 óra múltán is.  
 

A következő ábrasorozatban különböző kombinációkban alkalmaztam az 

inhibitort és a szárítószert, s közben figyeltem a korrózió előrehaladását. A 
hordozó homokszórt lemez volt itt is, a bevonat pedig kereskedelmi 

forgalomban kapható Alvikorr, fehér szín  alapozó és fedő festék egyben, 

100 µm vastagságban. A 200 µm széles, 1,5 cm hosszú karcolásokat ezután 
ejtettem a bevonaton, majd szilikonragsztóval üvegcsöveket rögzítettem a 

karcolások köré, egy hengeres cellát kialakítva. A korrozív közeg 0,5 M-os 

NaCl oldat volt, ezt a minták többségében néhány órával a száraz bevonatok 

karcolása után öntöttem a cellába. Hatását fényképen rögzítettem a ráöntéstől 
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számított 1., β., γ., 4., 7., 8., 9. és 10. napokon. A V.6. táblázatban foglaltam 
össze a bevonatokba kevert kapszulák tartalmát és a karcolás után, az 
elektrolit hozzáadásáig eltelt időket. 
 

V.6. Táblázat Az egyréteg  (alapozó és fedő egyben) bevonatokba kevert mikrokapszulák 
összetétele és a bevonatok megkarcolása után eltelt idő (a korrozív közeg hozzáadásáig). 

Ábra 
száma 

 

 

Karcolás 
után eltelt 

idő 

Kapszula 

jelen van 

Co-oktoát 
(V/V%) 

ODA (%) EIS mérés 

ábra 
száma 

V.22. 5 h nem – – V.38. 

V.23. 5 h igen – – V.39. 

V.24. 7 nap igen – – – 

V.25. 5 h igen 1 – V.40. 

V.26. 5 h igen – 2 – 

V.27. 7 nap igen – 2 – 

V.28. 5 h igen 2 2 V.41. 

 

Valamennyi mintán folyamatos, erős korrodálódás figyelhető meg a 7-10. 

napban, nagyobb különbségek az első négy nap során észlelhetőek. 
 

 
V.22. Ábra Kapszulát nem tartalmazó egyréteg  Alvikorr festékkel bevont acéllemez 
korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
 

Az V.22. ábra a referencia lemezt mutatja, melynek korróziós terméke már 
a második napon elszínezte a vizet.  
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V.23. Ábra Kapszulázott (nem száradt) lenolajat  tartalmazó egyréteg  Alvikorr festékkel 
bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
 

Az V.23. minta már kapszulás bevonat volt, az olaj nem tartalmazott 

egyéb adalékot, és karcolás utáni néhány óra alatt nem volt képes 
megszilárdulni, csak némileg mutat jobb védelmet a sóoldattal szemben.  

 

 
V.24. Ábra Kapszulázott (7 napot száradt) lenolajat  tartalmazó egyréteg  Alvikorr festékkel 
bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
 

Az V.24. bevonat az előzővel azonos összetétel  volt, azonban a sóoldattal 
csak a megkarcolás utáni 7. napon borítottam be a bevonatot, lehetőséget 
hagyva a lenolajnak a száradásra. Ennek megfelelően nagymérték  javulás 
következett be a védelemben, ami egyértelm en bizonyította az olajréteg  
korrozív közeggel való érintkezés előtti megszilárdulásának fontosságát. 
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V.25. Ábra Kapszulázott lenolajat és 1 V/V% Co-oktoátot tartalmazó egyréteg  Alvikorr 
festékkel bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
 

Az V.25. bevonat kapszulái a lenolaj mellett 1 V/V% szikkatív űo-

oktoátot tartalmaztak, ennek hatása elvileg ekvivalens a tiszta lenolaj 7 napos 
száradásával. A felvételek igazolják is ezt a feltevést, relatíve jó védőhatást 
láthatunk az első négy napban. 

 

 
V.26. Ábra Kapszulázott lenolajat és β% ODA-t tartalmazó egyréteg  Alvikorr festékkel 
bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
 

Az V.26. bevonat kapszulái lenolajat, és benne β% oktadecil-amint 

tartalmaztak. A karcolás utáni néhány óra alatt ez sem tudott tartós filmet 
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képezni – az infravörös mérések tanúsága szerint –, és az ábra képei is 
jelentős állagromlásról tanúskodnak.  

 

 
V.27. Ábra Kapszulázott lenolajat és β% ODA-t tartalmazó (karcolás után 7 napot száradt) 
egyréteg  Alvikorr festékkel bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap 
alatt. 

 

Az V.27. bevonat az V.26.-tal megegyező, de a karcolás után 7 napot 
vártam a kiszabadult olaj száradására, bár szintén az ATR-FTIR mérések 
szerint ez nem következik be ennyi idő alatt. A felvételek az előzőnél 
valamelyest kedvezőbb eredményt láttatnak, de még mindig elmarad a 

megkötött, inhibitor nélküli lenolajétól (V.25.).  

 

 
V.28. Ábra Kapszulázott lenolajat, β% ODA-t és β V/V% Co-oktoátot tartalmazó egyréteg  
Alvikorr festékkel bevont acéllemez korróziója 0,5 M Naűl oldat hatására 10 nap alatt. 
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Az V.28. bevonat kapszulái a lenolaj mellett 2% ODA-t és β V/V% Co-

oktoátot hordoztak. A karcolás után pár órával hozzáöntöttem a sóoldatot. A 
védőhatás árnyalatnyival javult a fényképek szerint, megközelítve az V.β5-ös 

bevonat teljesítőképességét. 
 

A fenti, vizuális megfigyelésen alapuló megállapítások nem kvantitatívek, 
de egy egyértelm  tendenciát mutatnak afelé, hogy a lenolajos kapszulákkal 
ellátott bevonat akkor fejt ki hatékonyabb védelmet, ha az olaj meg tud 

szilárdulni. Az ODA inhibitort tartalmazó nem száradt olaj ugyan jobb, mint 
a nem száradt ‘üres’ olaj, de száradt állapotukat összehasonlítva nem 
tapasztaljuk ezt az egyértelm  különbséget. 

 

V.2.4. A kapszulás bevonat korróziós viselkedése – SECM-vizsgálatok 

1 V/V%-nyi Co-oktoátot tartalmazó lenolajkapszulák bevonatregeneráló 
hatását vizsgáltam epoxi bevonatban. A gyanta átlátszóságánál fogva 
lehetővé tette a kapszulák térbeli eloszlásának megfigyelését, jó 
szigetelőképessége pedig biztos védelmet nyújtott a sértetlen bevonattal 

fedett fém számára. 
 

 
V.29. Ábra Kapszulás epoxi bevonaton ejtett karcolások felvételei. (A): β00 µm széles karc, 
FM, skála=500 µm; (Ű): β00 µm széles karc, SEM, skála=β00 µm; (ű): β0 µm széles karc, 

FM, skála=500 µm; (D): β0 µm széles karc, SEM, skála=100 µm. 
 

Két különböző méret  vágást ejtettem kapszulát tartalmazó és anélküli 
bevonatokon: 200 µm széleset (V.29. ábra A és Ű) tapétavágó késsel, és  20 

µm-eset (V.29. ábra ű és D) szikével. Az FM és SEM felvételek szerint a 
vágások egyenletes mélység ek, a FM képek tanúsága szerint pedig a 
kapszulák egyenletesen oszlanak el a bevonatban (zölden világító 
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objektumok, itt a vékony, 50-60 µm vastag bevonathoz ultrahangos eljárással 
készült kapszulákat használtam).  

A vágások hatására szabaddá vált olaj száradása után a mintát az SEűM 
mérőcellájában rögzítettem, ahol egy gy r t szorítottam a festék felületére 
úgy, hogy a karcolás beleessen ebbe a nyílásba. A gy r be ezután 
beadagoltam a korrozív elegyet (perklórsav-perklorát elegy), majd felülről 
bemerítettem a három elektródot: a referenciát (Ag/AgCl/KCl - telített), a 
segéd- (platina) és a 10 µm átmérőj  platina mikroelektródot (a méréseket 
csak a korrozív oldat hozzáadása után 15 perccel indítottam). Az elvégzett 
mérések főbb jellemzőit a V.7. táblázatban foglalom össze. 

 

V.7. Táblázat Az SECM-mel vizsgált bevonatok jellemzői, a mért folyamatok típusa és a 
pásztázás módja. 

Ábra száma Karcolás 
szélessége 

(µm) 

Kapszula 

jelen van 

Mit  

mértem 

Pásztázás 
módja 

V.30. 200 nem Fe-oldódás 
vonalmenti, 

időbeli 

V.31. 20 nem Fe-oldódás 
vonalmenti, 

időbeli 

V.32. 20 nem O2-redukció 
vonalmenti, 

időbeli 
V.33. 20 igen Fe-oldódás vonalmenti 

V.34. 20 igen O2-redukció 
vonalmenti, 

időbeli 
V.35. 20 igen O2-redukció felületi 

 

Elsőként a szélesebb, β00 µm széles karcolást vizsgáltam a vas 

oxidációjának szemszögéből: a karcolás fölött közvetlenül keresztirányban 
pásztáztam, mérve a vas oxidációs áramát s ennek változását az időben.  
Ennek eredménye látható az V.γ0. ábrán, mely szerint az áram igen gyorsan, 
15 perc alatt zérusra csökkent. Ez nem a korrózió leállását jelenti, hanem azt, 
hogy a korróziós termékek lerakódnak a fémfelületre, s nem hagyják a vas(II) 
ionokat szabaddá válni. Emiatt a mérési nehézség miatt van szükség az 
oxigénredukció mérésére, mert az oxigén a korróziós termék lerakódásától 
függetlenül eljut a fémfelületre és ott redukálódik, tehát lokális 
koncentrációgradienst várhatunk.  
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V.30. Ábra Kapszula nélküli epoxi bevonat karcolására (β00 µm) merőlegesen mért 
Fe

2+
/Fe

3+
 oxidációs áram időfüggése, 0,5 V t potenciálon (Ag/Agűl/Kűl 

referenciaelektróddal szemben). 
 

A szélesebb karcoláson végzett méréssel a mérőberendezést sikerült erre a 
feladatra beállítani, az itt szerzett tapasztalatokat a továbbiakban a 20 µm 
széles karccal megsértett kapszula nélküli és kapszulás bevonat vizsgálatánál 
használtam fel.  

A következő, V.γ1. ábra szintén vas(II) oxidációs áramát ábrázolja 
kapszula nélküli epoxi bevonaton ejtett 20 µm-es karcolás felett 
keresztirányban, γ0, 60, 90 és 1β0 perccel a bemerítés után. A lokális csúcsok 
által jól kirajzolódik a karcolás helye. A széles karc esetében tapasztaltakhoz 
hasonlóan az oxidációs áram csökken. 

 
V.31. Ábra Kapszula nélküli bevonat karcolására (β0 µm) merőlegesen pásztázott Fe2+

/Fe
3+

 

oxidációs áram időfüggése. (T potenciál: 0,5 V vs. Ag/Agűl/Kűl referenciaelektród, 
bemerítési idők: γ0(●), 60(●), 90(▲) és 1β0(▲) perc.) 
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V.32. Ábra Kapszula nélküli bevonat oxigénredukciós áramának időfüggése a karcolásra (β0 

µm) merőlegesen pásztázva, Ag/Agűl/Kűl referenciaelektróddal szembeni -0,7 V 

t potenciálon. (A): γD ábrázolás, a bemerítéstől számított 10(■), 20(□), 30(●), 60(●), 90(▲) 

és 1β0(▲) percben. (Ű): a karcolás közepénél mért áram időbeli változása. 
 

Ugyanilyen, kapszula nélküli bevonatot pásztáztam oxigénredukciós 
áramra, ennek eredménye az V.γβ. (A) ábrán látható, itt is a karcolás felett 
keresztirányban mértem, s a karcolás helyét most vályúszer  áram-minimum 

jelzi, tehát itt az elektród számára alig maradt redukálható oxigén, a korróziós 
folyamat felemésztette.  

 

 
V.33. Ábra Fe

2+
/Fe

3+
 oxidációs folyamat árama a kapszula nélküli (üres körök ○) és 

kapszulás (teli körök ●) epoxi bevonaton ejtett karcolásra (β0 µm) merőlegesen pásztázva γ0 
perccel a bemerítés után, az Ag/Agűl/Kűl referenciaelektróddal szembeni 0,5 V-on. 

 

A karcolások melletti ’platók’, ’völgyfalak’ a karcolástól messzebb eső, 
oxigénben gazdagabb közegről tanúskodnak. Időben mind ezeknél a 
platóknál, mind a karcolások közepénél mért áramok csökkennek (utóbbit a 

(Ű) ábra hangsúlyozza) a vízben oldott oxigén fogyása miatt. 
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A következőkben a kapszulás és kapszula nélküli bevonatokat hasonlítom 

össze. A bemerítést követő γ0. percben végzett lineáris, keresztirányú 

pásztázás eredményét látjuk az V.γγ. ábrán, ahol az üres körök kapszula 
nélküli-, a teli körök pedig a kapszulás bevonatot jelölik. Vas(II) oxidációt 
mértem, mely a kapszula nélküli mintánál erős maximummal jelentkezik, míg 
a kapszulás esetében a görbe ugyanott alig emelkedik az alapvonal fölé, tehát 
minimális korróziót tapasztaltam.  

Az oxigénredukció irányából is megvizsgálva a rendszert, az V.γ4. ábra 
eredményeihez jutunk. Az V.34. (A) ábrarész a karcolás feletti keresztirányú 
pásztázás kétdimenziós vetületét mutatja a korrozív közegbe való bemerítés 
utáni γ0., 60. és 1β0. percben. A teli pöttyök görbéje a kapszulás, az üreseké 
a kapszula nélküli karcolt bevonatra vonatkozik. Látható, hogy az ’üres’ 
bevonatnál megint erős ’völgyet’ tapasztalunk, míg a kapszulával védett 
bevonatnál a redukciós áram alig csökken a karcolás fölött. Időben mindkét 
minta estében csökken az oldat oldott oxigén tartalma, a görbék egyre 
alacsonyabb értékek mentén futnak. Az ábra (Ű) része három dimenzióban 
szemlélteti a mérési eredményeket.  

 

 

 
V.34. Ábra (A): Oxigénredukció árama az Ag/Agűl/Kűl referenciaelektróddal szembeni -

0,7 V-on a kapszulás (teli jelölők: ■,●,▲) és kapszula nélküli (üres jelölők: □,○,Δ) 

bevonaton ejtett karcolásra (β0 µm) merőlegesen pásztázva γ0, 60 és 1β0 perccel a bemerítés 
után. (Ű): Az (A) ábra háromdimenziós interpretációja.  
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Arra a kérdésre, hogy mennyire homogén a karcolás egész hossza mentén 
az olaj protektív hatása, a választ egy pillanatszer  ’felvétellel’ lehetne 
megadni (illetve a későbbiekben alkalmazott EIS-mérésekkel), azonban ilyen 

nagyfelbontású m szerrel a mérés igen sokáig tartana akár csak néhány mm 
vágáshossz esetén is, ráadásul a korrózió erősen időfüggő folyamat. De a 

m szer lehetőségeit kihasználva felvettem egy 60x10 µm-es oxigénredukciós 
áram-térképet, kettő órával a bemerítés után, ezt az V.γ5. ábra láttatja.  
 

 
V.35. Ábra Oxigénredukció Ag/Agűl/Kűl referenciaelektróddal szembeni -0,7 V-on mért 
áramának háromdimenziós ábrázolása az ’y’ irányú karcolás környezetében, β órával a 
bemerítés után. Az alsó felület a kapszula nélküli, a felső a kapszulás epoxi bevonat értékeit 
mutatja. 

 

A felső felület a kapszulás, az alsó a kapszula nélküli karcolt epoxi 
bevonatot ábrázolja. Látható, hogy kapszulák a pásztázott terület mentén 
egyenletes védelmet nyújtanak.  

Az SEűM mérési technikával, amelyet lenolaj tartalmú mikrokapszulás 
bevonatok vizsgálatára, hatékonyságának értékelésére elsőként alkalmaztam, 
igazoltam, hogy a kapszulák karcolás jelleg  sérülés esetén korróziógátló 
hatást nyújtanak a bevonatnak, melynek adalékaként szolgálnak. 
 

V.2.5. A kapszulás bevonat korróziós viselkedése – EIS-mérések 

Az egész mintára vonatkozó ’makro’ mérettartományban már más 
módszert alkalmazunk, az elektrokémiai impedancia spektroszkópiát. 
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V.36. Ábra Megkarcolt (20 µm) epoxi bevonatok Nyquist-diagramjai, 75 ill. 1455 perccel a 

korrozív oldat hozzáadása után. Kapszula nélküli bevonat: négyzet ■ ill. háromszög ▲; 
kapszulás bevonat: kör ● ill. csillag * jelölők. 
 

Az SECM-mérések során vizsgált epoxi bevonat Nyquist diagramja 

látható az V.γ6. ábrán, ahol a kapszulás és kapszula nélküli karcolt bevonatok 
impedanciáját mértem a bemerítést követő első 75. és 1455. perctől (ez kb. 1 
és β4 órának felel meg). A diagramon látható, hogy a kapszulás bevonat 
görbéi mind a 75., mind az 1455. perctől indított mérés során nagyobb 

impedancia értékeknél helyezkednek el, mint a kapszula nélküliekéi. 
 

 
V.37. Ábra A polarizációs ellenállás időbeli változása 1 M NaClO4 és 1 mM HClO4 korrozív 
közeg hatására megkarcolt (β0 µm) kapszula nélküli (négyzet ■) és kapszulás (háromszög 
▲) epoxi bevonatban. 
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Szoftveres illesztéssel határoztam meg a polarizációs ellenállásokat, 
melyek időbeni változását mutatja az V.37. ábra, melyen a kapszulás bevonat 
Rp ellenállásai rendre az egész mérési tartományban átlagosan 10 kΩ-mal 

nagyobbak a kapszula nélküli bevonaténál. Eszerint az SEűM-mérésnél 
vizsgált kapszulás epoxi bevonat hatékonyabban véd a korróziótól, mint az 
anélküli. 

Az Alvikorr, alapozó és fedő kombinált funkciójú festékkel végzett 
korróziós teszt vizuális  eredményeit is kvantitatív, EIS mérésekkel 
támasztottam alá. A méréseket β4 órán keresztül óránként indítottam, az elsőt 
15 perccel a NaCl-oldat ráöntése után, a többit óránkénti eltolással. A 

Nyquist diagramokon az 1., β., 4., 8. és β4. órai mérések spektrumait 
ábrázoltam. 

 

 
V.38. Ábra Megkarcolt egyréteg  Alvikorr, kapszulákat nem tartalmazó, referencia bevonat 
impedanciájának idő- és frekvenciafüggése. A Nyquist-diagramok 1(●), β(○), 4(■), 8(□) és 
β4(♦) órával a 0,5 M Naűl oldat hozzáadása utáni állapotot ábrázolják.  
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V.39. Ábra Megkarcolt, adalék nélküli lenolajat (karcolás után nem száradt) tartalmazó 
kapszulákkal ellátott egyréteg  Alvikorr bevonat impedanciájának idő- és frekvenciafüggése. 
A Nyquist-diagramok 1(●), β(○), 4(■), 8(□) és β4(♦) órával a 0,5 M NaCl oldat hozzáadása 
utáni állapotot ábrázolják.  

 

 
V.40. Ábra Megkarcolt, 1 V/V% Co-oktoáttal kevert lenolajat (karcolás után száradt) 
tartalmazó kapszulákkal ellátott egyréteg  Alvikorr bevonat impedanciájának idő- és 
frekvenciafüggése. A Nyquist-diagramok 1(●), β(○), 4(■), 8(□) és β4(♦) órával a 0,5 M NaCl 

oldat hozzáadása utáni állapotot ábrázolják.  
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V.41. Ábra Megkarcolt, 2 V/V% Co-oktoáttal és β% ODA-val kevert lenolajat (karcolás 
után száradt) tartalmazó kapszulákkal ellátott  egyréteg  Alvikorr bevonat impedanciájának 
idő- és frekvenciafüggése. A Nyquist-diagramok 1(●), β(○), 4(■), 8(□) és β4(♦) órával a 0,5 

M Naűl oldat hozzáadása utáni állapotot ábrázolják.  
 

Mindegyiken megfigyelhető, hogy a minták impedanciája a teljes 
spektrumban idővel csökken, a bevonat károsodik, a korróziós folyamatok 
tért nyernek. Hasonló védőképesség  a referencia (V.38. ábra) és az olajos 
minta (V.39. ábra), míg az olaj+Co-oktoátos kapszulás festék (V.40. ábra) 
hatékonyabbnak bizonyult. Legerősebb védelmet azonban az olaj+ODA+Co-

oktoátos kapszula (V.41. ábra) biztosít.  
 

Az egyszer bb áttekinthetőség végett a Nyquist diagramokból nyert Rp 

értékeket külön ábrázoltam az V.4β. ábrán (1., 4., 8., 1β. és β4. óra utáni 
értékek), ahol a baloldali ’y’ tengelyen a referencia, az olajos és az olaj+Co-

oktoátos bevonatok Rp értékeit látjuk az idő függvényében, a jobboldali ’y’ 
tengelyen pedig a magasabb Rp értékeket mutató ODA+űo-oktoát+olaj 
tartalmú bevonat szerepel. Mind a négy görbe hasonló lefutású, az első 
órában csökken leggyorsabban a polarizációs ellenállásuk, majd a másodiktól 
a 24.-ig lassabban. A várakozásnak megfelelően a kapszula nélküli bevonat 
ellenállásai a legkisebbek, viszont az olajos kapszulás bevonat sem mutat 
számottevő ellenállást. 
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V.42. Ábra Megkarcolt egyréteg  Alvikorr bevonatok polarizációs ellenállásának változása 
az idő függvényében, 1,4,8,1β és β4 órával a 0,5 M Naűl oldat hozzáadása után. A vizsgált 
bevonatok típusai: olajos kapszula 1 V/V% Co-oktoáttal (○); olajos kapszula önmagában (■); 
kapszula nélküli referencia (□); olajos kapszula β% űo-oktoáttal és 1% ODA-val (●). Utóbbi 
értékei a jobboldali ’y’- tengelyen láthatók. 
 

Ehhez képest az olaj+űo-oktoát kompozíció néhány kΩ-mal nagyobb Rp-

j . Ez az eredmény egybecseng a vizuális megfigyelésekkel, s az ATR-FTIR 

spektrumok alapján a második minta esetében 4-5 óra várakozási idő alatt az 
olaj önmagában nem tudott megszilárdulni úgy, mint a szikkatívot is 
tartalmazó. Látható, hogy az inhibitort és szikkatívot is tartalmazó olajos 
bevonat Rp értékei az első 8–1β órában messze felülmúlják a többi, inhibitort 

nem tartalmazó bevonatét, bár a β4. órai ellenállás már csak β kΩ-mal 

nagyobb, mint a következő legjobb bevonaté. Az infravörös spektrumok 
szerint ez a kompozíció (lenolaj + 2% ODA + 2 V/V% Co-oktoát) is 
megszárad 5 órán belül, és az olaj + Co-oktoát tartalmú mintához képesti 
nagy különbség pedig az inhibitortól származik.  

 

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópia mérésekkel tehát igazoltam, 

hogy a kapszulázott lenolaj a bevonat sérülése után védelmet nyújt a fémnek. 
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Ez a védőhatás növelhető úgy, hogy az olajat szikkatívval kapszulázzuk. 

Amennyiben a kapszula kémiai inhibitort is tartalmaz, az olaj által képzett 
film még jelentősebb korrózióval szembeni ellenállást tesz lehetővé. 
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VI. 

VI. Tömör mátrix szerkezet  kapszulák, eredmények 
és értékelés 

 

VI.1. Emulgeálás eredménye, mikrokapszulák megjelenése, 
mérete 
 

VI.1.1. Zselatin réteg kialakítása üveglemezen 

 

A BARQUAT MD 50 biociddal ellátott zselatinrétegek nedves vastagsága 
megközelítően 500 µm volt. A réteg megfelelően szilárd volt, és jól tapadt az 
üveglemezhez. Vastagsága a vizes mosás során elhanyagolható mértékben 
változott. Az előállítás éd a biolerakódási vizsgálat közt nrm szárítottam, 
végig hidratált állapotban maradt.  

  

VI.1.2. W/o emulzió létrehozása  
A megfelelő emulgeáló közeget tiszta zselatinoldat felhasználásával 

kerestem (összefoglalva a VI.1. táblázatban), változó térfogatarányokban, 
melyek legalább 15:60 zselatinoldat:emulgeáló közeg arányúak voltak.  

A kívánt finomságú emulziót oldószerekkel (xilol, toluol, diklórmetán) 
nem sikerült elérni, gyakran túl gyorsan dehidratálták a zselatint. 

 

VI.1. Táblázat. A  vizes zselatinoldat emulgeálhatósága különböző közegekben, 15/60 

zselatin oldat/emulgeáló közeg térfogataránnyal, 600 rpm fordulatszámon. 
Emulgeáló 
közeg 

Kivitelez-

hetőség 

űseppmé-

ret 

Elválasztás Gazdasá-

gosság 

xilol - - - - 
toluol - - - - 

diklórmetán - - - - 

szilikonolaj ok ok - - 

napraforgóolaj ok - ok - 

ricinusolaj ok ok ok - 

olívaolaj ok ok ok - 

lenolaj  

(vegyszer min.) 
ok ok ok - 

lenolaj  

(ipari minőség) ok ok ok ok 
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Szilikonolajban és növényi olajokban (napraforgó, ricinus, oliva és len) 

ezzel szemben kisebb cseppméret adódott. A szilikonolajban előállított 
termékek elválaszthatatlanok voltak az olajos fázistól, a napraforgóolaj 

viszkozitása túl kicsit volt, a ricinus- és olívaolajakat pedig magas áruk miatt 
kizártam a további kísérletekből, melyek során már csak vegyszer, ill. ipari 

tisztaságú lenolajjal dolgoztam. A kettő közt nem tapasztaltam nagy 

különbséget, ezért gazdasági megfontolásból az ipari terméket használtam.  

 

 
VI.1. Ábra Ipari lenolajban emulgeált zselatincseppek mérete és méreteloszlása különböző 
keverési idők (3-, 5-, 10 és 15 min) hatására, állandó 600 rpm fordulatszámon.  
 

Ezzel alacsonynak számító, 600 rpm-es keverési fordulat mellett, felületaktív 
anyag hozzáadása nélkül is könnyen elérhető volt a néhány tíz mikronos 
cseppátmérő, elfogadható méreteloszlással. 

A VI.1. ábra 600 rpm-es fordulatszámon különböző ideig kevertetett  
emulziók (zselatin oldat ipari lenolajban) szám szerinti cseppméret-eloszlását 
mutatja a kísérleti eredmények alapján 

 

VI.1.3. Zselatinkapszulák térhálósítási kísérleti eredményeinek 
értékelése  

A kísérletek elején az emulgeáláshoz szerves oldószereket használva 
denaturálódás, dehidratálódás játszódott le a zselatincseppekben, a preparált 
termék többnyire kemény, sárgás, sötétebb szín  lett, mint a kiindulási anyag. 
Az oldószeres kezelés oly módon befolyásolta a zselatincseppeket, hogy 

rajtuk kemény héjréteg alakult ki. űélom a zselatin alak- és méretrögzítése 
volt, hogy vizes közegben használható legyen. Ezért a denaturálódás kedvező 
jelenség volt. Azonban a jelenség ellenére duzzadásuk számottevő maradt, s 
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végül  feloldódtak; a denaturálódás reverzibilisnek bizonyult. Tehát fizikai 
úton nem alakult ki alak- és mérettartó kapszula. 

 

Kémiai térhálósító, glutáraldehid esetében azt tapasztaltam, hogy sokkal 

reaktívabb a formaldehidnél. Ugyanis a vizes zselatinoldat készítésekor 
fenntartott 30 °ű-on még az olajos fázisban való emulgeálás előtt 
pillanatszer en térálósítja az oldott zselatint. Ezért a továbbiakban csak 

formaldehiddel dolgoztam. 

 

Az emulgeált zselatinos fázisban végbemenő reakció több paramétertől 
függ. Oldhatósági korlátok miatt zselatinból β,00 g-ot oldottam fel 15 ml 

vízben. Ehhez a zselatin ismeretlen mennyiség  primer amin tartalma miatt 
feleslegben adtam hozzá formaldehid oldatot, mindig ugyanannyit, 11,21 g-

ot. Ezt az elegyet 30 °ű-on 120 s-ig még lehet kevertetni gélesedés előtt. A 

tapasztalatok szerint a termék duzzadását nem befolyásolta az, hogy a 
formaldehidet emulgeálás előtt adom a vizes fázishoz vagy utólag az 
emulzióhoz, ezért a továbbiakban a biztosabb elegyedés végett mindig a 

kiindulási oldathoz adtam hozzá.  

 

 
VI.2. Ábra A folytonos vonallal összekötött piros körrel (●) jelölt adatsor a víz-oldott anyag 

arányt, a szaggatott vonallal öszekötött, fekete körrel (●) jelölt adatsor a zselatin-karbamid 

arányt mutatja a vizes fázis oldott anyag tartalmának (g) függvényében. 
 

A kapszula duzzadásának csökkentésére karbamidot is adagoltam 

zselatinhoz, ennek eredménye látható a VI.2. ábrán. A vizes fázis optimális 
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összes oldott anyag tartalmát (x tengely) úgy vizsgáltam, hogy 15 ml vízbe 
2,00 g zselatint, 11,21 g formaldehid oldatot (összesen 6 g oldott anyag), és 
növekvő mennyiség  karbamidot adtam. A vizes fázis összes oldott anyag 

tartalmának függvényében piros körökkel (és rájuk illesztett görbével) 
ábrázoltam a víz/oldott anyag arányt a vizes fázisban. Emellett fekete 

körökkel (és illesztett görbével) az ugyanezen mintákra érvényes 
zselatin/karbamid arányt is számítottam.  

A termékek a zöld téglalappal határolt összes oldott anyag tartalommal (és 
összetételben) voltak preparálhatók, tehát 8,5-9,5 g/vizes fázis aránnyal. Ez 

alatt túl nagy volt a termék duzzadása, fölötte pedig oldhatósági 
problémákba, ill. hatóanyag-leadási nehézségekbe ütköztem (lásd következő 
ábra).  

 

 
VI.3. Ábra Zselatin-karbamid arány (üres négyzetek, □), valamint az ebből képzett termékek  
módosítatlan zselatinra vonatkoztatott duzzadása (teli négyzetek, ■). 

 

A következő, VI.3. ábrán a 9 g összes oldott anyag-tartalmú (ebből 4 g 

állandó, formaldehid) minták zselatin-karbamid arányát változtattam (üres 

négyzet jelölő), és ábrázoltam a különböző összetételekhez tartozó termékek 
duzzadását (fekete négyzet jelölők), a duzzadást a módosítatlan zselatin 
duzzadásához viszonyítottam. Itt is a zöld téglalappal kerített, tehát a 5 

gmonomer = 2 gzselatin + 3 gkarbamid körüli összetétel  minták feleltek meg a 

kívánalmaknak. Az ennél kisebb arányú karbamid nagy duzzadású terméket, 
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a nagyobb pedig ugyan minimális duzzadásút adott, de ezzel párhuzamosan 
szinte zérus érték  ezüst-kioldódást tett lehetővé (az ezüst kioldódásáról a 
VI.β.4. fejezetben lesz szó).   

 

A karbamiddal együtt végzett térhálósítás tehát eredményesnek bizonyult. 
Az egy-reakcióter  eljárás során egy edényben történik a zselatint, 
karbamidot, formaldehidet és ezüst-nitrátot tartalmazó vizes oldat 
térhálósítása és a nitrát redukálása. A reakció reprodukálható, kitermelése kb. 
65% a vizes fázis oldott anyag-tartalmára nézve.  

A továbbiakban a VI.3. ábrán kiemelt összetétel  termékkel, mint 

optimális kapszulával végeztem a további kísérleteket. Az optimális 
zselatinkapszula kidolgozása után iterálással határoztam meg a vizes fázishoz 
adandó ezüstnitrát mennyiségét. A feltételek szerint a kész bevonatban ≤5% 

mikrokapszula lehet, és a bevonat össz ezüsttartalma a IV.4.1.-ben rögzített 

‘ekvivalens’ ezüstmennyiség, 0,16%-legyen. A számítás eredményeképpen a 

IV.2.3.-ban leírt reakció esetén a zselatinoldathoz 0,45 g AgNO3-t adagoltam 

és a kapott terméket AgNPs@GMP-nek neveztem el (lásd IV.β.γ fejezetben). 
 

 
VI.4. Ábra Az AgNPs@GMP termék makroszkopikus megjelenése, milliméterpapíron. 
 

A termék makroszkopikus megjelenése: barna szín , finom por látható a 
VI.4. ábrán. A VI.5. ábrán pedig a kapszulák pásztázó elektronmikroszkópos 
és optikai mikroszkópos képei láthatók. Az (A) felvétel 8-15 µm-es nagyságú 
részecskéket mutat. Látható, hogy a szemcsék nem gömb, hanem poliéder 
alakúak (ez megfigyelhető a (ű) és (D) képeken is). A kapszula 

kipreparálható szabályos gömb formában is: gondosan szétterítve az olajtól 
megtisztított – de a nedvességtől még lágy - kapszulákat azok nem tapadnak 
egymáshoz száradás közben, így nem deformálódnak (Ű). Azonban ez a 
módszer nem hatékony. 
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VI.5. Ábra Az AgNPs@GMP termék SEM és OM felvételei, ahol a mikrorészecskék 
poliéder alakban külön (A és ű) ill. aggregáltan (D) láthatóak, valamint szabályos gömb 
alakban preparálva (Ű). A skála 10 µm-t jelöl. 
 

Másik lehetőség, hogy a térhálósodás után a szuszpenziót továbbra is 
magas hőmérsékleten tartva nem fedem le, s így végzem az oldószer 
eltávolítását, bár ez a víz nagy hőkapacitása miatt nem gazdaságos. Az esetek 

döntő többségében poliéder alakú kapszulához vezető lépéseket követtem: 
egyszerre nagyobb mennyiség , egymással érintkező kapszulák halmazát 
szárítottam. 
 

VI.2. Zselatin mikrokapszulák jellemzése 
 

VI.2.1. Duzzadás vizsgálata film és kapszulák esetében 

A módosítatlan zselatin duzzadása 80%-nak adódott. A különböző 
emulgeáló közegek tesztelése során az oldószerekkel dehidratált 
zselatincseppek vízben akár napokig is megtartották a struktúrájukat, 
minimális keverés hatására azonban feloldódtak. 

A glutáraldehides térhálósítást csak zselatinfilmen sikerült vizsgálni, ott 
viszont jelentős mértékben, 10%-ra csökkent a duzzadás.  
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Formaldehiddel térhálósított zselatincseppek továbbra is jelentősen, 40%-

ban duzzadnak.  

 

Az összes kipróbált emulgeálási és térhálósítási módszer közül csak a 
lenolajban, karbamiddal és formaldehiddel együtt végzett térhálósítás nyújtott 
kielégítő eredményt, tehát oldhatatlanságot és közel zérus duzzadást. A 
különböző összetétel  cseppek ill. polimerek duzzadása egy adott karbamid 

mennyiség (~3 g –lásd VI.3. ábra) felett minimálisra, 0,1% alá csökkent. Az 

optimális térhálós zselatinkapszula duzzadását festékmodellben 
(oldószerkeverékben) is mértem, ez a vizes méréshez hasonlóan 
elhanyagolható, 0,5% volt. Az ezüst-nitrát és az AgNP-k jelenléte nem 
befolyásolta a duzzadást. 
  

VI.2.2. Zselatinkapszulák kémiai szerkezete 

Az FTIR-ATR vizsgálatokkal célom az volt, hogy feltérképezzem a 

zselatin formaldehiddel való térhálósodását, a társmonomer szerepét a 
reakcióban, az ezüst hatását (ha van) a térhálósodás lefolyására ill. a termék 
szerkezetére. 

A VI.6. ábrán összevethetjük az optimális termék (térhálós 
zselatinkapszula karbamiddal és AgNP-vel) (kék görbe, ║) szerkezetét a 

módosítatlan zselatinkapszuláéval (fekete görbe, □), az ezüst nélküli 
termékével (térhálós zselatinkapszula karbamiddal) (piros görbe, X), a 

karbamid-formaldehid kondenzációs polimerével (zöld görbe, ▲) és az 
AgNP-t tartalmazó, nem térhálósított zselatinkapszuláéval (lila görbe, ○).  

A zselatin mutatja a természetes proteinek karakterisztikus abszorpciós 

sávjait [Muyonga, 2004]: az Amid A-nak is hívott széles sáv γγ00  cm
-1

 körül 
a –N–H vegyértékrezgéshez tartozik, ami a proteinek peptidkötésében fordul 
elő, és átlapol a H-hidas OH vegyértékrezgés sávjával. A másik két jelleg-

zetes sáv az Amid I és Amid II, 1630 ill. 1531 cm
-1

 körül. Az elsőt 
nagyobbrészt (80%) a ű=O– vegyértékrezgés, a másodikat az –NH2 

deformációs rezgés (40-60%) és a ű–N vegyértékrezgés (β0-40%) sávjai 
teszik ki. A kisebb intenzitással jelentkező Amid III sáv 1β40 cm

-1
-nél az N–

H deformációs rezgéséhez tartozik. 
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VI.6. Ábra Módosítatlan zselatinkapszula (□), karbamid-formaldehiddel térhálósított 
zselatinkapszula (X), AgNP-kkel ellátott térhálós zselatinkapszula (║), karbamid-

formaldehid polimer (▲) és AgNP-kkel ellátott nem térhálós zselatinkapszula (○) ATR-

FTIR spektrumai. 

 

Formaldehiddel és karbamiddal való térhálósítás után (piros görbe) kisebb 

változások észlelhetőek a spektrumban. β9γ9, β86β cm
-1

 és 17γ6 cm
-1

-nél 
jelentkező sávok, melyek a űH2 illetve a ű=O vegyértékrezgéshez tartoznak, 

az eltávolítatlan lenolajra utalnak. Az Amid A régióban a széles sáv alakja 
megváltozott és a sávmaximum is eltolódott magasabb hullámszám felé 
(3282-ről γγ00 cm

-1
-re), és megjelent egy új váll γγ66 cm

-1
-nél. Ezek a 

változások azt mutatják, hogy a zselatin –N–H, –O–H kötéseinek szerkezetét 
befolyásolta a térhálósodás. Az Amid I sávnál (16γ0 cm

-1) nem látunk 
változást, eszerint a peptidkötések karbonil egységei nem vettek részt 
reakcióban, de egyébként is Schiff-bázis képződését várjuk, melyet igazol, 
hogy az Amid II sávban eltolódást és intenzitásnövekedést figyelhetünk meg, 

tehát az –NH2 csoportok vannak érintve a reakcióban [Farris, 2010]. Az 1500 

és 1β00 cm
-1

 közötti spektrális jellegzetességek nagyobb számú űH2 csoport 

jelenlétére utalnak a módosítatlan zselatinhoz képest, erre a közepes 
intenzitású űH2 kaszáló rezgés utal 1β50 cm

-1
-nél. A 1γ75, 117β és 100β cm

-

1
-nél látható sávok egyenként a űH2OH csoportban jelen lévő ű–H 

deformációs rezgéséhez, a ű–O–ű vegyértékrezgéshez és a űH2OH-ban 

található ű–O vegyértékrezgéséhez köthetők. Ezek szerint a karbamid és 
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formaldehid kondenzációja során képződött (tri)metilol-karbamid nem 

minden –OH csoportja vesz részt a zselatin keresztkötésében. (A 

karbamidszármazékok erős ű=O rezgése hiányzik az összes térhálós zselatin 
spektrumból, ez pedig azzal magyarázható, hogy az erős H-kötésháló 
alacsonyabb hullámszámok felé tolja el, ahol átlapol az Amid II sávval.) 

Mikor a térhálósítás ezüst só jelenlétében ment végbe (kék görbe), a 

spektrum sokkal inkább hasonlít a karbamid-formaldehid polimer 

kondenzátuméra  (zöld görbe), ami azt jelenti, hogy az ezüst ionok blokkolják 
a zselatin azon primer amin csoportjainak rezgéseit, melyek a térhálósításban 
részt vennének, valamint a karakterisztikus amid sávok hiánya is a blokkoló 
hatásuknak tudható be. 

Az ezüstionokkal ellátott zselatin spektruma (lila görbe) tulajdonképpen 
nem különbözik a módosítatlan zselatinétól, attól eltekintve, hogy a tiszta 

zselatin Amid III sávja eltolódik 1β4β cm
-1

-re, ez pedig azt jelzi, hogy az 

ezüstionok kölcsönhatásba lépnek az amin csoportokkal, így a kiindulási H-

hidas kötésháló gyengül.  
A fenti ismeretek tekintetében azt mondhatjuk, hogy az ezüst jelenléte 

valamelyest befolyásolja a térhálósítás mechanizmusát. 
 

VI.2.3. Zselatin mikrokapszulák hatóanyag-tartalmának meghatározása 

Az ICP-OES-vizsgálat az AgNPs@GMP ezüst tartalmát γ,55%-ra 

határozta meg.  
 

 
VI.7. Ábra A TEM felvételek az AgNP-ket (A), illetve kisebb nagyításban azok eloszlását 
(Ű) mutatják a módosított zselatinmátrixban. 
 

A mikrorészecskéből mikrotommal illetve ionsugaras vékonyítóval 
előállított mintát TEM-mel vizsgálva 5–20 nm-es nagyságú ezüstszemcséket 
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látunk a VI.7. ábra (A) képén. A méreteket szoftveres távolságméréssel 
határoztuk meg. A (Ű) képen kisebb nagyításban a nanorészecskék mátrixbéli 
homogén eloszlása látható. A kis koncentráció miatt a mintáról készült 
elektrondiffrakció  nem volt kiértékelhető. 

 

 
VI.8. Ábra Ezüstöt tartalmazó, kémiailag nem térhálósított (zöld görbe) és térhálósított 
(AgNPs@GMP) (piros görbe) zselatinkapszulák XRPD diffraktogramjai.  
 

VI.2. Táblázat A nem térhálós, Ag-tartalmú zselatinkapszulában és az AgNPs@GMP-ben 

talált ezüst-tartalmú nanorészecskék fázisszerkezete,  mérete és aránya az XRPD 
diffraktogramokból (szoftver által számolva). 

Mért tulajdonság 

Nem térhálós, Ag-

tartalmú 
zselatinkapszula 

AgNPs@GMP 

Ag-nanorészecske 
típusa 

AgCl 
Ag4f 

(fém Ag) AgCl 
Ag4f 

(fém Ag) 
Ag-részecskék mérete 

(nm) 
52 4,7 52 18 

Súlyarányuk a minta 
teljes Ag-tartalmához 

viszonyítva (%) 
41,6 58,4 4,8 95,2 

 

Az AgNP-tartalmú térhálós zselatin mikrorészecskék, és az ezüst-tartalmú 

térhálósítatlan zselatin mikrorészecskék röntgen-pordiffrakciós eredményei 
láthatók a VI.8. ábrán. A diffraktogramok szerint kísérleteim során fém ezüst 
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nanorészecskék keletkeztek. Az ezüst Ag4f (fémes forma) jellemző csúcsai 
fellelhetők mindkét diffraktogramon: γ8,150°, 44,γ17°, 64,487°, 77,550° a 
2θ-skálán ábrázolva, ezek a szögek egyenként megfeleltethetők a következő 
kristálysíkoknak: (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) és (3 1 1). A nem keresztkötött 
mikrorészecskék nem tartalmaztak hozzáadott redukálószert, tehát redukció 
kizárólag a zselatin jelenlétében is végbement.  

További jellemző csúcsok jelentek meg a diffraktogramokon γβ,β71°, 
46,β74°, 54,878°, 57,5γβ°, 67,5γ5°, 74,544° és 76,810° szögeknél, melyek a 

chlorargyrite-re utalnak (köbös AgCl nanorészecskék), a következő 
kristálysíkokkal: (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (3 3 1) és (4 2 0). Az 

ezüst-klorid jelenléte olyan klorid szennyezés miatt alakulhatott ki, mely a 
zselatin savas hidrolíziséből maradt. 

A röntgen berendezés szoftvere a mért diffraktogramok alapján 
meghatározta a különböző ezüst-tartalmú fázisok méretét és azok morfológiai 
jellemzőit is (VI.2. táblázat). A keresztkötött részecskében az AgNP-k mérete 

átlagosan 18 nm, míg a nem keresztkötött esetében 4,7 nm. Az AgCl 

részecskék mérete 5β nm mindkét mintában, súlyaránya a teljes 
ezüsttartalomhoz képest pedig a térhálós kapszulában 4,8%, a nem 
térhálósban 41,6%. Az utóbbi mintában található tetemes mennyiség 
magyarázható a zselatinnak a térhálósító szer és karbamid jelenlétének 
hatására megválozott ’capping’ ill. komplexálási képességével, de további 
következtetést kiegészítő kísérletek hiányában nem vonhatunk le ebből az 
eredményből.  
 

VI.2.4. Ezüst és szerves komponensek kioldódása zselatin 

mikrokapszulákból vízben és szerves oldószer elegyben 

Szerves oldószerelegyben egyik minta esetében sem találtam ezüst-, 
elreagálatlan monomer- vagy polimernyomokat, sem ATR-FTIR 

spektroszkópiával, sem IűP-OES-sel. Ebből következően a kapszulából 
festékben tárolva nem fog kioldódni a hatóanyag.  

Szerves anyagot továbbá vízben való áztatás során sem találtam a térhálós 
minták esetén. A nem térhálósított, de ezüstöt tartalmazó kapszula egy idő 
után feloldódott, így ezt érdemben nem vizsgáltam szervesanyagra.  

Az ezüst kioldódása vízben már jóval tanulságosabb: a keresztkötött 
kapszulák egy nagyságrenddel kisebb mennyiséget engedtek ki magukból az 

egy hónapos kísérlet során, mint a nem térhálósak (VI.9. ábra). Ez az 

eredmény mutatja a térhálósítás jelentőségét. A szerves oldószerben való 
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áztatás után vízbe helyezett minták ezüst-leadási profilja nem tért el a csak 
vízben áztatottakétól, tehát a festékben való tárolás nem befolyásolja a 
hatóanyag-leadási képességet. 

 

 
VI.9. Ábra Ezüst kioldódási diagramja, amely a nem térhálós (piros, bal tengely) és  
térhálósított AgNPs@GMP (kék, jobb tengely) mikrokapszulákból β5 nap alatt kioldódott 
ezüst mennyiségét mutatja %-osan az eredeti ezüst-tartalomhoz viszonyítva.  
 

VI.2.5. Mikrorészecskék biocid hatása vizes fázisban 

Az 5 hónapon át megfigyelt vízmintákban vizsgáltam az algaszaporodást. 
A kapszulát tartalmazó vízmintákban közel azonos mennyiség  alga 
fejlődött, mint az anélküliekben, tehát az ezüsttartalmú mikrorészecskék 
természetes vízben nem korlátozták az algák szaporodását. A kapszulákból 
kioldott kis mennyiség  ezüst nem volt elég a szaporodás visszaszorítására.  
 

VI.3. Zselatin mikrokapszulák bevonatban 
 

VI.3.1 Ezüst kioldódása festékből 
A hatóanyag nélküli, ’DPL’ festékbe kevert, ekvivalens mennyiség  ezüst 

alapú hatóanyagok (AgNO3, Ag2CO3, AgNPs@GMP) vízben való kioldódási 
sebességét vizsgáltam desztillált vízben.  

A VI.10 ábra (A) részén láthatók a fenti hatóanyagok főzőpohárban, a 
leírttal egyező sorrendben, mögöttük a hordozó szivacskockák. A (Ű) kép 
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egyetlen, már bevont kockát mutat, a (ű)-n pedig a háromféle ’DPL’-ezüst 
kompozíció hordozói láthatók.  
 

 
VI.10. Ábra Különböző ezüst-tartalmú adalékokat tartalmazó ’DPL’ festékek felvitele 
nyíltcellás habszivacs hordozókra. Az (A) kép előterében a hatóanyagok: AgNO3, Ag2CO3 és 
AgNPs@GMP. Háttérben az előkészített hordozók láthatók. A (Ű) képen egy bevont 
szivacskocka, alul a (ű) képen pedig a háromféle bevonat látható száradás közben, fentről 
lefelé sorban: Ag2CO3-, AgNO3- és AgNPs@GMP-tartalmú festékek. 

 

A VI.11. ábrán látható diagram szemlélteti a két hónapos kioldási kísérlet 
eredményét: a kioldódott ezüst mennyiségét a festék teljes kezdeti 
ezüsttartalmára vonatkoztatva látjuk az idő függvényében.  

Az ezüst-nitrát tartalmú festék merült ki leghamarabb, mintegy 10 nap 

múltán elveszette ezüsttartalmának 80%-át, s ez az érték a továbbiakban nem 
nőtt számottevően. A vízben egyébként rosszul oldódó ezüst-karbonát 
valóban lassabban – kisebb meredekség  görbe mentén – távozott, a második 
hónap végére összmennyiségének 40%-a ürült ki, de még ez is nagyon gyors 

a nanoezüstöt kapszulázva tartalmazó bevonat mellett, melynek görbéje két 
nagyságrenddel fut a karbonátosé alatt, a kísérlet végére csupán 0,7%-os 

kiürülést érve el. Az áztatás végén a három vízmintához azonos mennyiség  
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csapvizet engedtem, és a csapadék (Agűl) képződésének mértéke arányaiban 
megfelelt a m szer szolgáltatta eredményeknek. 

 

 
VI.11. Ábra Ezüst-nitrátot (piros szaggatott, bal tengely), ezüst-karbonátot (piros s r n 
szaggatott, bal tengely) és AgNPs@GMP-t (kék folytonos, jobb tengely) tartalmazó 
bevonatokból való ezüstkioldódás diagramja 60 nap vizsgálati idő alatt, az értékek a 
bevonatok eredeti Ag-tartalmához viszonyított %-os értékek.  
 

Az ipari előkísérletek szerint a festékbe közvetlenül kevert ezüst 
nanorészecskék még az ekvivalens mennyiség  karbonát sónál is gyorsabban 
ürültek ki. Ezt én már nem vizsgáltam, csak a karbonáthoz viszonyítottam. 

Tehát a kapszulázással sikerült elérni egy sokkal elnyújtottabb kioldódást. A 

kioldódási sebességek csökkenő sorrendben tehát: vkiold.AgNO3 > vkiold.Ag2CO3 

>> vkiold.AgNPs@GMP. 

 

VI.3.2. Zselatin bevonat mikroorganizmus-megtapadást gátló hatása 
h tővízben  

Az öt napon át h tővízben  áztatott zselatin bevonatú lemezek 
mikroszkópos vizsgálatának eredménye látható a VI.12. ábrán.  

A térhálós zselatinfilm a ŰARQUAT MD 50-nel ellátva sikeresen 
megakadályozta mikroorganizmusok megtelepedését (VI.1β. (Ű) kép), míg a 
hatóanyag nélküli, szintén térhálósított bevonat jó táptalajnak bizonyult 
számukra, az VI.12. (A) képen intenzív biolerakódást tapasztaltam, melynek 
fő alkotója a Desulfovibrio desulfuricans. Tehát a glutáraldehid (mint biocid) 
a hatékonyságot nem befolyásolta, a biorepellens tulajdonság a kvaterner 
ammónium sónak tudható be.  
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VI.12. Ábra H tővízben áztatott térhálós zselatin réteg adalék nélkül (A), és térhálós 
zselatinréteg ŰARQUAT MD 50 biociddal (Ű). A skálák 50 µm-t jelölnek. 
 

 

VI.3.3. Festékbe kevert zselatin mikrokapszulák biorepellens 

hatékonysága 

A több hónapon át tartó biolerakódási teszt képei láthatók a VI.13. ábrán. 
A vizsgálat tárgyát az ezüst-karbonátot, az ekvivalens ill. fél ekvivalens 
mennyiség  AgNPs@GMP-t tartalmazó festékek képezték. (A fél ekvivalens 
mennyiség t tartalmazó bevonat eredményei a referenciához hasonlóak 

voltak, ezeket külön nem jelenítem meg.) A balatoni vízminta, mint vizsgáló 
közeg a tavon jellemző nagy vitorlásforgalom miatt vált indokolttá. 
Fluoreszcens mikroszkóppal figyeltem meg a lerakódás mértékét. Ezzel egy 

szemléletes, a gyakorlati szempontokat figyelembe vevő adathalmazt 
nyertem. A vizsgálat 7 hónapig tartott, ez jóval több annál a 4-5 hónapnál, 
amit egy átlagos szezonban egy hajó a vízben tölt. Az itt bemutatandó 
felvételek szemléltető célzatúak, az adott héten a párhuzamos mintákon 
megfigyelt lerakódások nagyságrendjét reprezentálják. A már vizsgált 
lemezeket nem helyeztem vissza a kádba, mert a színezés és az UV-expozíció 
invazív eljárások. 

A felvételek értékeléséhez tudni kell, hogy floureszcens módban a 
mikroszkóp csak azt a területet ’látja’, ahol a fluoreszcens festék megkötődik. 
Az akridin oranzs fluoreszcens színezék emittált fénye még egy sz rőn is 
áthalad,  az így kapott fény zöld szín . A képek nagy részén ez a szín 
dominál, változó intenzitással. Számunkra a lényeges információt a piros 

árnyalatú elszíneződések hordozzák, melyek az akridin oranzs eltolódott 
hullámhosszú emissziójából adódnak. Az eltolódás a színezékmolekula 
elektronszerkezeti változásaiból adódik bizonyos sejtalkotókkal (DNS, RNS) 
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való kölcsönhatása következtében [Gonzalez, 1995], s ez ad szelektív 
információt biofilm jelenlétére. A biofilmet élő és élettelen sejtek, valamint a 
megtelepedésüket segítő majd a megfelelő mikrokörnyezetet biztosító, 
pufferelő anyagok (EPS - extracelluláris poliszacharidok, stb.) alkotják. Ezen 

belül nem kívántam megkülönböztetni egyedeket (egy átfogóbb kép 
informatívabb). 

 
VI.13. Ábra Űiofilm fejlődését reprezentáló fluoreszcens felvételek a Űalaton vízben végzett 
28 hetes áztatásos kísérletben vizsgált három féle mintáról: biorepellens adalék nélküli, 
ezüst-karbonátot tartalmazó és kapszulázott nanoezüst adalékkal ellátott bevonatokról. 
 

Az ezüst-karbonátos bevonatok (második sor) egészen sötétek, ott 
vélhetően az ezüst sók kioltják a gerjesztett állapotot, vagy egyszer en 
lecsökkentik színezék és a festékfelület egymáshoz való affinitását. A többi 
bevonat esetén láthatóak egyenetlenségek, sötétebb-világosabb hullámok, 

ezek a festék egyenetlen vastagságából adódnak. A kapszulát tartalmazó 
bevonatok felvételein ezenkívül fekete/sötét foltok is mutatkoznak (harmadik 

sor), ezek a festékbe kevert és aggregálódott zselatinkapszulák. 
A VI.13. ábra első sorában látható, hogy a referencia bevonatokon néhány 

hét után jelentős lerakódás képződött majd növekedett tovább, míg az ezüst-
karbonátos és kapszulás bevonatok megközelítően azonos, jó teljesítményt 
nyújtottak a kísérletsorozat végéig, biolerakódás alig figyelhető meg rajtuk.  

Kvantitatív információt a lemezek biofilmmel való borítottságára az idő 
függvényében szoftveres színelemzéssel kaptam. A legtöbb képelemző, 
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képszerkesztő szoftver lehetőséget nyújt a digitális képek színárnyalatának 
változatására. Vannak beépített változtatások, ’színhatások’; például a szépia 
is ilyen. Azonban lehetőségünk van bármilyen árnyalatot létrehozni a vörös 
(Red), zöld (Green) és kék (Blue) színkomponensek tetszőleges arányú és 
mérték  változtatásával is. 

Ebben az esetben a biolerakódást a mikroszkópos képeken vöröses szín 
jelöli. A kérdés az volt, hogy a felvételeken (a mintáimon) mekkora területet 
foglal el a biofilm (tehát a vörös szín) az idő előrehaladtával. Ezt úgy 
határoztam meg, hogy a képekből teljesen kivontam a zöld és kék 
árnyalatokat, ezzel elt nt a zöld háttér, vörös foltok maradtak. A 
mikroszkóphoz tartozó szoftver képes szín alapján körülhatárolni 
objektumokat egy képen, majd kiszámolni területük összegét, s ezt 
viszonyítani az egész kép területéhez. Tehát a szoftvert utasítottam, hogy a 
vörös alakzatokat számolja össze. Így kaptam meg százalékos arányban a 
mintáim biofilmmel való borítottságát.  
 

 
VI.14. Ábra  A görbék β7 hétig Űalaton vízben áztatott, festett lemezeken fejlődött biofilm 
nagyságát (a minták %-os mikroba-borítottságával) szemléltetik adalék nélküli (piros, ’a’) és 
ezüst-karbonátot (kék, ’b’) valamint AgNPs@GMP-t (fekete, ’c’) tartalmazó bevonatok 

esetében. A beillesztett képek a β1. heti borítottságot szemléltetik. 
 

A VI.14. ábrán látható diagram mutatja be a biofilm fejlődését (a felület 
%-os borítottságával kifejezve) az idő függvényében, háromféle bevonaton. 
Azt láthatjuk, hogy az adalékot nem tartalmazó ’DPL’ bevonaton mintegy 
90%-os borítottság alakult ki, viszonylag rövid időn, 11-12 héten belül. Az 
ezüst-karbonátos és kapszulás lemezeken ezzel ellentétben szinte 
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elhanyagolható, β-3%-os borítottság alakult ki. Az y tengely logaritmikus 

osztása jól érzékelteti a bevonatok közti nagyságrendi különbségeket. A 
görbéknek három jellegzetes szakaszát figyelhetjük meg: az első a 6. hétig 
tart, kismérték  filmfejlődést tapasztalunk, viszonylag nagy szórással. A 
második szakasz körülbelül a β4. hétig tart, itt többnyire határozottabb 

növekedést észlelünk. Az utolsó szakaszon mindhárom bevonattípuson 
csökkent borítást látunk. Ennek oka a telepek ’kifáradása’, elöregedése, 
illetve az életfeltételeik megváltozása, ami pusztulással, degradációval jár. 

 

Ez a teszt igazolta, hogy az AgNPs@GMP-tartalmú festék legalább olyan 
jó biorepellens tulajdonsággal bír, mint az ezüst-karbonátot tartalmazó. 
Lényeges azonban, hogy a korábban elvégzett kioldási kísérletek szerint a 
karbonátos bevonatból a 6-8. hétre a hatóanyag 40%-a eltávozik – ezzel 

szemben a kapszulás bevonatban csupán 0,6%-os kiürülés mutatkozik. Tehát 
várható, hogy a termék akár β nagyságrenddel hosszabb időn át is védelmet 
nyújt a biolerakódásokkal szemben. 

 

A kioldódási és biolerakódási kísérletek elvégzése után felmerült a kérdés, 
hogy vajon természetes flórájú vizes közegben is megjelenik-e a kioldott 

ezüst. Ezért a biolerakódás vizsgálatához használt algás vízmintákat a SEM-

hez tartozó EDS elemanalízisnek vetettem alá. Ennek eredménye látható a 
VI.15. ábrán. A mintaelőkészítés során ultrahanggal felszuszpendált algás 
vizet szárítottam rá SEM mintatartóra. Két mintát vizsgáltam, az egyik az 
ezüst-karbonát tartalmú festék áztató közege volt (VI.15. A ábrarész), a 
másik a kapszulázott nanoezüstöt tartalmazó festéké (VI.15. Ű ábrarész). 
Mindkét mintáról készítettem SEM felvételeket, melyeken főként 
kovamoszatok maradványait találtam.  

Az elemanalízis során a mintából érkező, elektronnyaláb által gerjesztett 
röntgensugarak intenziását az energiájuk függvényében mérik. Ilyen 
energiaspektrumok láthatók a SEM felvételek alatt. A detektálást 
felvételenként 60 s-ig végeztem, a gerjesztett felület pedig nem pontszer  
volt, mert egy átlagos ezüst-jelenlétet kívántunk megvizsgálni (nem ismerjük 
az ezüst megoszlását a víz és a különböző mikroorganizmusok közt). Minden 
elemnek van karakterisztikus röntgensugárzása, mely alapján azonosítható. 
Az ábrán látható energiaspektrumokon az ezüst csúcsát kerestem, és a 
karbonátos bevonat közegében meg is jelent (V.15. A ábrarész), míg a 
mikrokapszuláséban nem.  
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Ez a mérés inkább tájékoztató jelleg ; különbséget látunk a két minta 
ezüst-tartalma közt, s ez a kioldási vizsgálatokat igazolja. Az alkalmazott 
festékből az ezüst-karbonát nagyobb mértékben oldódik adott idő alatt, mint a 

kapszulázott nanoezüst. 
 

 
VI.15. Ábra Űiolerakódási kísérlet végén a vizes közeg bepárlása után készített SEM 
felvételek és a hozzájuk tartozó elemanalízis. Ezüst-karbonát tartalmú festék áztató közege 
(A) és AgNPs@GMP-tartalmú festék áztató közege (B).  
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VII. 

VII. Összefoglalás, mag-héj és tömör mátrix 
szerkezet  kapszulák 

 

Kutatásommal bekapcsolódva egy fiatal tudományba, a célul kit zött 
antikorróziós öngyógyító és biolerakódás gátló lassú kioldódású kapszulák 
szintézisének és alkalmazásának területén az alábbi eredményeim születtek. 
 

Mag-héj kapszulák öngyógyító bevonatok adalékaként 
Egy, az irodalomban leírt, olaj-a-vízben típusú emulziós polimerizáción 

alapuló eljárással öngyógyító bevonatokban alkalmazható karbamid-rezorcin-

formaldehid héjú, oxidatív polimerizációra képes lenolaj töltet  
mikrokapszulákat állítottam elő.  

Az eljárás paramétereinek (keverési intenzitás és időtartam, felületaktív 
anyag koncentrációja, illetve a sztöchimetria, pH és reakcióidő) 
szisztematikus változtatásával 5–β5 µm-es mérattartományban jól 
szabályozható, sz k méreteloszlású, több órán át stabil emulziót tudtam 

kialakítani nagyteljesítmény  száras gyorskeverővel, illetve összefüggést 
mutattam ki a kapszula héjának vastagsága, érdessége és a reakció 
sztöchiometrája, pH-ja és időtartama közt. 

A falvastagság és a karbamid koncentrációja valamint a reakcióidő 

közt (a többi paramétert nem változtatva) 0–600 nm-es tartományban közel 
lineáris összefüggést találtam. A héj külső felületi érdessége és a karbamid 
koncentráció közt is hasonló a kapcsolat. A héj érdességét meghatározó 
másik tényező a pH, melynek (a többi paramétert nem változtatva) γ,5–4,5 

tartományában maximuma van, ennél kisebb ill. nagyobb értékek mentén az 
érdesség csökken. 

A mag-héj mikrokapszulák magját képező lenolaj, mint töltet akkor ideális 
‘gyógyító’ anyag, ha kapszulából való kijutása után rövid időn belül szárad 
meg, és hatékonyan elszigeteli a karcolás nyomán szabaddá vált fémet a 
környezettől. A száradás sebességének növelésére szikkatív hatású űo-

oktoátot, az öngyógyítás kémiai oldalról való támogatására pedig hosszú 
szénláncú, amin típusú korróziós inhibitort, oktadecil-amint kapszuláztam 
lenolajjal együtt. A lenolaj töltet  kapszulák irodalmában nem jellemző az 
inhibitor használata, valamint nem vizsgálták a szárítószerek hatását az olaj 

száradási sebességére sem.  
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A lenolaj (korróziós inhibitorral és szikkatívval együtt végbemenő) 
száradását  infravörös spektroszkópiával mértem – az olajra jellemző 
telítetlen szén-szén kötések abszorpciós sávjainak intenzitás-csökkenését 
követve.  

Kimutattam, hogy az általam használt lenolajnak 6 napra van szüksége a 
megszilárduláshoz. Az inhibitor legnagyobb, szobahőmérsékleten oldható 
mennyiségét, β%-ot az olajhoz adva több, mint egy hónapra nőtt a 
megszilárdulás ideje. Az általam kit zött száradási idő 5 h volt. Az olajhoz 
adott 1 V/V% Co-oktoáttal ez elérhető, a β% inhibitort tartalmazó 
kompozíció száradási idejét pedig 2 V/V% Co-oktoáttal csökkentettem 5 
órára.  

A lenolaj sikeres kapszulázását szemléltettem optikailag, valamint a 

kapszula héjának és a töltetének eltérő fizikai és kémiai tulajdonságaiból 
adódó szerkezeti heterogenitására támaszkodva számszer sítettem termogra-

vimetriával és infravörös spektroszkópiával is. 
A száradási időre optimalizált töltet  kapszulákat 5% mennyiségben 

kevertem hozzá sziloxán és epoxi típusú modellbevonatokhoz, valamint 
kereskedelmi zománc- és kombinált (alapozó és fedő egyben) festékekhez. A 

megszilárdult bevonatokat β0- ill. β00 µm szélesség  vágásokkal sértettem 
fel, hogy a bevonat sérülés után, kapszulák hatására megmutatkozó 
védőképességét vizsgálhassam. 

A kapszulákkal ellátott bevonatokon optikai módszerekkel (látható fény  
és fluoreszcens mikroszkóp) megfigyeltem és bizonyítottam az öngyógyítási 
folyamat elemi lépéseit: kapszulák felhasadását karcolás jelleg  sérülés 
hatására; ennek folyamán a lenolaj kijutását és karc menti filmképzését. 

Szénacél lemezeken alkalmazott, megkarcolt, kapszulás bevonatokat 
korrozív vizes oldatokba (0,5 M NaCl; 0,5 M NaCl + 0,5 M Na2SO4; 1 M 

NaClO4 + 1 mM HClO4) helyeztem, és vizuális ill. az irodalomban eddig 

nem tárgyalt m szeres mérésekkel követtem a korróziót. 
A kereskedelmi zománc- és kombinált bevonaton vizuális megfigyeléssel 

is alátámasztott elektrokémiai impedancia spektroszkópiai (EIS) 

eredmények alapján sérülés után a mikrokapszulákat nem tartalmazó, 
referencia bevonathoz képest minden, kapszulával ellátott festék nagyobb 
impedanciát (ill. ebből származtatott polarizációs ellenállást) mutatott. Ezek a 

különbségek függenek a karcolás mentén létrejövő lenolajréteg száradási 
fokától és a korróziós inhibitor jelenlététől. A lenolaj adalék nélkül kb. 1,β-

szeres, az 1 V/V% szikkatív tartalmú lenolaj 1,γ-szeres, az inhibitort (β%) és 



- 112 - 

 

szikkatívot (β V/V%) is tartalmazó lenolaj kb. 10-szeres átlagos 

ellenállásnövekedést okozott β4 órás korróiós vizsgálat során. 
Elsőként végeztem olyan m szeres vizsgálatot, mely a megkarcolt, 

lenolajat kapszulázva tartalmazó (epoxi) bevonaton a karcolások 
mikrokörnyezetében lezajló korróziós folyamatokat reprezentálja. 

Pásztázó elektrokémiai mikroszkóppal tér (vonalmenti, felületi)- és időbeli 
pásztázást végeztem a karcolások közvetlen közelében, amperometriásan 
mérve korróziós folyamatokra jellemző ionos vas oldódását és az oldott 
oxigén fogyását. Kimutattam, hogy a karcolások nyomán a 
mikrokapszulákból kijutó lenolaj szigetelőként hat a fém és a korrozív közeg 
határán. 
 

Zselatin alapú biorepellens bevonatok és tömör mikrokapszulák 

Űiorepellens tulajdonságú, kvaterner ammóniumsó típusú biocidot 
tartalmazó, glutáraldehiddel kémiailag térhálósított zselatinréteget állítottam 
elő, és alkalmaztam elsőként sikeresen – kevert mikroba-populációjú 
h tővízben – biofilm képződésének megakadályozására. 

Munkám során nedves közegben alkalmazott festékbevonatok adaléka 
gyanánt fémes nanoezüst tartalmú, zselatin alapú mikrohordozót 
(mikrokapszulát) állítottam elő, mely mikroorganizmusok, főként algák 
bevonaton való megtelepedését volt hivatott gátolni. 

A gátlás hatékonyságát meghatározza az ezüst kioldódásának sebessége, 
melynek csökkentése, racionalizálása környezetvédelmi és gazdasági érdek. 
A mikrokapszulázás előnye, hogy csak a hatóanyagot formuláztam, így 
bevonatot nem kellett módosítani a kioldódás lassítása érdekében.  

A terméket egy új, általam kifejlesztett és optimalizált ’egy-reakcióter ’ 
eljárással állítottam elő. Ez egy víz-az-olajban rendszer  emulziós 
polimerizáció volt, ahol a vizes fázisban a zselatinnal együtt karbamidot, 
formaldehidet és ezüst-nitrátot (hatóanyag prekurzor) oldottam fel, és ezt 
lenolajban emulgeáltam. Így egy reakciótérben megvalósult a kapszula 
alakjának, méretének megadása, a zselatin és a karbamid formaldehiddel való 
együttes térhálósítása, és az ezüst prekurzor aldehides redukálása 
nanorészecskékké.  

A zselatinmátrix biztosította a nanorészecskék kapszulában való 
egyenletes eloszlását.  

A kapszula mátrixát alkotó komponensek (karbamid, zselatin) 
sztöchiometriáját változtatva 0,1%-os, minimális duzzadást értem el, és ez 
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az érték az általam vizsgált algagátló festék szerves oldószer elegyében sem 
növekedett. A kapszula mindkét közegben stabil maradt. Így egy méret- és 
alaktartó, festékbevonatban alkalmazható adalékot nyertem 

(AgNPs@GMP).  

Infravörös spektroszkópiai mérések során a polipeptidekre jellemző 
primer amin-, valamint Amid A, -I, -II,  -III abszorpciós sávok eltolódását, 
intenzitás-csökkenését tapasztaltam. Emellett megjelentek a formaldehidből 
származó metilén- és metilol csoportok abszorpciós sávjai. Ezzel kimutattam 
a kapszula mátrixának kémiai térhálósodását, alátámasztva a minimális 
duzzadás jelenségét.  

ICP-vel számszer sített kioldási vizsgálatok megmutatták, hogy vizes 

közegben az ezüst ionosan kioldódik a kapszulából. A módosítatlan, de 

azonos ezüst-tartalmú zselatinkapszulához viszonyítva közel egy hónap alatt 
az ezüst γ0%-a távozik, míg az AgNPs@GMP-ből csupán γ%-a. Ez az 

előállítási módszer tehát az ionos ezüst egy nagyságrenddel lassabb leadását 
teszi lehetővé. 

Közvetlenül a kapszulából kioldódó ezüst biocid hatását vizsgálva 
megállapítottam, hogy az AgNPs@GMP-ből kijutó igen kis koncentrációjú 
ezüst nem befolyásolja az algák szaporodását. 

A kapszulákat 5%-ban (gyári hatóanyag nélküli) algagátló hajófestékbe 

kevertem, és mértem az így kapott bevonat ezüst-leadási képességét. 
Összehasonlításként olyan bevonatokat használtam, amelyekhez más ezüst 
vegyületeket (AgNO3, Ag2CO3) adtam. Két hónapos kioldási vizsgálat ideje 

alatt a nitrátot ill. karbonátot tartalmazó festékek összes ezüst-tartalmának 
80- ill. 40%-a ürült ki, míg az AgNP@GMP tartalmú festék esetén ez az 
érték csupán 0,7% volt, ami átlagosan két nagyságrendnyi különbség. 

Természetes vízmintában biolerakódási vizsgálatot végeztem a hatékony 
biorepellenst, Ag2CO3-at, valamint az AgNPs@GMP-t tartalmazó mintát 
összehasonlítva. A kísérlet igazolta, hogy a kapszulázott nanoezüst-tartalmú 

(AgNP@GMP) festék legalább olyan jó biorepellens tulajdonsággal bír, 
mint az ezüst-karbonátot tartalmazó (amely egyébként gyakorlatban tesztelt 
széles spektrumú biorepellens). Lényeges azonban, hogy a korábban 
elvégzett kioldási kísérletek szerint a karbonátos bevonatban a 6. hétre a 

hatóanyagnak már csak 60%-a van jelen – ezzel szemben a kapszulás 
bevonatban a 99,4%-a, szinte a teljes mennyiség. Tehát az AgNP@GMP 

adalék akár két nagyságrenddel hosszabb távú védelmet is nyújthat a 

biolerakódásokkal szemben. 
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Az SEűM méréseket az NK 68997 számú OTKA pályázat tette lehetővé. 
MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj 
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   X. 

X. Mellékletek 
 

I. MELLÉKLET 
 

Mikrokapszulázási módszerek vázlatos ábrázolása [Ghosh, könyv, 2006] 

nyomán. 
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1-Emulziós polimerizáció mag-héj termék előállításához; β- Emulziós 

polimerizáció tömör termék előállításához; 3- Koacerváció; 4- Szol-gél 
eljárás; 5- Rétegről rétegre történő (layer-by-layer) leválasztás; 6- Oldószer 
elpárologtatás. 
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II. MELLÉKLET 

 
A zselatin táblázatos összetétele [Farris, 2010] és aldehides 
térhálósításának folyamata [Duconseille, 2014]. 
 

 
 

A táblázat ’Ű-típusú’, csontból nyert zselatin összetételét mutatja. A 

dolgozatban leírt kapszulázási reakciókat 9000-70-8 CAS azonosítójú 
zselatinnal végeztem, több forgalmazóét is próbáltam, pl. Reanal, Acros 
Organics, és azonos tulajdonságú kapszulákat nyertem. E termékeknél nem 
tüntetik fel, hogy sertésbőrből nyert ’A-típusú’ vagy marhabőrből nyert ’Ű-

típusú-e a zselatin, bár annyi elmondható, hogy a primer amino csoportot 

tartalmazó aminosavak (glutaminsav, arginin, lizin, aszparagin) mennyisége 
közel állandó az A és Ű típusú zselatinban is.  
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III. MELLÉKLET – RÖVIDÍTÉSEK GY JTEMÉNYE 
 

AFM, atomi erőmikroszkóp 

AgNP, ezüst nanorészecske 

AgNPs@GMP, az ideális (~0,1%) duzzadású, ezüst nanaorészecskéket  
tartalmazó térhálósított zselatinkapszula neve  

ATR-FTIR, infravörös spektroszkópia 

EDS, energiadiszperzív röntgen-mikroanalízis (SEM-mel egybeépítve) 
EIS, elektrokémiai impedancia spektroszkópia 

FM, fluoreszcens mikroszkóp 

FTIR, infravörös spektroszkópia 

ICP-OES, induktív csatolású plazma-spektrométer 
ODA, oktadecil-amin, korróziós inhibitor 
OM, optikai (láthatófény ) mikroszkóp 

o/w, olaj-a-vízben típusú emulzió 

SEűM, pásztázó elektrokémiai mikroszkóp 

SEM, pásztázó elektronmikroszkóp 

TEM, transzmissziós elektronmikroszkóp 

TG, termogravimetria 

UF, karbamid-rezorcin-formaldehid polimer, kapszulahéj 
w/o, víz-az-olajban típusú emulzió 

XPRD, röngen-pordiffrakció 
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