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Rövidítések jegyzéke 
AFM atomi erőmikroszkóp (atomic force microscope) 

Al-s alumínium-sárgaréz 
AO akridinnarancs (acridine orange) 

ASW mesterséges tengervíz (artificial seawater) 
BAM Brewster-szög-mikroszkóp (Brewster angle microscope) 
BSA marhaszérum-albumin (bovine serum albumin) 

C16-Ala N-palmitoil-alanin 
C16-Glu N-palmitoil-glutaminsav 
C16-Phe N-palmitoil-fenilalanin 
C16-Ser N-palmitoil-szerin 

CuNi kupronikkel 70/30 
CytC citokróm C 
DAPI 4',6-diamidino-2-fenilindol 
DHS dekanohidroxámsav 
EDS energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (energy-dispersive X-

ray spectroscopy) 
EFM epifluoreszcens mikroszkóp(ia) 
EHS elaidohidroxámsav 
EIS elektrokémiai impedanciaspektroszkópia 
EPS extracelluláris polimer (extracellular polymeric substance) 

ES elaidinsav 
Fb fibrinogén 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Fourier-
transform infrared spectroscopy) 

GPC gélpermeációs kromatográfia (gel permeation 
chromatography) 

ICP-OES induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (in-
ductively coupled plasma optical emission spectroscopy) 

L Langmuir 
LB Langmuir–Blodgett 

LHS laurohidroxámsav 
LiS linolsav 

LLD Landau–Levich–Gyerjagin („Derjaguin”) 
MIC minimális gátló koncentráció (minimum inhibitory concen-

tration) 
NCmet-C10 2-decil-glicin metilészter 



 

 
 

NtbkC-C14 N-(terc-butoxikarbonil)-2-tetradecil-glicin 
NtbkC-C18 N-(terc-butoxikarbonil)-2-oktadecil-glicin 
NtbkC-C8 N-(terc-butoxikarbonil)-2-oktil-glicin 

NtbkCmet-2C18 N-(terc-butoxikarbonil)-(2-oktadecil)-glicil-(2'-oktadecil)-
glicin metilészter 

NtbkCmet-C16 N-(terc-butoxikarbonil)-2-hexadecil-glicin metilészter 
ODF oktadecil-foszfonsav 
OHS oleohidroxámsav 

OS olajsav 
PaHS palmitohidroxámsav 

PaS palmitinsav 
PEO poli(etilén-oxid) 
PoS palmitoleinsav 

PPO poli(propilén-oxid) 
PS polisztirol 

QCM kvarckristály-mikromérleg (quartz crystal microbalance) 
RAIRS reflexiós-abszorpciós infravörös spektroszkópia (reflection ab-

sorption infrared spectroscopy) 
RoS ricinusolajsav 

SAM önszerveződő monomolekuláris réteg (self-assembled 
monolayer) 

SEM pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope) 
SFG összegfrekvencia-keltés(i) (sum-frequency generation) 

SS 304-es rozsdamentes acél (stainless steel) 
SzHS sztearohidroxámsav 

SzS sztearinsav 
t. me. tetszőleges mértékegység 

ToF-SIMS repülési idő szekunder ion tömegspektrometria (time-of-flight 
secondary ion mass spectrometry) 

XPS röntgenfotoelektron-spektroszkópia (X-ray photoelectron 
spectroscopy) 

XRF röntgenfluoreszcencia-spektrometria (X-ray fluorescence spec-
troscopy) 
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Bevezetés és célkitűzések 
Rétegekkel az élővilágban és az ember által létrehozott tárgyi környezetben is sok-
felé találkozhatunk. A legegyszerűbb élő szervezetek belső építőelemeit a sejthár-
tya, mint multifunkcionális réteg választja el a környezettől. A különböző – szer-
ves és szervetlen – anyagokból különféle technikákkal előállított rétegek a felüle-
teknek új tulajdonságokat kölcsönöznek. A rétegek szolgálhatnak esztétikai szem-
pontokat (rúzs, falfesték, zománc), bevonatként elláthatják egy felület korrózió 
elleni védelmét, készülhetnek azért, hogy a felület mechanikai tulajdonságait javít-
sák (fúrófejek karbid borítása), tehetik a felületet vízlepergetővé, vagy ellenkező-
leg, teljesen nedvesedővé, antisztatikussá vagy szigetelővé, fényelnyelővé vagy 
fényvisszaverővé, csúszósabbá vagy tapadóbbá, és két felület között kötőanyagként 
is szerepelhetnek. Egyes vírusok (pl. HIV, hepatitisz D, influenza) a gazdasejtből 
származó lipid kettősrétegbe csomagolva, mintegy „álruhában” tudnak könnyeb-
ben áthatolni a sejthártyán. Ehhez hasonlóan gyakran a nanorészecskés gyógyszer-
hatóanyagokat is a megfelelő burokba kell csomagolni ahhoz, hogy a sejthártyán 
keresztüljuttathassuk őket. Rétegekből azonban építkezni is lehet: a mikro- és na-
notechnológia klasszikus gyártási elve az egymásra leválasztott vékonyrétegek alak-
ra marása. 

Nanorétegnek egyrészt a nanorészecskéket vagy nanopórusokat tartalmazó ré-
tegeket nevezzük, másrészt a nanométeres vastagságú rétegeket. Dolgozatomban 
ez utóbbi típusú nanorétegekkel foglalkozom. 

A nanorétegkészítési eljárások alapvetően két nagy csoportra, száraz és nedves 
eljárásokra oszthatók. Előbbibe tartoznak pl. a fizikai és kémiai gőzfázisú (PVD, 
CVD), valamint a porlasztásos leválasztás, amelyek a félvezetőipar hagyományos 
rétegkészítési eljárásai. Jellemzően szervetlen rétegek előállítására szolgálnak, nagy-
vákuumot és tisztateret igényelnek. Vezető fémnanorétegek, félvezető nanorétegek, 
szigetelő nanorétegek, nagykeménységű kopás- és karcolásálló, ill. saválló oxid, 
borid és nitrid rétegek, antireflexiós bevonatok, fotokatalitikus hatású titán-dioxid 
rétegek készülnek ilyen módszerekkel. Elsősorban nedves úton készülnek viszont 
a nanorészecskéket tartalmazó bevonatok, a porózus katalizátorhordozók, és álta-
lában a „lágy”, azaz szerves, ill. biomolekulákból felépülő bevonatok, pl. a bio-
szenzorok funkcionalizált rétegei. 
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Dolgozatomban háromféle nedves rétegkészítési eljárással (önszerveződés, 
Langmuir–Blodgett és dip-coating) foglalkozom. Az előállított rétegek építőkövei 
mindhárom eljárás esetén szerves molekulák. 

Témaválasztásomat az indokolta, hogy 2006-ban egy olyan kutatócsoport 
munkájába kapcsolódtam be, amelynek komoly hagyományai és eredményei vol-
tak a nanorétegek nedves úton történő készítésének, vizsgálatának, és korrózió, ill. 
mikrobák elleni alkalmazásának terén. Ez alatt az idő alatt két nemzetközi kutatási 
projektben végeztem nanorétegekkel kapcsolatos munkát. Az első projekt alapku-
tatási jellege lehetővé tette a nanorétegkészítés egyes elméleti kérdéseinek tisztázá-
sát. Célom a hosszú alkilláncú karbonsavak, hidroxámsavak, foszfonsavak, ill. 
királis aminosav-származékok Langmuir-filmjeinek vizsgálata, összehasonlítása 
volt, a filmek kialakulását befolyásoló tényezők számbavétele, valamint a Lang-
muir–Blodgett-rétegkészítéshez (LB-) az optimális vegyületek és kísérleti körül-
mények megválasztása. A második egy ipari alkalmazást célzó, mikrobiológiai kor-
rózió témájú projekt volt. Ebben – az eddig modell fémként használt réz mellett – 
az ipari szempontból fontosabb és különleges szerepű két rézötvözet (alumínium-
sárgaréz, ill. kupronikkel 70/30), valamint a 304-es rozsdamentes acél felületének 
védelmére dolgoztam ki rétegkészítési eljárást. Különösen a két rézötvözeten kiala-
kított önszerveződő és LB-rétegek irodalma igen csekély, ezért ebben a projektben 
az egyik fő kérdésfelvetésem az volt, hogy a tiszta fémeken (réz, vas) már bizonyí-
tottan jól működő rétegeink, rétegkészítési eljárásaink alkalmasak-e ezeknek az öt-
vözeteknek a védelmére is? Az ipari alkalmazás lehetőségét szem előtt tartva fontos 
kérdés volt, hogy vizes közegben stabilak-e ezek a rétegek? Célom volt az is, hogy 
az önszerveződő és LB-rétegek mellett ellenállóbb polimer nanorétegeket is készít-
sek, jellemezek és alkalmazzak. Erre a célra kiindulási, modellvegyületként a poli-
sztirolt választottam, de részt vettem PEO–PPO–PEO-blokk-kopolimer bevonat 
készítésében is. 

Az előállított nanorétegeknek a mikrobiológiai korrózió elleni védőrétegként 
való felhasználási lehetőségét kutatva a nanorétegek viselkedését külön vizsgáltam 
korróziós kísérletekben és mikrobák jelenlétében. Törekedtem arra, hogy a korró-
ziós és mikrobiológiai kísérletekben is egyaránt használjak egyszerűsített modell 
rendszereket, – amelyek lehetővé teszik egzakt következtetések megfogalmazását –, 
és az ipari körülményeket jobban megközelítő komplexebb rendszereket. Ezért 
korróziós kísérleteket végeztem 0,5 M NaCl-oldatban és mesterséges tengervízben 
is, a mikrobiológiai kísérletek tekintetében pedig dolgoztam a mikrobiológiai kor-
rózió szempontjából kiemelten fontos szulfátredukáló baktériumok egyik képvise-



 

13 
 

lőjének, a Desulfovibrio alaskensisnek a monokultúrájával és valódi ipari hűtővíz 
vegyes populációjú mikroorganizmusaival is. 

Az értekezés 1. fejezete a téma áttekintését és a kapcsolódó irodalom összefog-
lalását tartalmazza. Először ismerteti a mikrobiológiai korróziót, majd a mikrobio-
lógiai korrózió gátlására használt/használható nanorétegek bemutatása következik. 
A  2. fejezetben a kísérletekben felhasznált anyagokat mutatom be, majd a külön-
böző eljárások körülményeit adom meg. Az elért eredmények bemutatására és ér-
tékelésére a 3. fejezetben kerül sor. Mivel a rétegkészítés eredményessége nagymér-
tékben függ a szilárd felület kémiai összetételétől, érdességétől és tisztaságától, 
a fejezet a szilárd hordozók felületére vonatkozó eredményekkel kezdődik. Ezután 
az LB-rétegkészítésben fő szerepet kapó, levegő/víz határfelületen kialakított Lang-
muir-filmekkel kapcsolatos eredményeket tárgyalom, majd a szilárd hordozókra 
felvitt önszerveződő, LB- és mártott nanorétegek jellemzése következik. A fejezet 
végül a nanorétegek korrózióellenes és mikroorganizmusok megtapadását gátló tu-
lajdonságainak bemutatásával zárul. Az összefoglaló egy önálló,  4. fejezetben ka-
pott helyet. Az eredmények megértését és értékelését segítendő, az alkalmazott 
vizsgálati módszerek és méréstechnikák közül néhányat a függelékben részleteseb-
ben is bemutatok. 
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1. Irodalmi összefoglaló 
A dolgozatomban tárgyalt nanorétegek a mikrobiológiai korrózió gátlásában nyer-
hetnek alkalmazást. Ezért először magát a mikrobiológiai korróziót, és az ellene 
alkalmazott két fő védekezési módszert, az oldott biocidokkal, ill. a rétegekkel, be-
vonatokkal történő gátlást fogom ismertetni. Ezután bemutatom az általam al-
kalmazott rétegkészítési eljárásokat, amit egy irodalmi összefoglaló követ ezeknek 
a nanorétegeknek a korrózióellenes hatékonyságáról, ill. a mikroorganizmusok 
megtapadását gátló szerepéről. 

1.1. A mikrobiológiai korrózió 
A korrózió a mindennapjainkat érintő jelenség, illetve folyamat. Fő hajtóereje 
termodinamikai, azaz a korróziós termékek képződésének szabadentalpia-változása 
negatív. Ezért az ellene való védekezés tulajdonképpen nem más, mint puszta hát-
ráltatása, akadályozása.  

Becslések szerint a világon az éves korróziós károk 1,3 ezer milliárd euróra 
rúgnak, ami a föld teljes GDP-jének több mint 3%-a (HAYS). 2002-ben egy ta-
nulmány az USA éves korróziós kárait 280 milliárd dollárra becsülte, ami az or-
szág GDP-jének szintén kb. 3%-a, korábbi tanulmányok pedig azt mutatták, 
hogy más országok esetén (Egyesült Királyság, Japán, Ausztrália, Kuvait) ez az ösz-
szeg a GDP 1−5%-át teszi ki (KOCH és mtsi., 2002). Ezek alapján Magyarország 
2013-as, 29 ezer milliárd forintnyi GDP-jével számolva (KSH, 2014) a hazai 
károk évi több száz milliárd forint körül lehetnek. 

A mikrobiológiai korrózió, vagy biokorrózió (angolul microbiologically v. 
microbially influenced corrosion, microbial corrosion, biological corrosion vagy egy-
szerűen csak biocorrosion) nem egy új korróziótípus, ebben az esetben is a korrózió 
egyéb típusainál tapasztalt elektrokémiai reakciók játszódnak le. Hogy mégis kü-
lön korróziófajtaként tekintik, azt a jellegzetes körülményei indokolják. A mikro-
biológiai korrózió ugyanis mikroorganizmusok jelenlétében, ill. ezek anyagcsere-
termékeinek hatására indul be. Gyakori előrejelzője vagy kísérőjelensége az ún. 
biofilm, ill. biolerakódás képződése. 
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1.2. Biofilm, biolerakódás 

 
1. ábra. Biolerakódás a velencei öbölben, kőlépcsőn (A) és facölöpön (B) 

A biofilm egy igen vékony, gyakran nyálkás, és nem ritkán kellemetlen szagú be-
vonat, amely a tárgyak felületén elsősorban vizes környezetben képződik mikroor-
ganizmusok hatására. Biolerakódásnak általában az olyan vastagabb, bonyolultabb 
összetételű bevonatokat nevezzük, mint amilyenek például az 1. ábrán is láthatók. 
Ugyanakkor biolerakódás a neve magának a folyamatnak is (biofouling). Közis-
mert, hétköznapi biofilm pl. a foglepedék. 

 
2. ábra. Biofilm kialakulásának szakaszai: I. kondicionáló film kialakulása; II. baktériumok megtapadása; III. 
filmnövekedés; IV. anaerob körülmények kialakulása és anaerob baktériumok feldúsulása; V. mikrobiológiai 
korrózió megjelenése; VI. felső réteg leválása (BLANCO és mtsi., 1999). 

A B

I. II. III. IV. V. VI.



 

17 
 

A biofilm képződésének lépései (2. ábra) mára már ismertek, ez pedig nagyban se-
gítségünkre van a lerakódás kialakulásának megakadályozásában. Kezdetben egy 
ún. kondicionáló réteg képződik, amely szerves makromolekulák vékony rétege. 
Az első, kolonizáló mikroorganizmusok ebbe a kondicionáló rétegbe tapadnak be-
le. A megtapadt sejtek – kedvező életfeltételek esetén – szaporodni kezdenek és to-
vábbi – fehérje-, szacharid-, nukleinsav- és uronsavtartalmú – kötőanyagokat, ún. 
extracelluláris polimereket (extracellular polymeric substance, EPS) választanak ki. 
Az EPS mennyisége és a mikroorganizmusok száma a továbbiakban egyre nő, és 
vastag, összefüggő biofilmréteg alakul ki. A biofilm alsó, levegőtől elzárt rétegében 
anaerob baktériumok telepednek meg és szaporodnak el, és ezzel kezdetét veszi 
a mikrobiológiai korrózió. 

A mikrobiológiai korrózió elleni védekezés alapvetően kétféle gondolatmenetet 
követ. A módszerek első csoportja a mikrobiológiai korrózióért felelős mikroorga-
nizmusok elpusztítását célozza különböző baktericid, fungicid stb., – általánosan: 
biocid – szerek alkalmazásával, míg a második megközelítésben a védendő felüle-
tet különböző bevonatokkal tesszük alkalmatlanná a mikrobák megtapadására. 

A biocidok alkalmazásának éppen a hatékonyságuk szab határt, ugyanis a leg-
hatékonyabb biocidok nemcsak a mikroorganizmusokra nézve letálisak, hanem 
a magasabb rendű élőlényekre is veszélyesek. Minden idők talán leghatékonyabb 
biocidjai a tributilón-vegyületek voltak, amelyeket elterjedten használtak hajófelü-
leteken biolerakódás megakadályozására, igen jó eredménnyel. Bebizonyosodott 
azonban, hogy a vízi világot rendkívül károsítják, ezért alkalmazásuk mára már tilos. 

 
3. ábra. Különböző fém-, ill. ötvözetminták felülete, miután egy hónapon át álltak a Ligur-tenger vizében. 
A: réz, B: sárgaréz, C: rozsdamentes acél, D: titán. Fényképek: Pierangela Cristiani (RSE, Olaszország). 

A B C D
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A tengervíz a legkülönfélébb mikroorganizmusok élőhelye, ezért a tengervíz ál-
landó hatásának kitett fém szerkezeti elemek biolerakódásra, és így biokorrózióra 
– kémiai természetük függvényében – többé-kevésbé hajlamosak (3. ábra). Hő-
erőművek tengervízzel működő hűtőkörében a biofilmképződés komoly probléma 
(4. ábra). Megakadályozásának jelenleg legköltséghatékonyabb módja a klórozás 
(CRISTIANI, 2005; CRISTIANI és mtsi., 2008). A klór olcsó oxidálószer és fertőtle-
nítő hatású, vagyis még planktonikus állapotban megöli azokat a mikroorganiz-
musokat, amelyek a biofilm kialakulásáért felelősek. Hatását egyrészt közvetve fejti 
ki, másrészt közvetlenül is, a tengervízben mindig jelenlevő bromidionokon ke-
resztül, amelyeket hipobromittá oxidál. Használata viszont környezetvédelmi kér-
déseket vet fel. A tengervízben található szerves anyagokból a klór hatására az élő-
világra nézve igen mérgező klórozott vegyületek keletkeznek. Ezért a szabad klór 
maximális koncentrációját szigorú szabályok korlátozzák. A gyakorlatban a klórnál 
könnyebben kezelhető klór-dioxidot használják a célra. 

 
4. ábra. Biolerakódás egy olasz hőerőmű tengervízzel működő kondenzátor csőkötegeiben. Fényképek: 
Pierangela Cristiani (RSE, Olaszország). 

1.3. Amfifilmolekulák hatása mikroorganizmusokra 
Az előzőekben tárgyaltaknál környezetkímélőbb biocidok azok a hosszú szénláncú, 
amfifil vegyületek, amelyek oldott formában a mikroorganizmusok sejtfalának 
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lipid kettősrétegébe jutva megváltoztatják annak szerkezetét, funkciójának ellátá-
sára alkalmatlanná teszik. Alább egy irodalmi összefoglaló következik a témáról. 

A közepes lánchosszúságú zsírsavak, valamint ezek 1-monogliceridjei in vitro 
mikrobaölő hatásúak számos baktérium és vírus esetében (Herpes simplex, Neisseria 
gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Streptococcus csoportok, Staphylococcus au-
reus). A hatásmechanizmus nem ismeretes, viszont elektronmikroszkópos felvéte-
lek azt mutatják, hogy a folyamat a sejthártya átszakadásával megy végbe 
(BERGSSON és mtsi., 2001). 

A cisz kettős kötést tartalmazó telítetlen zsírsavak a sejthártyába hatolva nagy 
térigényük miatt megbontják annak szerkezetét. Mivel ezek a molekulák nem pál-
cika alakúak, mint a sejthártyát alkotók, hanem a kettős kötésnél elhajlanak, for-
gás közben jelentős mértékben megváltoztatják a körülöttük lévő molekulák ren-
dezettségét. Ennek következtében a membránfehérjék konformációja is torzulhat, 
s így nem képesek többé funkcióik ellátására (AVIS és BÉLANGER, 2001). 

Candida albicansszal szemben számos zsírsav, ill. ezek monogliceridjei közül 
a dekánsav bizonyult a leghatékonyabbnak (BERGSSON és mtsi., 2001). Hatására 
a sejtek citoplazmájának rendezettsége megszűnik, a sejtek zsugorodnak, a sejthár-
tya átszakadozik. Kis koncentrációban, hosszabb idő alatt a leghatékonyabb 
a dodekánsav volt. 10 mM koncentrációban, 37 °C-on, 10 perc alatt a kezdeti 
sejtszámot a dekánsav, ill. dodekánsav 5-6 nagyságrenddel csökkenti, míg az egyéb 
vizsgált vegyületek, köztük az olajsav és palmitoleinsav, elenyésző, vagy semmilyen 
hatást nem mutatnak. 

A cisz-9-heptadecénsav természetes gombaellenes szer, amit a Pseudozyma floc-
culosa gomba szintetizál. Különböző gombák növekedését, ill. a spórák csírázását 
gátolja (Botrytis cinerea, Cladosporium cucumerinum, Indriella bolleyi, Phytophthora 
infestans, Pseudozyma rugulosa, Pythium aphanidermatum, Sphaerotheca fulginea). 
A vegyület gombaellenes hatékonysága attól függ, hogy az illető gomba sejtfalában 
mennyi a szterol. A vegyület feltehetően úgy hat, hogy beépül a kettős lipid-
rétegbe, és nagy térigénye miatt (kettős kötés) torzítja azt, mintegy folyékonyabbá 
téve. Ilyenkor a membránfehérjék szerkezete is torzul, ami a membránpotenciál 
megváltozását okozza, s ez végső soron a kettősréteg széteséséhez és így a sejt pusz-
tulásához vezet. A kettősrétegben jelenlevő szteroloknak rögzítő szerepük van. Fo-
kozott jelenlétükben a sejtfal megőrzi rendezettségét a sav bejutása után is. Az 
ilyen gombák ellen, tehát, a vegyület nem hatékony (AVIS és BÉLANGER, 2001). 

Különböző zsírsavak és zsíralkoholok már mindössze 20 µM koncentrációban 
hatékonyan gátolják a lisztharmat (Erysiphe polygoni) spóráinak csírázását (WANG 
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és mtsi., 2002). Megfigyelhető a vakuólumok felszakadása, a sejt szerkezetének 
megbomlása, a sejtszervecskék kicsapódása, végül pedig a spórák jelentős mértékű 
zsugorodása. 15 percig tartó kezelés után az elváltozások irreverzibilisek voltak. 
A leghatékonyabb vegyületek azok voltak, amelyek molekulájukban az egyik lánc-
végtől számított 6. vagy 7. szénatomnál kettős kötést tartalmaznak (bár a kettős 
kötés helyzetének szerepe a kísérleti eredményekből nem egyértelmű – R.L.). 
A karboxilcsoport jelenléte, úgy tűnik, nem lényeges: telítetlen zsíralkoholok is 
hatékonynak bizonyultak. A palmitoleinsav által kiváltott sejtzsugorodást a BaCl2 
részlegesen, a spermin pedig teljesen megakadályozta. (Mindkettő közismerten 
blokkol bizonyos K+-csatornákat, ezért valószínűsíthető, hogy a folyamatban 
K+-csatornák játszanak szerepet. Emellett szól az is, hogy a spórákból K+-ion távo-
zását sikerült kimutatni.) A tanulmányozott vegyületek közül a cisz szerkezetű egy-
szeresen telítetlenek voltak hatékonyak, míg a telített, transz-telítetlen vagy 
a többszörösen telítetlen vegyületek hatástalannak bizonyultak. 6-, 7-, ill. 12-
oktadecénsav, valamint a palmitoleinsav, palmitoleinalkohol, vakcénsav és vakcén-
alkohol voltak a leghatékonyabbak a spórák ellen. 15-20 µM koncentráció megfe-
lelőnek bizonyult. 

A tejzsír részleges enzimes hidrolíziséből nyert zsírsavak közül a Gram-pozitív 
Enterococcusok ellen a dodekánsav, míg a Gram-negatív koliform baktériumok1

SUN és mtsi., 2002
 

ellen az oktánsav bizonyult a leghatékonyabbnak ( ). A hexa-
noát csak 6,5-ös pH alatt gátolta a sejtnövekedést, az oktanoát pedig csak 7,0-s 
pH alatt (max. 40 mM koncentráció esetén). A zsírsavak Gram-negatív baktériu-
mokra jobban hatottak, mint Gram-pozitívokra. A pH csökkenésével a minimális 
gátló koncentráció (MIC) – tehát a hatékonyság is – mindig csökkent. A kísérlet 
jelentősége, hogy a főleg tejet fogyasztó újszülöttek gyomrában a baktériumok el-
szaporodását a tejzsírból felszabaduló zsírsavak gátolják. 

A Helicobacter pylorival szemben alkalmazott különféle zsírsavak baktériumel-
lenes hatása jelentősen javul a pH csökkenésével egy időben. Az adott koncentrá-
cióban nem letális zsírsav letálissá válhat a pH-nak már 0,5 egységgel való csökke-
nése hatására is. Az alkalmazott koncentráció mM nagyságrendű volt. Növelésével 
a sejtszám a kezdeti 106-107 tke/ml-ről 5-6 nagyságrenddel csökkent 40 perc után, 

                                                 
1 Több, különböző nemzetségbe tartozó, pálcika alakú, laktózfermentáló, nem spóraképző, Gram-
negatív, fakultatív anaerob baktériumok gyűjtőneve, amelyeket indikátorként használnak ivóvizek, 
és általában az élelmiszerek minősítési eljárásaiban (REGLI és mtsi., 2003). 
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37 °C-on, 7,4-es pH-n. A kísérleti adatok szerint a zsírsavak 3,5-5,5-ös pH alatt 
válnak igazán hatékonnyá (SUN és mtsi., 2003). 

Escherichia colival, Salmonellával, valamint Clostridium perfringensszel szemben 
zsírsavak, monolaurin1

SKRIVANOVA és mtsi., 
2006

, citromsav, szukcinsav, fumársav, almasav és tejsav anti-
mikrobális hatását vizsgálva azt találták, hogy az oktánsav minden vizsgált bakté-
riumfaj glükózfelhasználását gátolta. MIC értéke 1–3 mg/ml volt. A két E. coli 
törzsre a hexánsav is hatott 5 mg/ml koncentrációban. A két C. perfringens törzsre 
közepes lánchosszúságú zsírsavak (C8–C14) és olajsav is hatott, továbbá az egyik 
törzsre linolsav is hatott. A legkisebb MIC értéke a dodekánsavnak (0,1 mg/ml), 
ill. a tetradekánsavnak (0,2 mg/ml) volt. C. perfringens baktériumok növekedését 
monolaurin, ill. citromsav is gátolta (MIC: 3, ill. 4 mg/ml), más baktériumokét 
viszont nem. A citoplazma-membrán K+-ionokkal szembeni áteresztőképességének 
megnövekedését ezekben a kísérletekben nem tapasztalták (

). 
Az eikozapentaénsavnak (5,8,11,14,17-eikozapentaén-karbonsav) antimikro-

biális hatása van a Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus és 
Pseudomonas aeruginosa baktériumfajokkal szemben, a vizsgált E. coli, Entero-
bacter, ill. Salmonella fajokra ellenben nem hatott. 0,25 mg/ml koncentrációban 
alkalmazva a Staphylococcus sejtek száma 108-ról 15 perc alatt nullára csökkent 
ml-enként. Hasonlóan, 62,5 µg/ml koncentrációban alkalmazva a Pseudomonas 
sejtek számát a kezdeti 106/ml-ről 15 perc alatt nullára csökkentette (SHIN és 
mtsi., 2007). 

Egyéb szakirodalmi adatok:  
a) A zsírsavak megváltoztatják az ioncsatornák tulajdonságait (CARDOSO és 

DEMEIS, 1993; FINK és mtsi., 1998; PETROU és mtsi., 1994). 
b) A zsírsavak megakadályozzák a Bacillus subtilis spóráinak csírázását (STRAUCH 

és mtsi., 1992). 
c) A zsírsavak megakadályozzák számos gomba spórájának csírázását és micéliu-

mának növekedését: Phytophthora infestans, Pythium aphanidermatum, Rhizo-
pus oligosporus (AVIS és BÉLANGER, 2001; BREEUWER és mtsi., 1997). 

d) A paradicsomban jelenlévő bizonyos cisz-telítetlen zsírsavak (olajsav, linolsav, 
linolénsav, arachidonsav) rezisztenciát eredményeznek Phytophthora infestans-
szal szemben (COHEN és mtsi., 1991). 

                                                 
1 A laurinsav (dodekánsav) monogliceridje. 
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e) 30 egyenes láncú zsírsav, ill. zsírsavszármazék bakteriosztatikus, ill. baktericid 
hatását tanulmányozva különféle Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumo-
kon azt tapasztalták, hogy a szénlánc hosszúságának növekedésével egészen 
a dodekánsavig nőtt a hatékonyság, palmitinsavnál pedig rohamosan csökken-
ni kezdett. Hexánsav és oktánsav 10 mM-os koncentrációban még nem gátol-
ta a sejtnövekedést (SUN és mtsi., 1998). 

f) Butirát ≤  20 mM koncentrációban csak pH ≤ 5,0 esetén bakteriosztatikus 
(SACHS és mtsi., 2000). 

g) A linolsav valószínűleg felületaktív anyagként hat a baktériumsejtekre (VAN 

DER WOUDEN és mtsi., 2000). 
h) Egyesek szerint a telítetlen zsírsavak autooxidációs termékeik révén mérgezők 

a baktériumokra (VAN ZWET és mtsi., 1996; VIEGAS és SÁ-CORREIA, 1991). 
i) Közepes szénláncú zsírsavak (8–14 szénatom) antimikrobiális tulajdonsága 

régóta ismeretes (HASSINEN és mtsi., 1951; NIEMAN, 1954). 
j) A szerves savak valószínűleg a külső, vagy a citoplazmamembránt károsítják, 

akadályozzák a makromolekulák szintézisét, vagy denaturálják a fehérjéket és 
a DNS-t. A szerves savak nem disszociált alakja áthatol a baktériumsejt lipid-
membránján és a sejten belül disszociál. A baktérium citoplazmája semleges 
pH-jú kell maradjon, ezért a fölös mennyiségű protonok elszállítása ATP-t fo-
gyaszt, ami pedig energiaveszteséggel jár. Az antibiotikumokkal ellentétben te-
hát a szerves savak antimikrobiális hatása pH-függő. Alacsony pH-n a szerves 
sav nem disszociált alakban van jelen. A szerves savak antimikrobiális hatása 
tehát alacsony pH-n kétségtelen, 6-os pH fölött azonban bizonytalan (RICKE, 
2003). 

k) A Gram-pozitív baktériumok sokkal érzékenyebbek azokra a vegyületekre, 
amelyek a sejthártyán át zajló iontranszportra hatnak (NAGARAJA, 1995). 

l) N-acil-aminosavak is hatékonynak bizonyultak bizonyos Gram-pozitív bakté-
riumokkal szemben. Főleg a 14 szénatom hosszú oldallánccal rendelkező 
(mirisztoil) származékok, ezek közül is főleg az aromás aminosav-származékok 
mutattak kiemelkedő aktivitást Listeria monocytogenesszel szemben (MCKEL-
LAR és mtsi., 1992). 

1.4. Nanorétegek a mikrobiológiai korrózió ellen 
Az eddigiekben olyan amfifil vegyületekről volt szó, amelyek vizes oldatban 
biocidként alkalmazva a napjainkban használatos biocidoknál környezetkímélőbb 
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megoldást jelenthetnek a mikrobiológiai korrózió gátlására. Egy másik lehetséges 
védekezési mód, hogy ezekkel az amfifil vegyületekkel egy vagy több rétegben be-
borítjuk a védendő felületet. Egy ilyen rétegben fontos az alkilláncok rendezettsé-
ge, vagyis az, hogy teljesen nyújtott („all-trans”) konformációban, egymáshoz szo-
rosan illeszkedjenek, mert így összefüggő, tömör védőrétegként megakadályozzák 
a víz és oxigén bejutását a felületre, valamint a felület hidrofobizálásával, ill. a felü-
leti szabadentalpia csökkentésével hatékonyan gátolják a mikroorganizmusok 
megtapadását (5. ábra). Ilyen nanorétegek előállítására alkalmas az alább tárgyalt 
önszerveződés és Langmuir–Blodgett-módszer (LB-). Az LB-módszerhez némi-
képpen hasonlít, de sokban különbözik is a dip-coating, azaz bemártásos bevonás 
vagy bemerítéses rétegkészítés1
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5. ábra. Bevonat nélküli, ill. sztearohidroxámsav (SzHS) és oktadecil-
foszfonsav (ODF) Langmuir–Blodgett-mono- (LB-) és -multirétegekkel 
bevont vas, ill. réz 𝛾SG felületi szabadentalpiája és a megtelepedett bakté-
riumsejtek 𝑛 felületi sűrűsége közötti kapcsolat (TELEGDI és mtsi., 2014 
7.6 táblázatának adatai alapján.) 

1.4.1. Az önszerveződő monomolekuláris rétegek 
Az önszerveződés fogalma azt sejteti, hogy itt egy különleges jelenségről, vagy kü-
lönleges vegyületekről van szó, amelyek képesek magukat struktúrákba szervezni. 
Sőt, egyfajta animista nézet is fellelhető a szó mögött, ti. mintha az illető moleku-

                                                 
1 A magyar szaknyelvben is inkább az angol dip-coating kifejezés honosodott meg. 
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lák gondolkodnának, vagy tudatosan cselekednének. Ezzel szemben az önszerve-
ződés nem más, mint a megfelelő molekuláknak a megfelelő felületen, az energe-
tikai viszonyok által egyértelműen meghatározott, spontánul végbemenő adszorp-
ciója, szoros illeszkedésű film kialakulását eredményezve (6. ábra). Az önszervező-
dés fogalmat, mint szakkifejezést, csak erre a jelenségre szokás használni, és arra 
ritkán gondolunk, hogy tulajdonképpen egy kristály képződése is hasonlóan 
„misztikus” módon megy végbe, valamint hogy az önszerveződés más formái 
nemcsak fizikai, hanem, – például  a társadalomban –, pszichológiai erők hatására 
is megvalósulnak. 

Az első alaposan tanulmányozott SAM-ek tiolrétegek voltak aranyon, és 
NUZZO, ALLARA (1983), valamint LAIBINIS ÉS WHITESIDES (1992) nevéhez kö-
tődnek. Nyomukban csakhamar fellendült a SAM-ekkel kapcsolatos kutatás 
(7. ábra). 

 
6. ábra. SAM-réteg kialakulása 
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7. ábra. A Web of Knowledge adatbázisban nyilvántartott azon cikkek évenkénti 
száma, amelyeknek a szövegében (), ill. a címében () a „self-assembled 
monolayer(s)”, „self-assembling monolayer(s)” szókapcsolatok előfordulnak 
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1.4.2. Langmuir-filmek és Langmuir–Blodgett-rétegek 
A felületkémiában két, egymástól alapvetően különböző, víz/levegő határfelületen 
kialakuló monoréteget ismerünk, amelyekhez kapcsolódó terminológiában több 
ponton is következetlen átfedések vannak, amelyek így gyökeresedtek meg és tu-
dománytörténeti okokból nem szűntek meg, viszont éppen ezért félreértéseket 
eredményezhetnek. Ezért tartom fontosnak, hogy a kétféle monoréteghez kapcso-
lódó megnevezéseket tisztázzam. 

Az egyik a Gibbs-féle, azaz oldódó, a tömbi vizes fázisból a határfelületre tör-
ténő adszorpcióval képződő, és a vizes fázisban oldott molekulákkal termodinami-
kailag egyensúlyban lévő monoréteg, amelynek kialakulását a Gibbs-izoterma írja le. 

A másik az oldhatatlan, nem egyensúlyi Langmuir-monoréteg (L-), amely úgy 
készíthető, hogy vízfelületre felcseppentjük a filmképző anyag vízzel nem elegyedő 
oldószerrel készült híg oldatának pár cseppjét, megvárjuk, hogy ez szétterüljön, és 
az oldószer elpárologjon, majd a szétterült molekulákat a víz felületén egy erre 
a célra szolgáló ún. gáttal összetömörítjük (komprimáljuk). Eközben követjük 
a felületi feszültségnek a molekulák rendelkezésére álló vízfelület csökkenésével 
egyidejű változását, azaz az ún. felületi nyomás növekedését (8. ábra, A). Az ilyen, 
állandó hőmérsékleten felvett, felületi nyomás – terület görbéket szintén izoter-
máknak, az L-film izotermáinak nevezzük. Az L-film izotermája azonban nem 
azonos a katalízisből ismert L-féle adszorpciós izotermával, ami a Gibbs-izotermá-
val áll rokonságban. A továbbiakban előforduló izoterma, L-izoterma kifejezések 
mindig az L-film izotermáját jelentik. 

Egy izotermáról jól leolvasható a filmet alkotó molekulák rendezettsége. 
A kompresszió elején az egyes molekulák rendelkezésére álló terület nagy, így 
a molekulák úgy tudják beteríteni a rendelkezésükre álló területet, hogy orientáci-
ójukban nincs szabályosság. Ezt az állapotot a tökéletes gázok kétdimenziós analó-
giájára „gáz” állapotnak nevezzük, és az izotermán egy közel vízszintes szakasz felel 
meg neki. A szakasz végén az izoterma megtörik, és meredeken emelkedni kezd. 
Ez a film „folyadék” állapotát tükrözi. Ebben az állapotban a molekulák közötti 
átlagos távolság már elég kicsi ahhoz, hogy a hidrofób oldalláncok tetszőleges ori-
entációban már ne férjenek el egymás közelében, ezért ezek egyre inkább eltávo-
lodnak a vízfelszíntől, és kezd kialakulni egy viszonylagos rendezettség. A „folya-
dék” állapot végét az izotermán újabb töréspont jelzi, amit elhagyva az eddiginél is 
meredekebben tör felfelé. Ez a szakasz a film „szilárd” állapotát jelzi, amelyben 
a film rendezettsége a még nagyobb, a molekulák a még szorosabban illeszkednek. 
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Ha a filmet a lehető legszorosabb illeszkedés elérése után még tovább komprimál-
juk, a molekulák már nem fognak elférni a rendelkezésükre álló területen. A film 
ekkor összetörik (ill. az izoterma „letörik”), a molekulák egy része kikerül a vízfe-
lületről és kettős- vagy multiréteget alkot, vagy a vízbe oldódik. Az összetörés, más 
néven kollapszus, az izotermán szintén jól látható töréspont, és általában (de nem 
mindig) a felületi nyomás hirtelen csökkenésével jár. A kollapszuskor mért maxi-
mális felületi nyomás (kollapszusnyomás, 𝛱c), valamint az ehhez tartozó moleku-
laterület (𝐴c), vagyis az ún. kollapszuspont koordinátái, egy L-izoterma legfonto-
sabb adatai. Az izotermához a kollapszuspontban húzott érintő a vízszintes 
tengelyt az ún. (nulla felületi nyomásra) extrapolált molekulaterületnél (𝐴0) metszi. 

Maga a kollapszus, és az 𝐴0 molekulaterület is pontosabban meghatározható, 
ha az izoterma ∂𝛱/𝜕𝐴 deriváltjával dolgozunk. Ekkor 

 𝐴0 = 𝐴c −
𝛱c

�∂𝛱
𝜕𝐴�𝛱=𝛱c

, (1) 

ahol �∂𝛱
𝜕𝐴
�
𝛱=𝛱c

a felületi nyomás molekulaterület szerinti deriváltjának értéke a kol-

lapszuskor. 
A molekulaterületeken kívül a kompressziós modulusok, illetve azok változása 

is fontos jellemző mennyiségei egy L-filmnek. A kompressziós modulus (𝐶s−1) 
meghatározását a (2) egyenlet tartalmazza. A gyakorlatban elterjedt, hogy 𝐶s−1-et 
𝛱 függvényében ábrázoljuk. Így kapjuk a kompressziós modulus görbéket, ame-
lyeknek alakja fontos vizuális információt nyújt az adott L-film tulajdonságáról 
a kompresszió különböző szakaszaiban. 𝐶s−1 értéke minél nagyobb, annál kevésbé 
összenyomható, annál merevebb az L-film. 

 
𝐶s−1 = −𝐴

∂𝛱
∂𝐴

 (2) 

Az L-monorétegeket szilárd hordozóra is átvihetjük egy, vagy több rétegben is 
(BLODGETT, 1934 és 1935). Átvitelre a film leginkább rendezett, „szilárd” állapo-
tában alkalmas. Ezt a hordozónak az L-filmen történő áthúzásával, bemerítésével 
érjük el, a felületi nyomás állandó értéken tartása mellett. Az így kapott vékonyré-
tegeket Langmuir–Blodgett-rétegeknek (LB-) nevezzük. Az L-filmek és LB-
rétegek készítéséhez külön erre a célra szolgáló berendezésre, az ún. LB-kádra van 
szükség (8. ábra, B). 
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8. ábra. A: Egy Langmuir-film izotermája és az ebből leolvasható jellemző mennyiségek. B: LB-kád és részei. 
(g) gát; (fm) filmmérleg; (m) merítő mechanika; (mt) mintatartó csipesz; (W) Wilhelmy-lapka; (fe) fedő 

Az LB-réteg készítésének eredményességét a készítés egyes szakaszaiban külön-
böző körülmények befolyásolják. 

A kezdeti szakaszban, amikor a filmképző anyag vízfelszínre való feljuttatása 
történik, ilyen fontos paraméterek a víz/levegő határfelület tisztasága, a kiválasz-
tott oldószer természete, a felvitt amfifil vegyület vízben való oldékonysága, szer-
ves oldatának mennyisége, koncentrációja, a felvitel utáni várakozási idő, a szub-
fázis (a víz) és a levegő hőmérséklete, a szubfázis pH-ja, valamint esetleges ion- 
vagy egyéb oldottanyag-tartalma. 

Az ezt követő szakaszban, amikor a film kompressziója (összenyomása) törté-
nik, fontos paraméterek a kompresszió sebessége, valamint annak a molekulaterü-
letnek, vagy felületi nyomás értéknek a megfelelő megválasztása, ameddig 
az L-filmünket komprimálni kívánjuk. 

A harmadik, végső szakaszban, amikor a szilárd hordozóra való filmátvitel tör-
ténik, a filmkészítés eredményességét nagyban befolyásolja a szubsztrátum felüle-
tének természete (hidrofil/hidrofób), annak tisztasága, érdessége, valamint a film-
átvitel sebessége. 

1.4.3. Dip-coating rétegek 
Dip-coatinggal, azaz bemártásos bevonatolással is készíthetők nanorétegek oly 
módon, hogy a bevonni kívánt tárgyat kontrollált körülmények (sebesség, hőmér-
séklet, páratartalom) között a bevonat anyagának oldatába vagy olvadékába merít-
jük, majd kiemeljük. A tárgy felületére tapadó réteg szárítással és hőkezeléssel te-
hető stabilabbá. 
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1.4.4. Nanorétegek korrózióellenes hatékonysága 
A korróziós inhibitorok hatékonyságát leggyakrabban oldat formában, a korrozív 
közegben oldva vizsgálják. A szakirodalomban viszonylag kevés a fellelhető olyan 
kísérlet, amelyben a fém felületét SAM- vagy LB-réteggel védve vizsgálják annak 
korrózióját. Az alábbiakban ilyen közlemények összefoglalója következik. Elsősor-
ban azokra a cikkekre összpontosítottam, amelyek a dolgozatban is szereplő há-
rom ötvözeten (Al-s, CuNi, SS) kialakított nanorétegek korrózióellenes hatékony-
ságáról számoltak be, de mivel ezek száma igen csekély, összefoglaltam a tiszta 
alkotó fémeken (Cu, Ni, Fe, Al, Cr) kialakított nanorétegek irodalmát is. 

1. táblázat. Nanorétegek a szakirodalomban 
vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
TIOLOK    
propántiol SAM Cu TREMONT és CABRERA, 2002 
hexántiol SAM Cu MA és mtsi., 2003 

ISHIBASHI és mtsi., 1996 
oktántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 

LAIBINIS és WHITESIDES, 1992 
ISHIBASHI és mtsi., 1996 

dekántiol SAM Cu WHELAN és mtsi., 2003 
ISHIBASHI és mtsi., 1996 

316L acél RUAN és mtsi., 2002 
dodekántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 

LUSK és JENNINGS, 2001 
MA és mtsi., 2003 
TAN és mtsi., 2004 
METIKOŠ-HUKOVIĆ és 
mtsi., 2007 
LAIBINIS és WHITESIDES, 1992 
ISHIBASHI és mtsi., 1996 

316L acél RUAN és mtsi., 2002 
tetradekántiol SAM Cu ISHIBASHI és mtsi., 1996 
hexadekántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 

LAIBINIS és WHITESIDES, 1992 
316L acél RUAN és mtsi., 2002 

oktadekántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 
LAIBINIS és WHITESIDES, 1992 
MA és mtsi., 2003 
HUTT és LIU, 2005 
ISHIBASHI és mtsi., 1996 

316L acél RUAN és mtsi., 2002 
lágyacél ZHANG HP és mtsi., 2005 

dokozántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 
LAIBINIS és WHITESIDES, 1992 
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vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
22-hidroxi-dokozántiol SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 
11-merkapto-1-undekanol SAM Fe ARAMAKI, 1999 

316L acél MAHAPATRO és mtsi., 2006 
3-merkaptopropil-trimetoxi-
szilán 

SAM Cu JENNINGS és LAIBINIS, 1996 
TREMONT és CABRERA, 2002 

sárgaréz (37% Zn) SINAPI és mtsi., 2004 
12-(N-pirrolil)-n-dodekántiol SAM Cu MEKHALIF és mtsi., 2001 
tiofenol SAM Cu WHELAN és mtsi., 2003 

TAN és mtsi., 2006 
2-amino-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
3-amino-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
4-amino-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
4-izopropil-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
4-metil-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
4-fluor-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
4-acetamido-tiofenol SAM Cu TAN és mtsi., 2006 
16-merkapto-palmitinsav SAM 316L acél MAHAPATRO és mtsi., 2006 
AMINOK    
butilamin SAM Fe FENG és mtsi., 2007a 
oktilamin SAM Fe FENG és mtsi., 2007a 
decilamin SAM Fe FENG és mtsi., 2007a 

316L acél RUAN és mtsi., 2002 
dodecilamin SAM Fe FENG és mtsi., 2007a 

316L acél RUAN és mtsi., 2002 
tetradecilamin SAM Fe FENG és mtsi., 2007a 
hexadecilamin SAM 316L acél RUAN és mtsi., 2002 
oktadecilamin SAM 316L acél RUAN és mtsi., 2002 
KARBONSAVAK    
kaprilsav  SAM 316L acél RAMAN és GAWALT, 2007 
nátrium-laurinát SAM Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004a 
12-amino-laurinsav SAM szénacél GHAREBA és OMANOVIC, 2010 

316L acél RAMAN és GAWALT, 2007 
1,12-dodekándisav SAM 316L acél RAMAN és GAWALT, 2007 
nátrium-mirisztát SAM Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004a 
palmitinsav SAM Cu TAO és mtsi., 1996 

Ag 
Al 

16-hidroxi-palmitinsav SAM 316L acél RAMAN és GAWALT, 2007 
nátrium-palmitát SAM Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004a 
nátrium-16-hidroxi-palmitát SAM Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004a 
sztearinsav SAM Cr RAMAN és mtsi., 2010 

Fe RAMAN és mtsi., 2010 
Ni RAMAN és mtsi., 2010 
Cu ROMÁNSZKI és mtsi., 2008 

LB Cu ROMÁNSZKI és mtsi., 2008 
SAM 316L acél RAMAN és mtsi., 2010 
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vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
RAMAN és GAWALT, 2007 

nitinol1 RAMAN és mtsi., 2010  
EN31 acél SAHOO és BISWAS, 2009 

nátrium-sztearát SAM Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004a 
nátrium-oleát SAM Cu LI és mtsi., 2006 
linolsav SAM EN31 acél SAHOO és BISWAS, 2009 
HIDROXÁMSAVAK    
dekanohidroxámsav SAM Fe TELEGDI és mtsi., 2010 

Cu TELEGDI és mtsi., 2007 
TELEGDI és mtsi., 2010 

szénacél ALAGTA és mtsi., 2008 
dodekanohidroxámsav SAM Fe DENG és mtsi., 2008 

Cu TELEGDI és mtsi., 2010 
hexadekanohidroxámsav SAM Cu TELEGDI és mtsi., 2004 

TELEGDI és mtsi., 2005 
TELEGDI és mtsi., 2010 

LB Cu TELEGDI és mtsi., 2004 
TELEGDI és mtsi., 2005 

oktadekanohidroxámsav SAM Cr RAMAN és mtsi., 2010 
Fe DENG és mtsi., 2008 

RAMAN és mtsi., 2010 
TELEGDI és mtsi., 2010 

Ni RAMAN és mtsi., 2010 
Cu TELEGDI és mtsi., 2004 

TELEGDI és mtsi., 2005 
TELEGDI és mtsi., 2007 
ROMÁNSZKI és mtsi., 2008 
TELEGDI és mtsi., 2010 

316L acél RAMAN és mtsi., 2010 
szénacél ALAGTA és mtsi., 2008 
nitinol RAMAN és mtsi., 2010 

LB Fe RIGÓ és mtsi., 2005 
KESZTHELYI és mtsi., 2006 

Cu TELEGDI és mtsi., 2004 
KESZTHELYI és mtsi., 2006 
ROMÁNSZKI és mtsi., 2008 
TELEGDI és mtsi., 2010 

12-hidroxi-
oktadekanohidroxámsav 

SAM Fe DENG és mtsi., 2008 

SZULFONSAVAK    
oktadecil-szulfonsav SAM Cr RAMAN és mtsi., 2010 

Fe RAMAN és mtsi., 2010 
Ni RAMAN és mtsi., 2010 
316L acél RAMAN és mtsi., 2010 
nitinol RAMAN és mtsi., 2010 



 

31 
 

vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
TIOSZULFÁTOK    
nátrium-S-oktil-tioszulfát SAM Cu LUSK és JENNINGS, 2001 
nátrium-S-decil-tioszulfát SAM Cu LUSK és JENNINGS, 2001 
nátrium-S-dodecil-tioszulfát SAM Cu LUSK és JENNINGS, 2001 
nátrium-S-tetradecil-tioszulfát SAM Cu LUSK és JENNINGS, 2001 
FOSZFONSAVAK    
oktil-foszfonsav SAM Cu HOQUE és mtsi., 2009 
decil-foszfonsav SAM Cu HOQUE és mtsi., 2009 
oktadecil-foszfonsav SAM Cr RAMAN és mtsi., 2010 

Fe RAMAN és mtsi., 2010 
Ni RAMAN és mtsi., 2010 
Cu HOQUE és mtsi., 2009 
316L acél RAMAN és mtsi., 2010 
nitinol RAMAN és mtsi., 2010 

LB Fe RIGÓ és mtsi., 2005 
KESZTHELYI és mtsi., 2006 

1H,1H,2H,2H-perfluordecil-
foszfonsav 

SAM Cu HOQUE és mtsi., 2009 

FOSZFÁTOK    
fitinsav mártott CuNi HAO és mtsi., 2008 
AMINOSAVAK    
arginin SAM Cu ZHANG DQ és mtsi., 2009 
cisztein SAM Cu ZHANG DQ és mtsi., 2010b 
hisztidin SAM Cu ZHANG DQ és mtsi., 2010a 
SZILÁNOK    
propil-trimetoxi-szilán SAM Cu TREMONT és CABRERA, 2002 
3-merkaptopropil-trimetoxi-
szilán 

SAM Cu TREMONT és CABRERA, 2002 

1H,1H,2H,2H-perfluordecil-
triklór-szilán 

egyéb Cu HOQUE és mtsi., 2006 

HETEROCIKLUSOS VEGYÜLETEK    
imidazol SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 

Cu TAN és mtsi., 2004 
1-butil-1H-imidazol SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 
1-benzil-1H-imidazol SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 
1-tozil-1H-imidazol SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 
poli(1-vinil-imidazol) egyéb Cu YUAN és mtsi., 2010 
(E)-3-(4-((1H-imidazol-1-il)me-
til)fenil)akrilsav 

SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 

(E)-metil-3-(4-((1H-imidazol-
1-il)metil)fenil)akrilát 

SAM Fe ZHANG Z és mtsi., 2009 

2-heptadecil-3N-(2-aminoetil)-
imidazolin 

SAM Cu LIU és mtsi., 2009 

3-amino-1,2,4-triazol SAM CuNi WAN és mtsi., 2008 
5-merkapto-1-feniltetrazol mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 

G12 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 
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vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
2-merkapto-5-metil-
1,3,4-tiadiazol 

SAM Fe ZHOU és mtsi., 2008 

5-metoxi-2-(oktadeciltio)-
benzimidazol 

SAM Cu RAO és mtsi., 2010 

benztriazol SAM Cu TAN és mtsi., 2004 
5-metil-1,2,3-benztriazol mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 
5-hexil-1,2,3-benztriazol mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 

G12 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 
5-oktil-1,2,3-benztriazol mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 

G12 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 
5-oktil-1,2,3-benztriazol mártott B6 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 

G6 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 
5-oktil-1,2,3-benztriazol mártott G85 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 
5-metoxi-1,2,3-benztriazol mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 
5-(piridin-etoxi-karbonil)-
1,2,3-benztriazol-klorid2 

mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 

2-(klór-etil)-1,2,3-benztriazol-
5-karboxilát 

mártott Cu BRUNORO és mtsi., 2003 
G85 bronz BRUNORO és mtsi., 2003 

benztiazol SAM Cu TAN és mtsi., 2004 
merkapto-benztiazol3 SAM Cu TAN és mtsi., 2004 
2-(oktadeciltio)-benztiazol SAM Cu RAO és mtsi., 2009 
6-(N,N-dibutil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol 

mártott Al-s MORI és mtsi., 1991 

6-(N,N-dioktil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol 

mártott Al-s MORI és mtsi., 1991 

6-(N,N-didodecil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol 

mártott Al-s MORI és mtsi., 1991 

6-(N-cisz-9-oktadecenil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol 

LB Al-s MORI és mtsi., 1991 
mártott Al-s MORI és mtsi., 1991 

6-(N-oktadecil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol 

LB Al-s MORI és mtsi., 1991 
mártott Al-s MORI és mtsi., 1991 

EGYÉB    
5,10,15,20-tetrafenil-porfirin SAM Fe FENG és mtsi., 2007b 
5,10,15,20-tetra(4-klórfenil)-
porfirin 

SAM Fe FENG és mtsi., 2007b 

ammónium-pirrolidin-
ditiokarbamát 

SAM Cu LIAO és mtsi., 2009 

N-oktadecil-(3-metoxi-
szalicidénimin) 

SAM Cu QUAN és mtsi., 2002 

N-2-hidroxi-fenil-(3-metoxi-
szalicidénimin) 

SAM Cu QUAN és mtsi., 2001 
QUAN és mtsi., 2002 

N,N'-o-fenilén-bis(3-metoxi-
szalicilidénimin) 

SAM Cu QUAN és mtsi., 2001 

bis(ciklohexil-amino-metil)-
karbamid 

SAM lágyacél ZHANG DQ és mtsi., 2010c 
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vegyület nanoréteg szubsztrátum hivatkozás 
N-oktadecilbenzidin + 
1-dokozanol 

LB Cu JAISWAL és mtsi., 2001 

16-hidroxi-palmitinsav + oktil-
trietoxi-szilán 

egyéb Fe ARAMAKI és SHIMURA, 2004b 

poli(N-hexadecilanilin) + 
1-dokozanol 

LB Cu GUPTA és SINGH, 2006 

11-merkapto-1-undekanol + 
alkil-triklór-szilánok 

egyéb Cu ITOH és mtsi., 1994 

11-merkapto-1-undekanol + 
{tetraklór-szilán, 1,2-bis(triklór-
szilil)etán} + {oktil-dimetil-klór-
szilán, oktil-metil-diklór-szilán, 
oktil-triklór-szilán} 

egyéb Cu ITOH és mtsi., 1995 

11-merkapto-1-undekanol + 
{metil-triklór-szilán, oktil-
triklór-szilán, oktadecil-triklór-
szilán} 

egyéb Cu ISHIBASHI és mtsi., 1996 

11-merkapto-1-undekanol + 
1,2-bis(triklór-szilil)etán + 
oktadecil-triklór-szilán 

egyéb Cu 
 

HANEDA és ARAMAKI, 1998 

6-(diallil-amino)-1,3,5-triazin-
2,4-ditiol 

elektropolimerizált Al WANG és mtsi., 2011 

12-foszfono-dodekánsav + sztirol egyéb nitinol QUIÑONES és GAWALT, 2008 

 
1 Nikkel-titán ötvözet; szuperelasztikus és alakmemóriával rendelkező különleges ötvözet, amelyet kedvező 
tulajdonságai és biokompatibilitása miatt implantátumok anyagaként használnak (MIHÁLCZ, 2001). 
2 Ez így, sajnos, pontatlan elnevezés, egyértelmű szerkezeti képlet ez alapján nem írható fel. 
3 Bár nem derül ki, vélhetően a 2-merkaptovegyület. 

Az alkántiolok tömör SAM-monoréteget képeznek rézen, amelyben a kén–réz 
kötés kémiai természetű (JENNINGS és LAIBINIS, 1996). A szerzők LAIBINIS és 
WHITESIDES (1992) eredményei nyomán indultak el. Szilíciumhordozóra felpáro-
logtatott 100 nm vastag réz bevonaton oktántiol, dodekántiol, hexadekántiol, 
oktadekántiol, valamint dokozántiol izooktános oldatból kialakult SAM-filmjeit 
1 atm oxigénben 10, ill. 100% páratartalom mellett, valamint oxigéntartalmú 
vízben is vizsgálták. Az egyes kísérletekben a réz korrózióját XPS-sel követték 
a Cu(II)-jelek kiértékelésével. Azt tapasztalták, hogy a 16 és 22 szénatomot tar-
talmazó alkilláncú vegyületek SAM-filmjei védik a fémet a korróziótól, mégpedig 
a hosszabb szénláncú vegyület SAM-filmje valamivel jobban, mint a rövidebb 
szénláncúé. (A 8, 12 és 18 szénatomot tartalmazó alkilláncú SAM-rétegek védőha-
tásáról nem számolnak be a szerzők.) Hatásuk azzal magyarázható, hogy a sűrű il-
leszkedésű alkilláncok nem engedik a vízmolekulákat a fém felületéhez. A tiol-
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filmeknek a korrózió során bekövetkező szerkezetváltozásait hexadekánnal történő 
peremszögméréssel követték. 100% páratartalmú 1 atm oxigénben, illetve oxigén-
dús vízben egyaránt két hét elteltével a 8, 12, és 16 szénatomot tartalmazó alkán-
tiolok filmjei teljes mértékben nedvesíthetőkké váltak a hexadekán által (nulla pe-
remszög), amit a szénhidrogénláncokban bekövetkező gauche-hibák1

A 3-merkaptopropil-trimetoxi-szilán-SAM 100 mM KCl-oldatban hatéko-
nyan gátolja a réz korrózióját (

 
kialakulásával magyaráznak a szerzők. Ezzel szemben az oktadekántiol és 
dokozántiol SAM-filmjei két hét elteltével sem váltak teljesen nedvesíthetőkké. (A 
kezeletlen réz peremszögét viszont, – ami lehetővé tenné az összehasonlítást – nem 
közlik.) 22-hidroxi-dokozántiol-SAM-filmet oktadecil-triklór-szilánnal kezelve 
egy 22 + 
+ 18 metilén hosszúságú kettősréteget kaptak, amelynek a peremszöggel jellemzett 
stabilitása – az erős kémiai kötés miatt – valamivel jobbnak bizonyult az egyszerű 
dokozántiol-SAM-film stabilitásánál, viszont az XPS-adatok alapján a korróziós 
vizsgálatokban utóbbinál rosszabbul teljesített. Ezt a szerzők a szilanizáláskor fel-
szabaduló HCl jelenlétével magyarázzák. 

TREMONT és mtsi., 2000). 10 nM és 100 mM kö-
zötti koncentrációjú etanolos oldatokban 30 percig kezelve a rézmintákat a KCl-
oldatban mért polarizációs ellenállások értékeiből számított inhibitorhatás 
a szilánoldat koncentrációjának növelése esetén egy ideig nőtt, majd 100 µM-nál 
nagyobb töménység esetén csökkent. Az inhibitorhatékonysága a 30 percig törté-
nő felületkezeléssel nyert film esetén volt a legjobb. A hosszabb ideig tartó felü-
letmódosítással nyert filmek kevésbé voltak hatékonyak2

                                                 
1 gauche (fr.): bal, ferde, esetlen, ügyetlen. Gauche-hiba: a szénhidrogénláncban adott σ-kötés men-
tén megvalósuló olyan nyílt állású konformáció, amelyben a szemben álló láncrészek egymáshoz 
képest (csak) 60°-kal vannak elfordulva. A kifejezésben a „hiba” arra utal, hogy a σ-kötés mentén 
megvalósuló 180°-os, energetikailag kedvezőbb konformációval ellentétben, amely a szénhidrogén-
láncoknak teljesen nyújtott alakot kölcsönöz, és így a szomszédos molekulák szoros illeszkedését 
teszi lehetővé, a helyenként előforduló gauche-konformáció mentén a szénhidrogénláncok egyenes 
alakja megtörik, ami a szomszédos láncok illeszkedésének nem kedvez. 

. A polarizációs mérések 
alapján oldott oxigén jelenlétében a szilán vegyes, azaz anódos és katódos inhibi-
torként működik. XPS-sel sikerült igazolni, hogy a bevont mintákon jóval keve-
sebb a Cu(II) korróziós termék, mint a be nem vontakon. Súrolószögű polarizált 
FTIR módszerrel polimer jelenlétét mutatták ki az adszorbeált rétegben, továbbá 
a S–H jel hiányából arra következtetnek, hogy a szilán vegyület réz–kén kémiai 

2 Feltehetően azért, mert az etanol oldószer maga is korrodálja a rezet (R.L.). 
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kötéssel kapcsolódik a fémhez. A szerzők SEM-mel is vizsgálták a fém felületének 
a korrózió hatására bekövetkező változását, és pozitív következtetéseket vonnak le, 
a bemutatott két SEM-felvétel és ezek értelmezése azonban nem meggyőző. 

10 mM etanolos oldatból polikristályos rézen kialakított 12-(N-pirrolil)-n-
dodekántiol-SAM-film hatékonyan védi a fémet a korróziótól. 0,1 M NaOH-ban 
és 0,5 M NaCl-ban végzett polarizációs és ciklikus voltammetria kísérletek ered-
ményei ezt bizonyítják. A szerzők fő vizsgálati módszere az XPS volt. Cikkükben 
hosszasan elemzik a bevont rézmintáknak az elektrokémiai kísérletek előtt és után 
felvett spektrumait. Legfontosabb következtetéseik: a csiszolással, polírozással, 
UV-tisztítással, etanolban való rázatással, majd elektrokémiai redukálással előké-
szített fémminták felületére a tiolmolekulák S–Cu kémiai kötéssel rögzülnek, 
fémoxid jelentős mennyiségben nincs jelen. A tiolbevonat korrózióval szembeni 
védőhatása XPS-sel szintén kimutatható volt. A szerzők azért választották ezt 
a pirroltartalmú vegyületet, mert távlati céljuk az elektromosan vezető polipirrol 
rézfelületre való rögzítése volt (MEKHALIF és mtsi., 2001). További tiol-
nanorétegekkel kapcsolatos munkák az 1. táblázatban vannak felsorolva. 

A fitinsav nagy előnye, hogy a természetben előfordul, növényi magvakban és 
korpában. Hat foszforsavcsoportja különösen alkalmassá teszi fémekkel való 
komplexképzésre. HAO és mtsi. (2008) CuNi 70/30 -mintákon egyszerű bemerí-
téssel fitinsavbevonatot készítettek, majd EIS- és fotoelektro-kémiai mérésekkel 
igazolták a bevonatok korrózióellenes hatékonyságát 3% NaCl-oldatban. A kép-
ződő rétegek szerkezetét SEM-mel, összetételét pedig EDS-sel vizsgálták. Eredmé-
nyeikből arra következtetnek, hogy CuNi 70/30 felületén könnyen képződik 
fitinsavréteg, melynek inhibitorhatékonyságát vizsgálták a bemerítési idő és a kon-
centráció függvényében is. 25–200 µM koncentrációtartományban 73–83% 
inhibitorhatást mértek; legerősebbet 100 µM fitinsavoldat esetén. 1–8 órás beme-
rítési idővel készült rétegek inhibitorhatása 73–91% volt; a 6 órás bemerítéssel ké-
szült réteg bizonyult a leghatékonyabbnak. 

Tiszta réz felületen kialakított arginin-SAM-bevonatok a fémnek savas közeg-
ben végbemenő korrózióját valamennyire gátolják. Az EIS- és polarizációs méré-
sek szerint a rétegek inhibitorhatékonysága 6 h bemerítési idő és 1 mM koncent-
ráció esetén a legjobb, 63%. Pusztán jodidionokat 10 mM koncentrációban 
tartalmazó oldatban 6 órán át kezelve a rézmintákat 30% inhibitorhatékonyság 
adódott. Az Arg-t és jodidionokat egyaránt 5-5 mM koncentrációban tartalmazó 
oldatban 2 órán át kezelt minták vizsgálata során viszont 87% inhibitor-
hatékonyságot mértek, tehát az Arg és jodidionok együttes alkalmazása szinergisz-
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tikus hatású. A kísérleti eredményeket kvantumkémiai számításokkal is értelmez-
ték. Ezek szerint semleges és savas közegben az Arg-molekulák karboxilcsoportjaik 
segítségével kapcsolódnak a réz felületére, a molekulákban azonban jelen van egy 
pozitív töltésű centrum is, amelynek a rögzítését a – már a felületen megkötött – 
jodidionok mediálják. Ezáltal jodidionok jelenlétében az Arg-molekulák több 
pontban, biztosabban rögzülnek (ZHANG DQ és mtsi., 2009). 

Ugyanez a kutatócsoport hisztidin-SAM-bevonatok inhibitorhatását is vizsgál-
ta, szintén 0,5 M HCl-oldatban. A SAM-képződés 10 mM His-oldatokból, 
pH = 2, 4, 7, 10 és 13-on, 2-2 óra alatt történt. Az EIS- és polarizációs mérések 
alapján az így készült bevonatok felületlefedése 17−74% volt; a maximum 
pH = 10 esetén adódott. Amikor 10-es pH-jú His-oldatokba 1–5 mM koncentrá-
cióban KI-ot is kevertek, a His-molekulák számított felületlefedése jelentős mér-
tékben megnőtt, 86–89%-ra, legjobban az 5 mM KI-tartalmú oldatból kialakított 
film esetén. 10 mM His-oldatból 10-es pH-n kialakított SAM-filmek inhibitor-
hatékonysága 75% volt, de ha a kiindulási oldatba 5 mM KI-ot is kevertek, ez 
85%-ra nőtt. A szerzők kvantumkémiai számításokkal igazolták, hogy 
pH = 10-en, azaz a His izoelektromos pontjánál (pI = 7,59) lúgosabb közegben 
a molekula elektronszerkezete olyan, hogy kölcsönhatása a rézzel a legerősebb. 
A jodidionok tovább erősítik a His-molekulák rögzülését a felületen a molekulák 
pozitív töltésű részletével kölcsönhatva, akárcsak az Arg + jód rendszer esetén. 
A szerzők véleménye az, hogy His-SAM-bevonataik a réz korróziójának katódos 
részfolyamatában az oxigén diffúzióját akadályozzák (ZHANG DQ és mtsi., 2010a).  

MORI és mtsi. (1991) Al-s hűtőcsövek külső felületén a vízgőz kondenzációját 
elősegítendő, 1,3,5-triazin-2,4-ditiol 6-amin származékait vizsgálták bemerítéses 
eljárással, valamint LB-technikával nyert filmek formájában. A kipróbált vegyüle-
tek a következők voltak: 6-(N,N-dibutil)amino-1,3,5-triazin-2,4-ditiol, 6-(N,N-
dioktil)amino-1,3,5-triazin-2,4-ditiol, 6-(N,N-didodecil)amino-1,3,5-triazin-2,4-ditiol, 
6-(N-cisz-9-oktadecenil)amino-1,3,5-triazin-2,4-ditiol, 6-(N-oktadecil)amino-
1,3,5-triazin-2,4-ditiol. A fémminták korong, lemez és cső1

                                                 
1 A mi Al-s csöveinkkel teljesen azonos átmérőjű és vastagságú csövek. 

 formájúak voltak. 
A fémfelületeket rétegképzés előtt triklóretánban és metanolban zsírtalanították. 
A filmeket a megfelelő vegyületek nátrium-sójának 0,5 mM-os vizes oldatába 
70 °C-on, 1–60 percig történő bemerítésével nyerték. A kész filmeket metanollal 
öblítették 20 °C-on, majd meleg levegőn szárították. Az oleilamin-származékot 
foto- és termikus polimerizációnak is alávetették, iniciátorral, ill. anélkül. A kapott 
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polimer vízben és szerves oldószerekben is oldhatatlan, és egyaránt tartalmaz kén–
kén hidakat, valamint az oldallánc kettős kötésére addicionált ként. A kialakult 
filmek szerkezetét SEM-mel vizsgálták, vastagságukat pedig ellipszométerrel mér-
ték meg. Ez 36–290 nm volt. Hidrofobicitásukat peremszögméréssel jellemezték 
vízzel. A bemerítéssel nyert filmek peremszöge megközelítette, sőt, sokszor meg is 
haladta az LB-technikával készült filmekét (120° körüli értékek). Ezt a szerzők az-
zal magyarázzák, hogy a bemerítéses eljárással készült filmek rendezetlenebb, dur-
vább felszínűek, ami a Wenzel-féle elmélet alapján (részletesen lásd  F3.3.2. alatt 
a függelékben) tovább növeli a peremszög értékét. A rétegek mechanikai ellenállá-
sát is vizsgálták, ami jónak bizonyult. A polimerizált filmek sokkal ellenállóbbak, 
mint a nem polimerizáltak. 0,1 M Na2SO4-oldatban korrodálva a mintákat a mért 
polarizációs ellenállás a sztearilamin-származék esetén volt a legnagyobb. A szerzők 
a valós életben való alkalmazásra törekedtek, így pl. megjegyzik, hogy ebből 
a szempontból ez a felületkezelési eljárás teljesen megfelel, hiszen csak át kell ára-
moltatni az oldatot a csövek között. 
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2. Kísérleti anyagok és eljárások 

2.1. Kísérleti anyagok 
Az alábbiakban a fém- és ötvözetminták, a nanorétegek készítéséhez felhasznált 
vegyületek, a mikrobiológiai kísérletekben szereplő mikroorganizmusok és tápol-
datok, valamint a mesterséges tengervíz kerülnek bemutatásra. 

2.1.1. Hordozók 

2.1.1.1. Réz 
Kísérleteimben 1 × 1,5 cm2 felületű és 1,5 mm vastag, 99,99%-os tisztaságú 
polikristályos réz lapkákat használtam. 

2.1.1.2. Alumínium-sárgaréz1

 

 

9. ábra. Al-s, CuNi és SS, 1 in (≈25,4 mm) belső átmérőjű, szabványosított csövek 

Az alumínium-sárgaréz (CuZn20Al2, CZ110, CW702R) egy kb. 2% alumíniu-
mot és 0,02−0,10% arzént tartalmazó sárgarézfajta, amelynek az összetételét az 
UNS C68700 amerikai szabvány rögzíti (ASTM, 2004a). Arzéntartalma gátolja az 
elcinktelenedését (KUNDIG, 2002). Mintáink XRF-fel megállapított tömegszáza-
lékos összetétele a szabvány előírásainak megfelelt: 76,4% Cu; 21,1% Zn; 

                                                 
1 Erre közhasználatban lévő magyar kifejezést alig lehet fellelni. Az angol aluminium brass fordítá-
saként emellett döntöttem, mígnem A Pallas Nagy Lexikonában megtaláltam ugyanezt a kifejezést. 
Egy hasonló, elterjedt kifejezés, az alumíniumbronz, olyan ötvözetet jelöl, amelyben réz mellett 
a fő, vagy kizárólagos ötvözőelem az alumínium. A mi esetünkben viszont egy – csupán 2% alu-
míniumot tartalmazó – Cu–Zn ötvözetről, tehát nem bronzról, hanem egy különleges sárgarézfaj-
táról van szó. 
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2,2% Al; 0,046% Fe; 0,040% V. A kísérletekben 1 in (≈ 25,4 mm) külső átmérő-
jű és 1,33 mm falvastagságú csövekből (9. ábra) kivágott 10 × 12 mm2 görbült 
szeleteket használtam eredeti, görbült állapotukban, ill. présben síkká lapított 
formában is. 

2.1.1.3. Kupronikkel 70/30 
A CuNi 70/30 egy alakítható ötvözet. Összetételét az UNS C71500 amerikai 
szabvány írja elő (ASTM, 2004a). 20 °C-on sűrűsége 8,94 g/cm3, hővezetési té-
nyezője 29,4 W/m·K, hőkapacitása pedig 376,0 J/kg·K. Korrózióval szemben igen 
ellenálló. Feszültségkorróziós repedés nem jellemző rá. Korrózióellenálló-képessége 
különösen tengervízben mutatkozik meg, ezért tengervíz alatt lévő, vagy tengervi-
zet szállító csőrendszerek, pumpák, szelepek és illesztések, erőművekben pedig 
gőzkondenzátorok hőcserélő csöveinek készítésére használják. Ez utóbbira jó hő-
vezető képessége is alkalmassá teszi. Biofilm lerakódásának viszonylag ellenáll, ami 
nagy réztartalmával függ össze. Lemezeivel tengerjáró hajókat burkolnak, így 
ugyanis nagyban visszaszorítható a moszatok és egyéb tengeri élőlények megtapa-
dása, és így csökkenthető a súrlódás, valamint az ezzel járó többlet-
üzemanyagfogyasztás (KUNDIG, 2002). Mintáink XRF-fel megállapított tömeg-
százalékos összetétele a szabvány előírásainak megfelelt: 66,7% Cu; 31,4% Ni; 
0,8% Mn; 0,7% Fe; 0,1% Cr. A kísérletekben 1 in (≈  25,4 mm) külső átmérőjű 
és 1,30 mm falvastagságú csövekből (9. ábra) kivágott 10 × 12 mm2 görbült szele-
teket használtam eredeti, görbült állapotukban, ill. présben síkká lapított formá-
ban is. 

2.1.1.4. 304-es rozsdamentes acél 
Az AISI304 egy ausztenites rozsdamentes acélfajta, amelyben a fő ötvözőelemek 
a króm (kb. 18%) és a nikkel (kb. 10%). Pontos összetételét az EN 1.4301 euró-
pai, a BS 304S31 brit, a DIN 1,4301 német, valamint az UNS 30400 amerikai 
szabványok írják elő (ASTM, 2004b). Igen ellenálló ötvözet, ami a felületét borító 
összefüggő, passzív króm-oxid-rétegnek tulajdonítható. Nikkeltartalma viszont 
nem a korrózióval szembeni ellenálló képességét növeli, hanem az ausztenites szer-
kezet kialakulásában és stabilizálásában játszik szerepet. Még tömény, 65%-os sa-
létromsavban főzve is csak alig korrodálódik. Kloridionok jelenlétében azonban – 
mint a passzivált ötvözetek általában – lyukkorrózióra, illetve feszültségkorróziós 
repedésre hajlamos. Hőcserélőkben a kloridionok a hűtővízből vagy a fáradt gőz-
ből is felhalmozódhatnak, ezért elsősorban nem tenger-, hanem édesvízzel műkö-
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dő hőcserélők csöveinek alapanyaga (KELLY, 2002). Mintáink XRF-fel megállapí-
tott tömegszázalékos összetétele a szabvány előírásainak megfelelt: 69,0% Fe; 
18,4% Cr; 9,3% Ni; 1,7% Mn; 0,5% Si; 0,4% Mo; 0,3% Cu; 0,1% V; 
≤ 0,08% C. A kísérletekben 1 in (≈ 25,4 mm) külső átmérőjű és 1,06 mm falvas-
tagságú csövekből (9. ábra) kivágott 10 × 12 mm2 görbült szeleteket használtam 
eredeti, görbült állapotukban, ill. présben síkká lapított formában, valamint dol-
goztam kissé vastagabb síkpárhuzamos mintákkal is. 

2.1.2. Filmképzéshez használt vegyületek 
A különböző nanorétegek, valamint az LB-rétegek köztes lépését jelentő L-filmek 
készítéséhez többféle vegyületet használtam. SAM, L-film és LB-rétegeket külön-
böző amfifil vegyületekből készítettem, a dip-coating rétegek pedig polisztirolból 
készültek. Az amfifil vegyületek kiválasztásánál szempont volt, hogy ezek viselke-
dését, a belőlük készült filmeket, rétegeket molekulaszerkezetük alapján több 
szempont szerint lehessen vizsgálni. Így vannak köztük 

a) azonos szénhidrogénláncúak, de különböző fejcsoportúak (pl. sztearinsav, 
sztearohidroxámsav és oktadecil-foszfonsav, vagy az L-Ala, -Ser, -Glu és 
-Phe N-palmitoil származékai); 

b) azonos fejcsoportúak, eltérő lánchosszal (pl. 10, 12, 16 és 18 szénatom 
hosszúságú hidroxámsavak); 

c) azonos fejcsoportúak és lánchosszúságúak, de eltérő telítettségűek (pl. szte-
arinsav, olajsav és linolsav, vagy sztearohidroxámsav és oleohidroxámsav); 

d) azonos fejcsoportúak, lánchosszúságúak és telítetlenségűek, cisz-transz 
izomerek (pl. olajsav és elaidinsav, vagy oleohidroxámsav és elaido-
hidroxámsav). 

A fenti szempontokon kívül az N-acil- és α-alkil-aminosavakra, valamint a szub-
fázisba oldott tiszta aminosavakra még a kiralitáscentrumukban rejlő lehetőségek 
kihasználásának távlati terve miatt is esett a választás. (Ezekről a tervekről itt nem 
számolok be.) A polisztirol alkalmazásának fő oka az volt, hogy az említett amfifil 
vegyületekből készített nanorétegeken kívül szerettem volna a – méretükből és 
szerkezetükből adódóan – más mechanikai tulajdonságú polimer bevonatok irá-
nyába is kiterjeszteni a vizsgálódást. A polisztirol, mint modell vegyület, első lépés 
ezen az úton. Kiválasztásának további szempontjait a  2.1.2.7. részben sorolom fel. 
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2.1.2.1. Karbonsavamfifilek 
A karbonsavakat (10. ábra) a kereskedelemből szereztük be (Fluka). Adataikat 
a 2. táblázat tartalmazza. 

 
10. ábra. A kísérleteinkben használt amfifil vegyületek molekulamodelljei, vegyülettípusok szerint csoportosítva 

2. táblázat. Karbonsavamfifilek és adataik 
vegyület röv. összegképlet M to ρ nD CAS 

azonosító g/mol °C g/cm3 
palmitinsav PaS C16H32O2 256,43 61–62,5 0,895  57-10-3 
sztearinsav SzS C18H36O2 284,48 67–72   57-11-4 
olajsav OS C18H34O2 282,47 13–14 0,89 1,459 112-80-1 
elaidinsav ES C18H34O2 282,47 42–44   112-79-8 
palmitoleinsav 
(cisz-9-hexadekénsav) 

PoS C16H30O2 254,4 0,5 0,895 1,457 373-49-9 

linolsav 
(cisz,cisz-9,12-oktadekadiénsav)1 

LiS C18H32O2 280,45 −5 0,902 1,466 60-33-3 

ricinusolajsav 
(12-hidroxi-9-cisz-oktadekénsav) 

RoS C18H34O3 298,46  0,940  141-22-0 

 
1 Linoleic acid. Nem tévesztendő össze a linolénsavakkal (cisz,cisz,cisz-oktadekatriénsavak, linolenic acids). 

hidroxámsavak

karbonsavak

α-alkil-aminosavak
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2.1.2.2. Hidroxámsavamfifilek 
A hidroxámsavak (10. ábra) hidroxilamin és a megfelelő savklorid reagáltatásával 
készültek. Átkristályosítás után olvadáspontméréssel, elemanalízissel, IR-spektro-
szkópiával és vékonyréteg-kromatográfiával jellemeztük őket. Adataikat a 3. táblá-
zat tartalmazza. 

3. táblázat. Hidroxámsavamfifilek és adataik 
vegyület röv. összegképlet M to 

g/mol °C 
dekanohidroxámsav DHS C10H21O2N 187,3 94 
laurohidroxámsav 
(dodekanohidroxámsav) 

LHS C12H23O2N 215,3 93,2–94,5 

palmitohidroxámsav 
(hexadekanohidroxámsav) 

PaHS C16H33O2N 271,45 103–104 

sztearohidroxámsav 
(oktadekanohidroxámsav) 

SzHS C18H37O2N 299,50 96–104 

oleohidroxámsav OHS C18H35O2N 297,48 95,3 
elaidohidroxámsav EHS C18H35O2N 297,48 81,7–83,6 

2.1.2.3. Oktadecil-foszfonsav 
Az oktadecil-foszfonsav (ODF; C18H39PO3; M = 334,5 g/mol; CAS: 4724-47-4; 
10. ábra) szintézise a Michaelis–Arbuzov-reakcióval történt. A megfelelő alkil-
bromidot trietil-foszfittal reagáltatva a foszfonsav dietilésztere képződik, amiből 
savas hidrolízissel kapjuk a foszfonsavat (11. ábra). A terméket átkristályosítás 
után olvadáspontméréssel, elemanalízissel, IR-spektroszkópiával és vékonyréteg-
kromatográfiával jellemeztük. 

 
11. ábra. Az oktadecil-foszfonsav szintézisének reakciósémája 



 

43 
 

2.1.2.4. N-acil-aminosav-amfifilek 
Az N-acil-aminosavakra azért esett a választás, mert 

1. bár kereskedelemben csak néhány vegyület kapható, szintézisük egyszerűen 
megvalósítható (SIVASAMY és mtsi., 2001); 

2. bizonyos Gram-negatív baktériumokkal szemben toxicitást mutatnak 
(MCKELLAR és mtsi., 1992); 

3. habár molekulaszerkezetük alapján az várható, hogy korrózióelleni véde-
lemben és mikroorganizmusok megtapadása ellen egyaránt hatékonyak, 

4. ezidáig ilyen célra való alkalmazásukról a szakirodalomban nem történt 
említés, 

5. viszont egyes N-acil-aminosavak L-filmjeit a közelmúltban többen tanul-
mányozták már (pl. HOFFMANN és mtsi., 2005), azaz eredményeink ellen-
őrzésére szakirodalmi referenciák állnak rendelkezésre. 

4. táblázat. N-acil-aminosav-amfifilek és adataik 
vegyület röv. összegképlet M CAS 

azonosító g/mol 
N-palmitoil-alanin C16-Ala C19H37NO3 327,5 56255-31-3 
N-palmitoil-szerin C16-Ser C19H37NO4 343,50 16417-38-2 
N-palmitoil-glutaminsav C16-Glu C21H39NO5 385,54 38079-66-2 
N-palmitoil-fenilalanin C16-Phe C25H41NO3 403,60 37571-96-3 

A kísérletekben a 4. táblázatban feltüntetett N-acil-L-aminosavakat használtam 
(10. ábra), amelyek a 12. ábrán bemutatott reakcióséma szerint készültek az adott 
aminosav és a megfelelő acil-klorid reagáltatásával. A szintetizált vegyületek jel-
lemzése vékonyréteg-kromatográfiával, IR-spektroszkópiával, olvadáspontméréssel 
és elemanalízissel történt. 

 
12. ábra. N-acil-aminosavak szintézisének reakciósémája 
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2.1.2.5. α-Alkil-aminosav-származék-amfifilek 
Az α-alkil-aminosav-származékok szintézise (10. ábra) GIBBONS és mtsi. (1990) 
szerint, jellemzésük pedig olvadáspontméréssel, IR-rel és NMR-rel történt. A ve-
gyületek adatait az 5. táblázat tartalmazza. 
5. táblázat. α-Alkil-aminosav-származék-amfifilek és adataik 

vegyület röv. összegképlet M 
g/mol 

2-decil-glicin metilészter NCmet-C10 C13H27NO2 228,36 
N-(terc-butoxikarbonil)-2-oktil-glicin NtbkC-C8 C15H29NO4 287,4 
N-(terc-butoxikarbonil)-2-tetradecil-glicin NtbkC-C14 C21H41NO4 371,56 
N-(terc-butoxikarbonil)-2-oktadecil-glicin NtbkC-C18 C25H49NO4 427,67 
N-(terc-butoxikarbonil)-(2-oktadecil)-glicil-(2'-oktadecil)-glicin 
metilészter 

NtbkCmet-2C18 C46H90N2O5 751,23 

N-(terc-butoxikarbonil)-2-hexadecil-glicin metilészter NtbkCmet-C16 C24H47NO4 413,64 

2.1.2.6. Aminosavak 
A szubfázisokba oldott aminosavakat (L- és D-Ala: pK1 = 2,34, pK2 = 9,69, 
pHi = 6,02; L- és D-Asn: pK1 = 2,02, pK2 = 8,72, pHi = 5,37) a kereskedelemből 
szereztük be. 

2.1.2.7. Polisztirol 
A polisztirol (PS) azért alkalmas modell polimer vékonyrétegek előállítására és 
vizsgálatára, mert 

1. mindenütt előfordul nagy mennyiségben, mint jobbára újrahasznosítatlan 
hulladék; 

2. nem mérgező; 
3. biológiailag nem lebomló, ezért mikrobiológiai korrózióban várhatóan 

nem sérül; 
4. viszonylag olcsó; 
5. egyszerű, nem egzotikus polimer; 
6. szükség esetén tovább módosítható; 
7. jól oldódik általánosan használt, olcsó, nem mérgező oldószerekben; 
8. felületi szabadentalpiája (~31 mJ/m2, Surface Energy Data for PS, 2009) 

közel van a Baier-görbe minimumához (BAIER, 2006), ami alapján az vár-
ható, hogy biolerakódásra kevésbé hajlamos. 

A kísérletekben kétféle PS-t használtam; adataikat a 6. táblázat tartalmazza. 



 

45 
 

6. táblázat. A két PS fajta átlagmolekulatömeg-adatai, valamint diszperzitása 
PS Mn Mw Mz Đ (Mw/Mn) 
H 74 800 171 900 333 300 2,30 
T 88 700 252 300 510 600 2,84 

2.1.3. A mikrobiológiai kísérletekben felhasznált anyagok 

2.1.3.1. Vegyes populációjú ipari hűtővíz 
A mikrobiológiai kísérletekben felhasznált vegyes mikroorganizmus-populációjú 
ipari hűtővíz egy magyar gyógyszergyár hűtőköréből származott. A hűtővíz mindig 
tartalmaz a gyártási folyamatból származó vegyületeket, amelyek tápanyagként 
szolgálnak a hűtőkörben elszaporodó mikroorganizmusoknak. A hűtővízmintában 
az aerob sejtszám (sejtkoncentráció) 3,5 × 107/cm3, az anaerob sejtszám pedig 
7,2 × 105/cm3 volt. 

2.1.3.2. Desulfovibrio alaskensis monokultúra 
A mikrobiológiai kísérletekben a felhasznált baktériummonokultúra a Desulfo-
vibrio alaskensis AL1 törzs volt. Ez egy alaszkai kőolajkútból izolált, szulfátreduká-
ló, mikrobiológiai korróziót okozó baktériumtörzs (FEIO és mtsi., 2004). Nem 
patogén; az első, legveszélytelenebb osztályba sorolják. Anaerob, de rövid ideig ke-
vés oxigén jelenlétét is elviseli, mérsékelten sótűrő és a szobahőmérséklet körüli 
hőfokot kedveli, legjobban 28 °C-on szaporodik. Kissé módosított VMI-tápol-
datban szaporítottuk fel. 

2.1.3.3. VMI-tápoldat 
A D. alaskensises kísérletekhez kissé módosított VMI-tápoldatot (ZINKEVICH és 
BEECH, 2000) használtunk. Az eredeti VMI-oldat receptjétől annyiban tértünk el, 
hogy a NaCl koncentrációját 20 g/L-re csökkentettük, valamint az összetételből 
kihagytuk a tioglikolsavat. Az alapoldathoz a Wolfe-féle nyomelemoldat (WOLIN 
és mtsi., 1963) kissé módosított változatát adtuk, a pH-t KOH-dal 7,5-re állítot-
tuk, majd hozzáadtuk a vitaminoldatot. A tápoldat teljes összetételét a 7. táblázat 
tartalmazza. 
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7. táblázat. A VMI-tápoldat általunk használt változatának összetétele 
alapoldat  nyomelemoldat  vitaminoldat 

összetevő koncentráció 
(/L deszt. víz) 

 összetevő koncentráció 
(g/L) 

 vitamin koncentráció 
(mg/L deszt. víz) 

NaCl 20 ,0 g  MgSO4·7H2O 3 ,0  C 100  
Na-laktát 6 ,0 g  nitrilo-triecetsav 1 ,5  B1 0 ,6 
Na2SO4 4 ,5 g  NaCl 1 ,0  B2 0 ,2 
kazaminosav1 2 ,0 g  MnSO4·H2O 0 ,5  B3 0 ,5 
tripton2 2 ,0 g  CaCl2·2H2O 0 ,1  B5 0 ,6 
NH4Cl 1 ,0 g  CoSO4·7H2O 0 ,1  B6 0 ,6 
KH2PO4 0 ,5 g  FeSO4·7H2O 0 ,1  B12 0 ,05 
Na-citrát 0 ,3 g  NiCl2·6H2O 0 ,1  H 0 ,01 
MgSO4·7H2O 0 ,06 g  ZnSO4·7H2O 0 ,1     
CaCl2·2H2O 0 ,04 g  AlK(SO4)2·12H2O 0 ,01     
FeSO4·7H2O 0 ,004 g  CuSO4·5H2O 0 ,01     
nyomelemoldat 1  ml  H3BO3 0 ,01     
vitaminoldat 2  ml  Na2MoO4·2H2O 0 ,01     
     Na2SeO3 0 ,001     

 
1 A kazein savas hidrolízisének eredménye; a triptofánon kívül minden esszenciális aminosavat tartalmaz, va-
lamint oligopeptidek is előfordulnak benne. 
2 A kazein tripszinnel emésztett terméke; a kazaminosav elegyhez hasonló, de annál sokkal több oligopeptidet 
tartalmaz. 

2.1.3.4. Akridinnarancs 

 
13. ábra. Az akridinnarancs szerkezeti 
képlete 

Az akridinnarancs (akridinoranzs, AO, N,N,N',N'-tetrametilakridin-3,6-diamin; 
C17H19N3; M = 265,4; CAS 494-38-2, 13. ábra) egy, a fluoreszcens mikroszkópiá-
ban használatos festék. A nukleinsavak szerkezetébe beékelődve festi meg azokat. 
(Ebből rákkeltő hatása valószínűsíthető.) Önmagában, valamint DNS-sel mono-
merként kölcsönhatva zöld színben fluoreszkál, RNS-sel pedig dimer vagy 
oligomer alakban komplexálódik és vörös vagy narancs színben emittál 
(ROST, 1995). Eredetileg azért fejlesztették ki, hogy az eltérő festést kihasználva 
a segítségével élő és élettelen sejteket lehessen megkülönböztetni. Az évek során 
összegyűlt kutatási eredmények viszont rávilágítottak, hogy ilyen célra nem alkal-
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mas (KARL, 1986). Teljes sejtszám meghatározáshoz azonban továbbra is az egyik 
nagy klasszikus festékvegyület. 

2.1.3.5. DAPI 
A DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol; C16H15N5; M = 277,3; CAS 28718-90-3; 
14. ábra) egy fluoreszcens festékvegyület. Kis koncentrációban használva elsősor-
ban a DNS-t festi meg, nagyobb koncentrációban más sejtrészekhez, ill. élettelen 
szerves anyaghoz is kötődik. A DNS adenin–timin bázispárjai közé ékelődik be, 
ezért feltételezhetően mutagén hatású. Ultraibolya gerjesztés hatására önmagában 
sárgás, DNS-sel kölcsönhatva pedig kék színben fluoreszkál (SHERR és 
mtsi., 1993). 

 
14. ábra. A DAPI szerkezeti képlete 

2.1.4. Nagytisztaságú víz 
A kísérletekben nagytisztaságú (ρ = 18,2 MΩ∙cm) vizet használtam (Milli-Q). 

2.1.5. Mesterséges tengervíz 
A tengerek vize átlagosan 3,5% oldott sót tartalmaz. Laboratóriumi körülmények 
között ezt szokás 3 vagy 3,5%-os, ill. – ami ezzel közelítőleg azonos koncentráció-
jú –, 0,5 M NaCl-oldattal helyettesíteni arra hivatkozva, hogy a tengervíz sótar-
talmának legnagyobb részét a NaCl adja. Csupán NaCl használata azonban durva 
közelítés, hiszen ez a tengervíz teljes sótartalmának csak 2/3-át teszi ki. Mára már 
bizonyítást nyert, hogy a korróziós folyamatokban a tengervízben kisebb koncent-
rációban jelen lévő egyéb ionok is részt vesznek. Ezért a pontosabb modellezés 
kedvéért bonyolultabb összetételű oldatokat is szokás használni. Ezek közül az 
alábbiakban csak egyet ismertetek, azt, amelyikkel kísérleteimben én is dolgoztam. 

A KESTER és mtsi. (1967) által javasolt eljárásban két részletben készül el 
a végső oldat. A vízmentes, gravimetriásan könnyen bemérhető összetevőkből 
(NaCl, Na2SO4, KCl, NaHCO3, KBr, H3BO3, NaF) a megfelelő tömegeket ki-
mérve feloldjuk a végső, teljes vízmennyiségnek kb. 2/3-ában. A kristályvizet tar-
talmazó és higroszkópos sókból (MgCl2·6H2O, CaCl2·2H2O, SrCl2·6H2O) elő-
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ször törzsoldatot kell készíteni, majd ezekből volumetriásan kell a megfelelő térfo-
gatú oldatot kimérni és felhígítani. Végül a két oldatot állandó keverés közben las-
san kell összeönteni, nehogy csapadék (CaSO4 stb.) váljon ki. Az így kapott mes-
terséges tengervíz pH-ja 8,2, összetételét pedig a 8. táblázat mutatja be a termé-
szetes tengervízével összehasonlítva. 

A mesterséges tengervíz elkészítése során a fenti receptet követtem azzal az ap-
ró eltéréssel, hogy a Ca- és Sr-sókat szintén gravimetriásan mértem ki. 
8. táblázat. Mesterséges tengervíz összetétele, összehasonlítva a természetes tengervízével (KESTER és mtsi., 1967) 

Ion, vegyület Mesterséges tengervízben (g/kg) Természetes tengervízben (g/kg) 
Cl− 19, 353 19, 353 
Na+ 10, 765 10, 760 
SO42− 2, 711 2, 712 
Mg2+ 1, 295 1, 294 
Ca2+ 0, 414 0, 413 
K+ 0, 387 0, 387 
HCO3− 0, 142 0, 142 
Br− 0, 066 0, 067 
H3BO3 0, 026 0, 026 
Sr2+ 0, 008 0, 008 
F− 0, 001 0, 001 

2.2. Eljárások 

2.2.1. A fém- és ötvözetminták előkészítése 

2.2.1.1. Rézminták csiszolása és polírozása 
A csiszolás különböző fokozatú (220, 400, 600, 800, 1200, 2000 és 

4000 szemcse/in1

A rézmintákat három különböző sorozatban, háromféleképpen csiszoltam/
políroztam, és a három különböző módon kapott végeredményt összevetettem. 
Minthogy a csiszolás/polírozás költségei a felületi érdesség csökkenésével exponen-
ciálisan nőnek, ezzel a kísérlettel az volt a célom, hogy optimalizáljam a réz csiszo-

), SiC alapú csiszolópapírokkal történt. A polírozáshoz gyémánt-
szemcsés szuszpenziókat (6, 3, 1 és ¼ µm szemcseméretben), valamint vizes Al2O3 
szuszpenziót (szemcsemérete 300 nm) használtam. Minden művelet laborhőmér-
sékleten és közönséges légkörben történt. Mosó- és öblítőfolyadékként acetont 
használtam. A csiszolás nedvesítő közege csapvíz volt, a gyémántszuszpenziós polí-
rozásé szerves oldószer, az Al2O3-osé nagytisztaságú víz. 

                                                 
1 in: inch (hüvelyk). 1 in = 25,4 mm. 
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lását, ill. polírozását, vagyis hogy minél rövidebb idő alatt és minél kevesebb be-
fektetett energiával minél simább felszíneket kapjak. 

A három sorozatot a következőképpen csiszoltam/políroztam: 
a) fokozatos csiszolás a 220-astól a 4000-es papírig, majd polírozás a 6, 3, 1 

és ¼ µm-es gyémántszuszpenziókkal, végül a 300 nm-es Al2O3-dal; 
b) fokozatos csiszolás a 220-astól a 4000-es papírig, majd polírozás az 1 és 

¼ µm-es gyémántszuszpenziókkal, végül a 300 nm-es Al2O3-dal; 
c) fokozatos csiszolás a 220-astól a 4000-es papírig, ezután pedig polírozás 

a 300 nm-es Al2O3-dal. 
A csiszolás/polírozás egyes lépései között minden esetben acetonban leöblítet-

tem, két percig ultrahangos rázatóban acetonban rázattam, végül újra acetonnal 
öblítettem az egyes mintákat. 

A vegyes populációjú mikrobákat tartalmazó hűtővízben folytatott kísérletek-
hez a rézhordozók előkészítése a fentiekben már ismertetett módon történt azzal 
a különbséggel, hogy a 4000-es csiszolópapír után az 1 µm-es gyémánt-
szuszpenzióval folytattam a polírozást, majd a 300 nm-es Al2O3-szuszpenzióval fe-
jeztem be. A gyémántszuszpenziós polírozás után a rézmintákat zuhogó csapvíz 
alatt vattával alaposan lemostam, ami után acetonos öblítés következett, majd 
2 perc ultrahangos rázatás acetonban, végül pedig újabb acetonos öblítés. A réz-
minták lefedve álltak 1-2 órán keresztül, hogy a rétegek kialakulásához szükséges 
oxidréteg képződjön a felületükön. 

2.2.1.2. Ötvözetminták tisztítása 
Az Al-s-, CuNi- és SS-minták kétlépcsős tisztítása egy acetonban történő 
10 percnyi ultrahangos zsírtalanítással kezdődött, amit mindkét oldalon 
20-20 percnyi UV-kezelés követett. 

2.2.1.3. Savas-peroxidos előkezelés 
A minták egy – precíziós szeleteléssel készült – része csak korlátozott mennyiség-
ben állt rendelkezésre, ezért igyekeztem olyan módszert találni, amellyel – újrafel-
használás céljából – regenerálni tudom azoknak a mintáimnak a felületét, amelye-
ket egyszer már felhasználtam viszonylag „szelídebb” kísérletekben (pl. 
peremszögmérés). A regenerálás első fázisa a mechanikai előkészítés volt, amelynek 
során a minták egyrészt a felületbe beékelődött szemcsékkel (SiC, Al2O3, gyé-
mánt) szennyeződhetnek, másrészt pedig sérül a stabil SAM- és LB-rétegek kiala-
kulásához szükséges felületi oxidrétegük. Azért tehát, hogy a mechanikai szennye-
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ződéseket eltávolítsam, és hogy az ismeretlen előtörténetű oxidrétegektől megsza-
badulva ismert szerkezetű, reprodukálható oxidrétegeket alakítsak ki, a mintákat 
egy, a szakirodalomból átvett (YUAN és mtsi., 2010; HOQUE és mtsi., 2009) két-
lépéses előkezelésnek vetettem alá. Elsőként híg, 14 mM salétromsavoldatban 
5 perces ultrahangos rázatás történt, majd újabb 5 percen át 5% H2O2-oldatban 
rázattam a mintákat. A savas-peroxidos előkezelés hatékonyságáról XPS-
vizsgálatokban győződtem meg ( 3.1.4.). 

2.2.2. Felületi érdesség mérése atomi erőmikroszkóppal 
Az atomi erőmikroszkóppal meghatározott 𝑅q érdesség az egyes mérési pontoknak 
e pontokra illeszthető átlag referenciasíktól (𝑧 = 0) mért magasság koordinátáinak 
(𝑧i) négyzetes közepe, azaz a mérési pontok magasság koordinátáinak standard de-
viációja (3). A különböző hordozók érdességének mérési körülményeit az alábbi-
akban részletezem. 

 
𝑅q = �1

n
�𝑧i

2
n

i=1
 (3) 

2.2.2.1. Rézminták érdességének mérése 
A különbözőféleképpen csiszolt/polírozott rézminták 3-3 különböző pontján, 
párhuzamosan és merőlegesen is a főbb csiszolati vonalakra, 100 × 100, 50 × 50 és 
10 × 10 µm2-es képeket vettem fel normál, aranyozott szilícium laprugó-tűkkel, 
majd a kapott képek manipulálása után (flatten, plane fit, erase scan lines) megha-
tároztam az Rq érdességet a teljes képmezőre. A 3-3 mérési pont esetén az Rq érté-
keket átlagoltam külön a 100 × 100, 50 × 50 és 10 × 10 µm2-es képekre is. 

2.2.2.2. Al-s-, CuNi- és SS-minták érdességének mérése 
A felületi érdesség meghatározására a csiszolatlan, csőszelet minták belső és külső 
felületéről (ti. a cső belső, ill. külső felülete)  AFM-felvételek készültek Ultrasharp 
szilíciumtűvel 50 × 50 µm2 területen, kontakt üzemmódban, 2 V-nak megfelelő 
állandó nyomóerővel, 512 × 512 képpont felbontásban, a lassú pásztázási irány-
ban 1 sor/s sebességgel. 

A belső felületeken minden ötvözetfajtából 3-3 mintán, mintánként 3-3 kü-
lönböző helyen (a hosszanti széléhez közel az elején, közepén, ill. végén), és min-
den helyen ugyanazt a területet egymás után háromszor végigpásztázva készültek 
felvételek (lásd 15. ábra). Ötvözetenként így tehát 3 × 3 × 3 = 27 mérést végez-
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tem, és az eredményeket rögzítettem magasság (height) és elhajlás (deflection) 
módban is. A minták görbült geometriájúak voltak (csőszeletek), ezért a pásztázás 
csak úgy volt lehetséges, hogy a hosszanti szélükhöz közel, megdöntve ragasztot-
tam fel őket a mintatartóra. A pásztázás fő (gyors) iránya így nagyjából párhuza-
mos volt a minták fő profiljára (a cső tengelyére). 

 
15. ábra. Az ötvözetminták belső, homorú (A), ill. külső, dom-
ború (B) felületén készült három-három AFM-felvétel hozzáve-
tőleges helye egy Al-s-mintán szemléltetve. A minták mérete 
10 × 12 mm2. (A fúrt lyukak a minták felfüggesztését szolgálták 
egyéb kísérletekben.) 

A domború geometriából adódóan a külső felületeken ilyen nehézségbe nem 
ütköztem. A méréseket igyekeztem a minta tetőpontján végezni és a pásztázás fő 
(gyors) irányát – az előírásoknak megfelelően – a minták fő profiljára (a cső tenge-
lyére) merőlegesre állítottam be. 

Az adatok kiértékelését NanoScope Analysis programmal végeztem. A nyers 
magassági adatokat először harmadfokú felület illesztésével kilapítottam (flatten 
parancs), majd erre a kilapított felületre kaptam az érdességi paramétereket. Az 𝑟W 
Wenzel-féle felületi tényezőket a pásztázott helyek méréssel meghatározott valós 
felszínének és ezek ismert geometriai területének (2500 µm2) arányából kaptam. 

A mérési eredmények átlagolásához minden pásztázott helyről csak az utolsó, 
harmadikként felvett képet használtam fel. (Az előző kettő során a piezoelektro-
mos szkenner „beáll”, s amíg ez meg nem történik, a felvett képekben torzulások, 
szisztematikus hibák lehetnek.) Átlagokat számoltam ki egyrészt külön minden 
egyes mintára a pásztázott 3-3 helyből, másrészt pedig az egyes ötvözetfajtákra 
a 3-3 minta egyenként 3 pásztázott helyéből, azaz ötvözetfajtaként 9 pásztázott te-
rület adataiból. A 9. táblázatban csak ez utóbbi átlagolás eredményeit összegeztem. 

1.

2.

3.

1.

2.

3.A B
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2.2.3. Peremszögmérés 
A peremszögeket az  F3.2. függelékben ismertetett kétféle módszerrel, Wilhelmy-
lapkán alapuló bemártással és az ülő csepp módszerével mértem. A Wilhelmy-féle 
mérésekhez dinamikus felületifeszültség-mérő berendezést használtam (NIMA). 
A bemerítés/kiemelés sebessége 10 mm/min volt. Az ülő csepp módszeréhez egy 
házi készítésű peremszögmérőt használtam (16. ábra). A folyadék automatikus és 
kontrollált módon történő adagolására egy Infumat fecskendőpumpába fogott 
25 µl-es, 0,728 mm belső átmérőjű Hamilton-fecskendőt használtam. Dinamikus 
módban a csepp növelését/csökkentését 1-2 µl-es lépésekben, 20 µl/min sebesség-
gel végeztem. A görbült geometriájú, csőszelet mintákon történt mérések esetén 
becsültem a görbület okozta torzítás mértékét, és a mért értékeket ennek megfele-
lően korrigáltam. (Ennek részletes elméletét az  F3.4. függelékben ismertetem.) 
A mérőfolyadék mindkét módszer esetén nagytisztaságú víz volt. 

 
16. ábra. Házi gyártmányú dinamikus peremszögmérő. Részei: (d) dőlésvezérlő; (f ) fényforrás; (ka) kamera; 
(ki) dőlésszög-kijelző; (p) pipettaállvány (a képen üres); (t) tárgyasztal; (X), (Y), (Z) a tárgyasztal mozgatócsa-
varjai a tér három irányában. 

A haladó és hátráló peremszögekből Tadmor egyenlete (F12) alapján számítot-
tam az egyensúlyi (Young-féle) peremszögeket, ezekből pedig a Neumann-egyenlet 
első alakja (F22) alapján kaptam a felületi szabadentalpiákat. 

A PS-nanorétegek esetében a hordozók felületi borítottságát a Cassie–Baxter-
elmélet (F10) alapján számoltam, azt feltételezve, hogy egy PS-sel részben fedett 
szubsztrátumon mért eredő egyensúlyi peremszög csupán magának a tiszta szub-
sztrátumnak az egyensúlyi peremszögéből, és a tiszta, tömör PS-réteg egyensúlyi 
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peremszögéből tevődik össze, és ez a két komponens a megfelelő területi arányok 
súlyával szerepel. Ennek megfelelően, ha a tiszta szubsztrátum 𝜃sz, valamint a tisz-
ta PS 𝜃PS peremszögét ismerjük, ahhoz, hogy a PS 𝑓PS felületi borítottságát meg-
kapjuk, elég meghatározni a részben borított felület 𝜃sz+PS peremszögét (4). Pe-
remszögek alatt itt minden esetben Young-féle, egyensúlyi peremszög értendő, 
aminek a meghatározásához a haladó és a hátráló peremszögeket is meg kell mér-
ni. A tiszta szubsztrátumok, valamint a részben borított minták egyensúlyi perem-
szögét kísérletileg határoztam meg, a tiszta PS-ét viszont táblázatokból nyertem 
(Surface Energy Data for PS, 2009). A táblázatokban szereplő többféle PS egyensú-
lyi peremszögei 82,3 és 91,3° között helyezkednek el. E két szélső értékből min-
den esetben egy nagyobb, valamint egy kisebb felületi borítást kapunk. A valós fe-
lületi borítást ezek számtani átlagával közelítettem. 

 𝑓PS =
cos 𝜃sz+PS − cos 𝜃sz

cos𝜃PS − cos 𝜃sz
 (4) 

Az SzHS-SAM és ODF-SAM nanorétegek rövidtávú stabilitását vízben 
Wilhelmy-módszerrel történő peremszögméréssel vizsgáltam, ez a módszer ugyan-
is jellegéből adódóan (a vizsgált mintát sorozatosan víz alá merítjük, ill. kiemeljük 
onnan) alkalmas arra, hogy vele a vizes közegnek a bevonatra gyakorolt hatását 
modellezzük, miközben folyamatosan szolgáltat peremszögadatokat. 

2.2.4. Langmuir-filmek tanulmányozása 

2.2.4.1. Telített és telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak Langmuir-filmjei 
Az amfifil vegyületek (PaS, SzS, DHS, LHS, PaHS, SzHS, OS, ES, LiS, PoS, 
RoS, OHS és EHS) 2,2 mM kloroformos oldatát tiszta víz szubfázisra vittem fel. 
A víz a levegőből beoldódó széndioxid miatt enyhén savas volt (pH = 5,5). A la-
borhőmérséklet, ahol ezt külön nem emelem ki, kb. 25 °C volt minden kísérlet 
esetén. A hőmérsékletfüggés vizsgálatát célzó kísérletekben a szubfázist 20, ill. 
30 °C-ra termosztáltam, a levegő hőmérséklete pedig 20–24, ill. 29–31 °C volt. 

A gátsebesség mindig 100 cm2/min volt. Az oldószer elpárolgására és az L-film 
rendeződésére szánt idő minden esetben 10 perc volt. Az oldatokat minden eset-
ben öt különböző térfogatban (15, 30, …, 75 µl) pipettáztam fel a szubfázisra 
(anyagonként öt izoterma), egyenletesen oszlatva el a cseppeket. Előzőleg minden 
esetben meggyőződtem a vízfelszín tisztaságáról úgy, hogy felvettem egy-egy „vak” 
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izotermát is. Ha az eltérés a nullától ± 0,3 mN/m-nél nagyobb volt, a szubfázist 
frissre cseréltem. Minden izoterma felvétele új szubfázison történt. 

2.2.4.2. N-acil-aminosavak Langmuir-filmjei 
Az N-acil-aminosavak 2,0 mM-os kloroformos oldatából 30, 45 és 60 µl-nyit 
egyenletesen szétoszlattam nagytisztaságú víz felületén egy LB-kádban (NIMA 
611D, NIMA Technology Ltd., Coventry, UK). Az L-filmek kompressziója 
2 perccel a terítés után kezdődött, 100 cm2/min sebességgel. A monoréteg szerke-
zetében bekövetkező változásokat BAM-kamerával (MiniBAM, NIMA Technol-
ogy Ltd., Coventry, UK) követtem. 

2.2.4.3. α-Alkil-aminosav-származékok Langmuir-filmjei 
A szubfázisok nagytisztaságú víz, ill. ilyen vízzel készült oldatok voltak. BERFELD 
és mtsi. (1999) nyomán a réz-acetát-oldat (pH = 6,15) koncentrációját 1 mM-ra, 
az aminosavakét pedig 100 mM-ra rögzítettem. Nyolcféle szubfázis készült: 1) víz; 
2) CuAc2; 3) D-Ala; 4) L-Ala; 5) D-Asn, 6) D-Asn + CuAc2; 7) L-Asn; 8) L-Asn + 
+ CuAc2. A filmképző anyagokat a szubfázisra 2,2 mM kloroformos oldatból cse-
pegtettem fel, 30, 45, 60 és 75 µl mennyiségben. Az α-alkil-aminosav-származé-
kok oldatában a két-két optikai izomer racém elegyben volt jelen. A szubfázist 
minden esetben 0,1 °C pontossággal 20 °C-ra termosztáltam. A levegő hőmérsék-
lete minden esetben 3 °C pontossággal 20 °C-ra volt beállítva. Az izotermák felvé-
tele 50, ill. 100 cm2/min sebességgel történt. Az L-filmek kialakulását és szerkezeti 
változásait BAM-mikroszkóppal követtem. 

2.2.5. Bevonatok készítése 

2.2.5.1. SAM-bevonatok 
A rézminták NaCl-oldatban történő korróziójához PaS-, SzS-, PaHS- és SzHS-
SAM-védőrétegek készültek 2,2 mM kloroformos oldatokból, 20 óra időtartamra 
történő bemerítéssel. Az idő letelte után a mintákat kloroformmal öblítettem. 

A vegyes populációjú ipari hűtővízben lefolytatott kísérletekhez SAM-
bevonatok a következő vegyületekből készültek: PaS, SzS, ES, OS, PaHS, SzHS, 
EHS és OHS. Az előkészített rézhordozókat 2 órára az illető vegyületek 2,2 mM 
kloroformos oldatába helyeztem. Az idő letelte után a mintákat pipettából vékony 
sugárban kiengedett kloroformban öblítettem, majd szárítottam. 
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A D. alaskensis monokultúrával folytatott kísérletekhez Cu-, Al-s-, CuNi- és 
SS-hordozókon SzHS- és ODF-SAM-bevonatok készültek, hordozóként és bevonat-
fajtánként három-három párhuzamos minta.  

2.2.5.2. LB-rétegek 

Csillámon 
A frissen hasított, tiszta csillám felületek 10 × 12,5 cm2 méretűek voltak. Minden 
filmfelvitel előtt előbb a szubfázis izotermáját vettem fel, hogy ellenőrizzem tiszta-
ságát. Az amfifil vegyületek (SzS, SzHS) 2,2 mM kloroformos oldatát tiszta víz 
szubfázisra vittem fel. Az L-film komprimálása 100 cm2/min sebességgel történt 
az oldószer elpárolgása után. A filmátvitel 25 mN/m állandó oldalnyomáson tör-
tént, az átvitel sebessége 10 mm/min volt. (Az oldalnyomás értékét a 26. ábrán 
bemutatott izotermák alapján úgy választottam ki, hogy az mindkét vegyület ese-
tében a „szilárd” fázisra essen.) Egy- és ötrétegű filmek készültek. 

Üvegen 
Az üveglemezkék tisztítása krómkénsavban való áztatással, majd nagytisztaságú 
vízzel való alapos öblítéssel történt. Az amfifil vegyületek (PaS, PaHS, SzS, SzHS, 
OS, ES, OHS, EHS) 2,2 mM kloroformos oldatát tiszta víz szubfázisra vittem fel. 
A filmátvitel állandó oldalnyomása PaS, PaHS, SzS és SzHS esetén 25 mN/m 
volt, OS és OHS esetén 20 mN/m, ES esetén 15, ill. 20 mN/m, EHS esetén pe-
dig 15 mN/m. A filmátvitel sebessége 10 mm/min volt. (Az oldalnyomások érté-
két a 26–27. ábrákon bemutatott izotermák alapján úgy választottam ki, hogy 
azok telített vegyületek esetében a „szilárd” fázisra essenek, telítetlen vegyületek 
esetében pedig a platók, illetve egyéb fázisátmeneti pontok alatt legyenek.) Egyré-
tegű filmek készültek. 

Rézen 
A rézminták NaCl-oldatban történő korróziójához PaS-, SzS-, PaHS- és SzHS-
LB-egyrétegek készültek tiszta víz szubfázisra felpipettázott 75 µl-nyi oldatokból. 
Az L-film komprimálásának sebessége 50 cm2/min volt. A filmátvitel 25 mN/m-
re beállított oldalnyomáson 5 mm/min sebességgel történt. A szubfázis tisztaságát 
előzetesen minden esetben izoterma felvételével ellenőriztem. 

A vegyes populációjú ipari hűtővízben lefolytatott kísérletekhez rézmintákon 
LB-egyrétegeket csak a telített vegyületekből készítettem (PaS, SzS, PaHS, SzHS), 
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mivel a fentiekben már leírtak alapján az L-filmek izotermáiból (lásd 
 3.2.1. fejezet) és az LB-rétegek összegfrekvencia-keltési (SFG) spektrumaiból is 
(lásd 3.3. fejezet) az következett, hogy a telítetlen vegyületekből nem lehet rende-
zett LB-rétegeket kialakítani. A filmátvitel körülményei és paraméterei a követke-
zők voltak: tiszta víz szubfázis; a levegő hőmérséklete 26 °C; felpipettázott oldat 
térfogata 75 µl; oldószer elpárolgására szánt idő 2 perc; L-film komprimálási se-
bessége 50 cm2/min; beállított állandó oldalnyomás 25 mN/m; filmátvitel sebes-
sége 5 mm/min. Előzetesen minden esetben izoterma felvételével ellenőriztem 
a szubfázis tisztaságát. 

2.2.5.3. Mártott filmek 
A PS dip-coating bevonatokat egykristályszilícium-lapkára, réz-, Al-s-, CuNi- és 
SS-mintákra vittem fel 10, 30, ill. 50 g/l koncentrációjú diklórmetános PS-
oldatokból, kb. 10 mm hosszan. A minták bemerítési, ill. kihúzási sebessége 
5−10 mm/s volt. Az ismételt bemerítések előtt a kiváló réteget megszárítottam. 

2.2.6. Összegfrekvencia-keltési (SFG) rezgési spektroszkópiai mérések 
Minthogy a különböző hordozókra felvitt nanorétegekben a szénhidrogénláncok 
rendezettsége a későbbi korrózió- és mikrobamegtapadás-elleni felhasználásnak 
fontos feltétele, a rétegek rendezettségét egy EKSPLA SFG-spektrométerrel vizs-
gáltuk (látható hullámhossz: 532 nm, energia: 40 µJ) ssp-, ill. ppp-elrendezésben1

2.2.7. Reflexiós-abszorpciós infravörös spektroszkópiai (RAIRS) mérések 

 
is. A kapott metil/metilén intenzitásarányokból következtettem az egyes 
LB-rétegek rendezettségének mértékére. SzHS-LB-rétegnek vizes közegbe való 
bemerítése előtt, majd az onnan történt kiemelése után kapott SFG-spektrumok 
összehasonlítását a réteg stabilitásának jellemzésére is felhasználtam. 

Az SzHS-SAM- és ODF-SAM-nanorétegeknek a vizes közegben való hosszú távú 
stabilitását a minták reflexiós-abszorpciós infravörös spektroszkópiai (RAIRS) 
ex situ vizsgálatával (a vízbe való merítés előtt és után) jellemeztük egy MCT de-
tektorral felszerelt, 2 cm−1 felbontású Nicolet Magna 750 FTIR-spektrométer 

                                                 
1 Olyan elrendezés, amelyben a generált kilépő, valamint a beeső látható és az infravörös fénynya-
láb polarizációja a beesési síkhoz képest rendre: merőleges, merőleges, párhuzamos (ssp), ill. pár-
huzamos, párhuzamos, párhuzamos (ppp). 
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(Au/KRS-5 polarizátor, Specac 19650 súrolószögű modul) segítségével. Az IR-
nyaláb beesési szöge 68,3° volt. 

2.2.8. Korróziós kísérletek 

2.2.8.1. Korróziós kísérletek NaCl-oldatban 
Az LB és SAM monomolekuláris rétegekkel borított rézmintákat 15 órára 0,5 M 
NaCl-oldatba merítettem. A 15 óra letelte után alapos vizes öblítés, majd acetonos 
öblítés következett. A korrodált mintákat AFM-mel vizsgáltam (Digital Instru-
ments, NanoScope III), 100 µm-es szkennerrel. Minden mintát három-három kü-
lönböző ponton vizsgáltam, 100 × 100, 50 × 50 és 10 × 10 µm2 területen, párhu-
zamosan és merőlegesen is a csiszolati vonalakra. A felvett képeket a már említett 
módon manipuláltam (flatten, erase scan lines), majd minden kép esetén kiszámol-
tam az Rq érdességet a teljes képmezőre és mintánként átlagoltam ezeket. Így min-
den minta érdessége három-három számmal lett jellemezhető, amelyek rendre 
a 100 × 100, 50 × 50 és 10 × 10 µm2 képméreteknek felelnek meg. A kontrollt 
a bevonat nélküli korrodált minták jelentették. 

A PS-nanorétegekkel végzett kísérletekben a minták bevont részét nem oxi-
génmentesített, nem kevertetett, 3,5%-os NaCl-oldatba merítettem. Az oldatok – 
és bennük a minták – nyitott üvegedényekben, szobahőmérsékleten álltak egy hé-
tig. Ezután a mintákat kiemeltem és az oldatokat koncentrált salétromsavval ke-
zeltem, míg a kivált csapadékok fel nem oldódtak. Az így kapott erősen savas ol-
datokban az illető ötvözetek fő alkotó fémjeinek koncentrációját ICP-OES 
módszerrel határoztuk meg. A kapott eredményeket korrigáltam a tiszta NaCl-
oldatra, ill. salétromsavra kapott értékekkel. 

2.2.8.2. Korróziós kísérletek mesterséges tengervízben 
A PS-nanorétegekkel borított réz, valamint Al-s- és CuNi-minták bevont részét 
a már ismertetett összetételű mesterséges tengervízbe (8. táblázat) merítettem egy 
hétre. Ezalatt az oldatok – és bennük a minták – nyitott üvegedényekben, szoba-
hőmérsékleten álltak. A már említett koncentrált salétromsavas kezelés után az egy 
hét alatt kioldódott/kivált fémionok koncentrációját ICP-OES módszerrel hatá-
roztuk meg. A kapott eredményeket korrigáltam a mesterséges tengervízre, ill. sa-
létromsavra kapott értékekkel. 
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2.2.9. Mikrobiológiai kísérletek 

2.2.9.1. Vegyes populációjú ipari hűtővízminta 
A bevont mintákat vegyes populációjú gyógyszergyári hűtővízbe merítettem 
48 órára. Az üvegcsék műanyag fedelét előzetesen átlyukasztottam, hogy az aerob 
mikroorganizmusoknak biztosítva legyen az oxigénellátás. Ezután desztillált vízzel 
öblítettem, majd akridinnaranccsal festettem a mintákat a következő eljárás szerint. 

Akridinnarancsos festés 
Az AO-s festési eljárás a következő volt: A preparátumokat 45 °C-on szárítottam, 
két percig abszolút etanollal rögzítettem őket, majd újabb szárítás következett 
45 °C-on. A vizsgálandó felületekre 20 mg akridinnarancs 100 ml desztillált vízzel 
készült oldatát cseppentettem két percre. A mintákat ezután desztillált vízzel mos-
tam, végül pedig 45 °C-on szárítottam. 

Háromféle kontroll mintát is készítettem: 
• felpolírozott, de nem kezelt és baktériumok hatásának ki nem tett rézminta; 
• felpolírozott rézminta, 2 órára kloroformban, baktériumok hatásának nem 

volt kitéve; 
• felpolírozott rézminta, bevonat nélkül, baktériumok hatásának kitéve 

48 órán keresztül. 
A minták vizsgálata előbb AFM-mel történt, a minta 3-4 különböző pontján, 

100 × 100, 50 × 50, 25 × 25 és 10 × 10 µm2 mezőkön, majd fluoreszcens mikro-
szkóp alatt (Axio Imager, Zeiss), 1000-szeres nagyítás mellet, immerziós olajban. 

2.2.9.2. Desulfovibrio alaskensis monokultúra 
A D. alaskensis monokultúrával végzett kísérletek mikrobiológiai laboratóriumban 
folytak. Hogy elejét vegyük a monokultúra befertőződésének, tisztaterű steril fül-
kében dolgoztunk, ill. az oxigénmentes közeg biztosítására egyes munkafázisok 
inert légkörű gloveboxban folytak. Csíramentesítés céljából a kémcsöveket autok-
lávban kezeltük, a fémmintákat pedig mindkét oldalukon 2-2 órára UV-
besugárzásnak vetettük alá. A baktériumok felszaporítása a már ismertetett VMI-
tápoldatban történt úgy, hogy 4,5 ml tápoldatot 0,5 ml baktériumtenyészettel be-
oltottunk. Az oldatokban a sejtszám 24 óra alatt 1,8 × 107/ml-re nőtt, majd ami-
kor 48 óra elteltével már elérte a 8,3 × 107/ml-t, beléjük helyeztük a nano-
rétegekkel borított, ill. kontroll fém- és ötvözetmintákat. A minták 24 órán át 
álltak 28 °C-on a baktériumos oldatokban. Ezután kiemeltük és steril, ioncserélt 
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vízzel óvatosan, de alaposan leöblítettük őket. A monokultúra tisztaságára, ill. 
a sterilitásra végig ügyelve a hagyományos protokollokat követtük (kesztyű, bakté-
riumszűrő, etanol és gázláng használata). 

Festés 4',6-diamidino-2-fenilindollal 
A minták felületén megtapadt D. alaskensis sejteket az EFM-es vizsgálatok céljából 
4',6-diamidino-2-fenilindollal (DAPI) festettük. A minták felületére 0,01% 
DAPI-t tartalmazó 4% formaldehid oldatot cseppentettünk, és 20 percig állni 
hagytuk rajtuk. Ezután a felületeket desztillált vízzel óvatosan, de alaposan leöblí-
tettük, és hagytuk megszáradni őket. Hogy elejét vegyük az egyéb mikroorganiz-
musokkal és porral való szennyeződéseknek, valamint a fluoreszcens festékanyag 
idő előtti elbomlásának, minden műveletet steril fülkében és sötétben végeztünk. 
A kész preparátumokat mikroszkóp tárgylemezekre ragasztottuk és az EFM-es 
vizsgálatokig fényvédő alufóliába csomagoltuk. Hogy az esetlegesen a felületekre 
jutó szennyeződésekből, ill. DAPI-kristályokból származó idegen fluoreszkálást 
meg tudjuk különböztetni a festődött D. alaskensis sejtekből származó fénytől, 
többféle kontroll mintát is készítettünk: nanoréteg nélkülit és nanoréteggel bevon-
tat, D. alaskensises oldatba merítettet és nem merítettet, DAPI-val festettet és nem 
festettet, több kombinációban. 

Sejtszámlálás és az eredmények statisztikai feldolgozása 
EFM-es sejtszámlálásra csak a síkpárhuzamos geometriájú réz-, ill. acélminták vol-
tak alkalmasak (a csőszelet Al-s- és CuNi-minták görbületi sugara túl kicsi volt 
ahhoz, hogy a mikroszkóp objektívje a belső felszín közelébe érjen). Mintánként 
hat-hat, összesen pedig 156 db, véletlenszerűen kiválasztott, 125 × 125 µm2 mére-
tű területen számláltam meg a baktériumsejteket. 

AFM-es sejtszámlálásra minden minta alkalmas volt. Kontakt módban magas-
sági (domborzati) képeket vettem fel mintánként 20 db, 50 × 50 µm2 méretű, 
egymást követő területről, síkpárhuzamos minták (Cu, SS) esetén a minta függő-
leges tengelye mentén, domború minták esetében pedig a függőleges tengellyel 
párhuzamosan, az egyik hosszanti szélhez közel. Két szomszédos terület közötti lé-
péstáv változó volt, 50–600 µm közötti. Az AFM-mel felvett 1040 db képen ösz-
szesen 49 786 db egyedi Desulfovibrio sejtet számláltam meg. 

Mind az EFM-es, mind az AFM-es sejtszámlálás eredményeinek kiértékelése 
az alább leírtak szerint történt. 
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Az egyes felületeken a baktériumsejtek száma nem Gauss-eloszlású. Egy általá-
nos sejtszámeloszlás hisztogramja erős baloldali aszimmetriát mutat, azaz a kis 
sejtszámok fordulnak elő nagy arányban, ugyanakkor a kis arányban előforduló 
nagy sejtszámok gyakran rendkívül elnyúló „uszályt” produkálnak. Ennek egyik 
oka, hogy a sejtek megtapadása nem véletlenszerű, mert a baktériumok a felület 
egyes pontjait előnyben részesítik. Bevonat nélküli felületen ilyen kitüntetett pon-
tok lehetnek az élek, sarkok, árkok, szemcsehatárok, bevont felületeken pedig 
a lyukak és más hibahelyek. Egy ilyen kitüntetett hely a közelben lévő összes bak-
tériumot vonzza, ezért gyakran feltűnő csoportosulásokat figyelhetünk meg (lásd 
47., 49. és 62. ábra). 

A fent leírtakból az következik, hogy az eredmények kiértékelésének nem lehet 
az átlag az alapja, ez ugyanis a nagyobb sejtszámokat túlreprezentálja, és így torzít-
ja az értelmezést. A medián már ésszerűbb választás. Ha nem csak egyetlen közép-
értékkel akarunk egy populációt jellemezni, a mediánon kívül célszerű további 
kvantiliseket is megadni, amelyek együttesen az eloszlás milyenségéről is tájékoz-
tatnak. Mindezek grafikus ábrázolására a legtömörebb és legszemléletesebb az ún. 
boxplot, vagy doboz ábra. Az egyes minták sejtszámait egy téglalappal ábrázoljuk. 
Az idom alsó oldala az alsó kvartilis, azaz az adatpontok ¼-e van ez alatt. A felső 
oldala a felső kvartilis, azaz az adatpontok ¼-e található e fölött. A kettő közötti 
zónában – interkvartilis tartományban, a „dobozban” – tehát az összes adatpont 
középső 50%-a található. Ezek a legreprezentatívabb adatpontok, ezért értékelés-
kor a doboz nagyságára és helyzetére figyelünk leginkább. A dobozt kettéosztó víz-
szintes szakasz maga a medián, amelynek a dobozon belüli helyzete az eloszlás mi-
lyenségéről tájékoztat. Ezenkívül kis négyzettel szokás még feltüntetni az átlagot 
is, valamint a dobozból kinyúló függőleges szakaszokkal (angolul gyakran 
whiskers, azaz bajusz) a populáció terjedelmét (általában a doboz aljától az adat-
pontok 1%-áig, valamint a doboz tetejétől az adatpontok 99%-áig). Az 1–99% 
közötti terjedelmen kívüli értékeket kiugró értékekként kezeljük, és helyüket csil-
laggal jelöljük. 

Két populáció doboz ábrájának összehasonlítása során az általánosan elfoga-
dott kritériumok szerint a következő megállapításokat tehetjük (17. ábra): 
A) Ha a mediánok kölcsönösen beleesnek egymás interkvartilis terjedelmébe, 

a két populáció közötti eltérés nagy valószínűséggel nem szignifikáns. 
B) Ha az egyik populáció mediánja beleesik a másik populáció interkvartilis ter-

jedelmébe, de ez fordítva nem igaz, a két populáció közötti eltérés lehet, hogy 
szignifikáns. 
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C) Ha a két populáció interkvartilis terjedelme között van ugyan átfedés, de me-
diánjaik közül egyik sem esik bele a másik interkvartilis terjedelmébe, a két 
populáció közötti eltérés valószínűleg szignifikáns. 

D) Ha a két populáció interkvartilis terjedelme közt nincs átfedés, a két populáció 
közötti eltérés szignifikáns. 

 
17. ábra. Két adathalmaz doboz ábrájának összehasonlítása. Az eredmények közötti eltérés A) nem szignifi-
káns; B) lehet, hogy szignifikáns; C) valószínűleg szignifikáns; D) szignifikáns. 

  

A B C D
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3. Eredmények és értékelésük 

3.1. A réz- és ötvözetminták felületi előkészítése 
Jó bevonat (összefüggő, jól tapadó) készítéséhez rendkívül fontos a hordozó felüle-
tének megfelelő előkészítése. Ezt először csiszolással és polírozással, majd tisztítás-
sal, végül pedig egy savas-peroxidos kezeléssel értem el. Az egyes munkafolyama-
tokban a felület tulajdonságainak változását különböző módszerekkel követtem 
nyomon: az érdességét AFM-mel, tisztaságét peremszögméréssel, a vegyi összeté-
telét pedig XPS-sel. 

A csiszolás és polírozás egy több lépcsőből álló, hosszadalmas eljárás, és költsé-
gei a felület érdességének csökkenésével exponenciálisan nőnek. Ezért tartottam 
fontosnak megvizsgálni, hogy időmegtakarítás érdekében az általános polírozási 
protokoll egyes köztes lépései kihagyhatók-e anélkül, hogy ez a végső eredményt 
lényegesen befolyásolná. 

A tisztítás, ha nem is annyira, mint a polírozás, időigényes és drága lehet (lásd 
 2.2.1.2.). Ezért különösen a laboratóriumi munkában, ahol a kísérletek során 
gyakran – így jelen esetben is – az egyes mintákat egyenként és kétkezi munkával 
kell az egyes fázisokon átvinni, igen fontos az, hogy olyan tisztítási módszert talál-
junk, ami hatékony, de nem időpazarló. Ugyanis, a polírozáshoz hasonlóan, eset-
leg kihagyhatók olyan hosszadalmas köztes szakaszok, amelyek túlzott elővigyáza-
tosságból kerültek bele a protokollba, de a végső eredményen nem változtatnak. 

A polírozás és a tisztítás tekintetében az irodalomban és szakmai konferenciá-
kon egymásnak ellentmondó érvekkel találjuk magunkat szemben. A polírozást és 
tisztítást ellenzők szerint mindkettő fölösleges, mégpedig azért, mert ezekkel olyan 
ideális körülmények megteremtésén fáradozunk értelmetlenül, amelyeknek a valós 
állapotokhoz nincs sok közük. Hiszen az ipari problémák, amelyekre megoldást 
találni végső soron célunk, általában nem tükörsima, rendkívül tiszta felületek 
korróziójában vagy biolerakódásában jelentkeznek; ezért az ideális laboratóriumi 
feltételek között született eredmények soha nem lesznek teljesen átültethetők ipari 
körülmények közé. Ezzel szemben a polírozás és alapos tisztítás támogatói szerint 
így valóban egy ideális, mesterséges rendszert hozunk ugyan létre, de mert ez 
a rendszer lényegesen egyszerűbb, behatároltabb is, mint megfelelője a való világ-
ban, vizsgálatával – ha a végső nagy kérdéseket nem is fogjuk tudni megválaszolni 
– egy-két szűk területre vonatkozó, behatárolt érvényű konkrét állítást meg fo-
gunk tudni fogalmazni. És fordítva: ilyen állításokat csakis efféle egyszerűsített, 
idealizált, modell rendszerekre vonatkozóan lehet megfogalmazni. 
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3.1.1. A rézminták érdessége polírozás után (AFM) 
A csiszolás során különböző stádiumban felvett 100 × 100 µm2-es AFM-képek 
közül szemléltetésképpen hatot a 18. ábra tüntet fel. Jól látszik, ahogyan a 4000-es 
papírral befejezett felszínhez képest a 6, 3, 1 és ¼ µm-es gyémántszuszpenzióval, 
valamint a 300 nm-es Al2O3-szuszpenzióval fokozatosan továbbpolírozott felszí-
nek egyre jobban kisimulnak, a csiszolati vonalak fokozatosan eltűnnek. Szabad 
szemmel a 4000-es dörzspapír után a felszín már csaknem tükörfényes, de a mé-
lyebb karcolások még jól láthatók. A 300 nm-es polírozás végén a felszín tökélete-
sen simának látszik, karcolás szabad szemmel nem vehető észre rajta. 

 
18. ábra. Rézminták AFM-mel vizsgált felszíne a finompolírozás különböző szakaszaiban. I.: #4000 
csiszolópapír; II.: 6 µm-es, III.: 3 µm-es; IV.: 1 µm-es és V.: ¼ µm-es gyémántszemcsék; VI: 300 nm-
es Al2O3-szemcsék. 100 × 100 µm2-es területek. 

A 19. ábrán az  a),  b) és  c) sorozatok (49. o.) egyes polírozási fázisaiban felvett 
képek átlagos Rq értékei vannak feltüntetve. A polírozás előrehaladtával a felület 
érdessége mindhárom sorozatban jelentősen csökken. Ettől csak az  a) és  b) soroza-
tokban a negyedmikronos gyémántszuszpenziós polírozási lépés a kivétel, ami 
után nem csökken, hanem enyhén nő az érdesség. Ez a szuszpenzió összecsomóso-
dásával magyarázható: nagyméretű aggregátumok képződnek, amelyek aztán mély 
és széles barázdákat vágnak a réz felszínébe. Ettől a kiugró kivételtől eltekintve vi-
szont az érdesség csökkenő tendenciája egyértelmű. 

I. II. III.

IV. V. VI.
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Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kezdeti nagy érdesség a 300 nm-es 
Al2O3-os polírozás után nagyjából ugyanarra az értékre esik le mind a három csi-
szolási sorozatban. Tehát úgy tűnik, attól függetlenül, hogy a 4000-es dörzspapír 
után egyből a 300 nm-es Al2O3-ra térünk, vagy a két művelet közé beiktatunk egy 
pár köztes, gyémántszuszpenziós lépést, az eredmény ugyanaz. Jelentős idő taka-
rítható tehát meg, ha az  a) és  b) protokoll helyett a  c) szerint végezzük a csiszolást/
polírozást. 

I. II. III. IV. V. VI.
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19. ábra.  a),  b), ill.  c) módon polírozott rézminták átlagos érdessége 
és az átlagok standard hibái. I.: #4000 csiszolópapír; II.: 6 µm-es, 
III.: 3 µm-es, IV.: 1 µm-es és V.: ¼ µm-es gyémántszemcsék; 
VI: 300 nm-es Al2O3-szemcsék. 

3.1.2. Az ötvözetminták tisztításának szükségessége (peremszögeredmények) 
A kétlépéses tisztítási protokoll ( 2.2.1.2.) előtt és után Wilhelmy-módszerrel 
megmérve a különböző minták haladó és hátráló peremszögeit, a 20. és 21. ábrá-
kon összefoglalt eredményeket kaptam. Ezek alapján megállapíthatjuk: 

1. Tisztítástól függetlenül az egyes minták dinamikus haladó peremszögei 
igen nagyok. A legnagyobb, 115° körüli értékeket nem tisztított minták 
esetén kapjuk. 

2. A különböző ötvözetek nem tisztított mintáinak peremszöge nemcsak 
hogy igen nagy, de közel egyforma is, ami arra utal, hogy ugyanaz a hidro-
fób szennyeződés van jelen rajtuk, és kb. ugyanolyan felületi borításban. 

3. A tisztított fémek peremszögei kisebbek, mint a nem tisztítottaké. Ez 
mindhárom ötvözetnél megfigyelhető és haladó-, ill. hátráló szögekre egy-
aránt vonatkozik. A különbség nagyobb a haladó szögek esetén. Ez a tisztí-
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tás hatékonyságát igazolja, minthogy a tisztítás a felületre adszorbeálódott 
hidrofób szennyeződés mennyiségét csökkenti. 

4. Tisztítás után a különböző ötvözetek peremszögei már nem egyenlők töb-
bé; a sorrend haladó és hátráló szögek esetében egyaránt: Al-s > CuNi > 
SS. Ez a különböző ötvözetfajták egymástól eltérő összetételű felületével 
lehet összefüggésben. 

5. A haladó és hátráló peremszögek között jelentős a hiszterézis, anyagi minő-
ségtől függetlenül mindig 73–75° a nem tisztított minták esetében. A tisz-
tított minták hiszterézise mindhárom ötvözet esetén sokkal kisebb: 49–
55°. Ez szintén a tisztítás hatékonyságára utal. 

6. A nem tisztított minták hátráló peremszöge az egymást követő ciklusokban 
folyamatosan csökken, viszont a tisztított mintáké csaknem egyforma. Ezt 
a következőképpen magyarázhatjuk: A hidrofób szennyeződést tartalmazó 
felületek első alkalommal még rosszul nedvesednek, de a többszöri bemerí-
tés és kihúzás során egyre jobban. Vagy leoldódik róluk a szennyeződés egy 
része, vagy maga a szennyeződés kezd nedvesedni. Tisztított minták esetén 
a felület már eleve jól, és mindig ugyanúgy nedvesedik. Ez megfigyelhető 
volt szabad szemmel is: kiemelés után igen gyakran egy vékony vízfilm ma-
radt a minta felszínén, ami a következő bemerítéskor felrántotta a tégely-
ből a vizet a minta felületére. 

7. A második ciklusban nagyobb haladó peremszögeket mértünk, mint az el-
ső ciklusban, minden esetben, ötvözettől és tisztítástól függetlenül. Az 
egyes ötvözetfajták peremszögének ez a megugrása fordítottan arányos az 
illető ötvözetfajta kezdeti peremszögével: Az Al-s peremszöge a legnagyobb, 
a peremszög-növekedés viszont itt a legkisebb, a CuNi peremszöge kisebb, 
viszont a peremszög-növekedés nagyobb, és végül az SS peremszöge a leg-
kisebb, viszont a peremszög-növekedés itt a legnagyobb. Ez a tendencia 
a fémek saját jellemzője, és nem függ a felület tisztaságától, viszont a tisztí-
tott minták peremszög-növekedése minden esetben kisebb, mint a nem 
tisztított mintáké (21. ábra). 

Mindezek az egyértelmű tendenciák azt bizonyítják, hogy a három fém – pe-
remszögeik alapján – a  4. pontban felírt módon rendezhető sorba, valamint hogy 
a tisztítás – a  3. pontban már megfogalmazott kijelentést alátámasztva – jól kimu-
tatható módon befolyásolja az egyes fémek nedvesedését. 
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20. ábra. Nem tisztított (a) és tisztított (b) ötvözetminták Wilhelmy-
módszerrel mért átlag haladó (piros) és hátráló (kék) peremszögei 
hat-hat egymást követő bemerítés–kiemelés mérési ciklusban, vala-
mint az átlagok standard hibái (ROMÁNSZKI és mtsi., 2013) 
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21. ábra. Tisztított és nem tisztított ötvözetmintáknak Wilhelmy-
módszerrel az első és a második bemerítés–kiemelés mérési ciklus-
ban mért haladó peremszögei közti különbségek átlagai, valamint az 
átlagok standard hibái 

Az alapos tisztításnak tehát számszerűsíthető eredményei vannak. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden esetben szükség is van az alapos tisztításra. Ahogyan 
a csiszolásnál, úgy itt is komoly időmegtakarítás érhető el, ha csupán a minimális, 
még jó eredményt hozó tisztításra szorítkozunk. Az időveszteségen túl a kétlépéses 
tisztítási protokoll második, UV-kezelési szakaszának megtartása még további kel-
lemetlenséggel járhat, amennyiben az UV-sugárzás hatására keletkező atomos oxi-
gén, ill. ózon nem csak a felületen jelenlévő szerves szennyeződést roncsolja szét, 
hanem magát az ötvözet felületét is oxidálhatja. Ezért találtam fontosnak, hogy az 
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UV-kezelés szükségességét megvizsgáljam. A csak acetonos, ill. acetonos és UV-s 
tisztításon átesett minták statikus peremszögét összehasonlítottam a tisztítás egyes 
szakaszai után SAM-képződés céljából SzHS-oldat hatásának kitett mintákéval. 
Azt feltételeztem, hogy jó minőségű SAM-réteg csak az alaposan, tehát UV-záson 
is átesett mintákon fog képződni, ami majd a peremszögekben egyértelműen tük-
röződni fog; ugyanakkor az, hogy az alaposan tisztított hordozón mennyivel jobb 
minőségű SAM-réteg alakul ki, mint a csak acetonos zsírtalanításon átesetten, 
magától a hordozó természetétől, felszínének kémiai összetételétől is függni fog. 

 aceton aceton + UV aceton + SAM aceton + UV + SAM 

Al-s 

 
63° 

 
32° 

 
92° 

 
90° 

SS 

 
56° 

 
35° 

 
66° 

 
90° 

22. ábra. Egy kétlépcsős tisztítás különböző szakaszain átesett, ill. ezek után SzHS-SAM-réteggel felületkezelt 
ötvözetminták statikus peremszögei (ROMÁNSZKI és mtsi., 2013) 

Bebizonyosodott, hogy alapos tisztításra valóban nincs egyformán szükség 
minden hordozótípus esetén ahhoz, hogy SAM-réteg kialakuljon. Az Al-s és SS 
között ebben a tekintetben tapasztalt különbséget a 22. ábra szemlélteti. Acetonos 
tisztítás után az Al-s statikus peremszöge 63°, az SS-é pedig, az eddigiekkel össz-
hangban, kisebb, 56°. Ha erre az acetonnal tisztított felületre megpróbálunk 
SAM-réteget készíteni, az így módosított felület peremszöge Al-s esetén 92° lesz, 
SS esetén viszont csak 66°. Az első érték jó, a második rosszabb minőségű (részle-
gesen kialakult, kis rendezettségű) SAM-réteg jelenlétére utal. Ha az acetonos tisz-
títás után UV-kezelésnek is alávetjük a kiindulási mintákat, a statikus peremszö-
gek az acetonos tisztítás utáninál is kisebbek (32, ill. 35°), jelezve, hogy a felület 
hidrofób szennyeződésekben szegényedett. Az így tisztított mintákon SAM-réteget 
készítve a peremszög az Al-s és SS esetében egyaránt a jó minőségű SAM-rétegnek 
megfelelő 90°-ra nő. A kísérlet eredményeiből az következik tehát, hogy SzHS-
SAM-réteg kialakulásához az SS-mintákat mindenképpen alaposan tisztítani kell, 
az Al-s-minták UV-zása viszont elhagyható, esetében ugyanis az SzHS-molekulák 
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adszorpciója feltehetően az első tisztítási lépés után még hátramaradt szennyeződés 
kiszorításával megy végbe. 

3.1.3. A savas-peroxidos kezelés hatása a minták érdességére és teljes felszí-
nére (AFM-eredmények) 

A kezeletlen, ill. a savas-peroxidos kezelésen (lásd  2.2.1.3.) átesett minták 𝑅q érdes-
ségét (lásd  2.2.2.) és 𝑟W felületi tényezőjét (lásd  F3.3.2.) a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat. Kezeletlen, valamint a savas-peroxidos kezelésen ( 2.2.1.2.) átesett ötvözetminták 𝑅q érdessége és 𝑟W 
Wenzel-féle felületi tényezője a belső (b), ill. a külső (k) felületen (átlagértékek és az átlagok standard hibái) 

ötvözet felület 
𝑅q 
nm 

𝑟W 
– 

kezeletlen kezelt kezeletlen kezelt 

Al-s b 343 ± 43 272 ± 41 1,09 ± 0,02 1,05 ± 0,03 
k 304 ± 63 235 ± 37 1,03 ± 0,01 1,02 ± 0,00 

      
CuNi b 182 ± 38 133 ± 12 1,01 ± 0,00 1,01 ± 0,00 

k 245 ± 39 232 ± 56 1,03 ± 0,01 1,02 ± 0,01 
      
SS b 282 ± 16 276 ± 29 1,04 ± 0,00 1,02 ± 0,01 

k 198 ± 23 188 ± 27 1,02 ± 0,00 1,01 ± 0,00 

A kezeletlen minták egyhez igen közeli 𝑟W értékei azt jelzik, hogy a mért hala-
dó peremszögek (lásd  3.1.2. alfejezet) elsősorban nem az érdesség miatt megnöve-
kedett felület miatt nagyok, azaz az esetleges Wenzel-szerű nedvesítés hatása igen 
elenyésző. A peremszögek valószínűleg más okból ilyen nagyok: a) a felület kémiai 
tulajdonságai miatt (oxidok); és/vagy b) Cassie-típusú nedvesedés miatt, amelynek 
hatása nem az 𝑟W-vel, hanem a nagyobb 𝑅q-val függ össze. Az a tény, hogy az 𝑅q 
érdességek nagyok, több száz nanométeresek, szintén eredményezheti azt, hogy 
a peremszögek mérésekor a víz csak részlegesen nedvesíti a felületet, mert a felületi 
árkokat levegő tölti ki (Cassie-állapot). Ezért kaphatunk nagy haladó peremszög-
értékeket. (A Wenzel-, ill. Cassie-féle nedvesedés elméletét lásd az  F3.3. függelék-
ben.) 

A savas-peroxidos kezelés után minden esetben valamennyi minta 𝑅q érdessé-
ge hibahatáron belül, de szisztematikusan csökken, az egyhez már eleve igen közeli  
𝑟W felületi tényezők pedig esetenként még jobban közelítik az egyet. Az 𝑅q csök-
kenése azzal magyarázható, hogy a híg savas maratás során elsőként a hegyes csú-
csok, kiemelkedések oldódnak le. Tehát ilyen módszerrel, ilyen koncentrációjú 
savval a felületeket nem durvítjuk, hanem ellenkezőleg, simítjuk. A kezelés hatásá-
ra a felület érdessége abszolút értékben és arányaiban is leginkább az Al-s-minták 
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esetén csökken, ezeket sorrendben a CuNi-minták követik, a legkevésbé pedig az 
SS-minták érdessége csökken a kezelés során. Ennek egy lehetséges magyarázata 
az, hogy a (nagyobb) réztartalmú ötvözetek felszínén inkább híg savban oldhatóbb 
réz-oxidok vannak jelen, míg az acél felületén főleg oldódásnak ellenállóbb króm-
oxidok (vö. az XPS-eredményekkel a  3.1.4. alfejezetben). 

3.1.4. A savas-peroxidos kezelés hatása a minták felületének kémiai összeté-
telére (XPS-eredmények) 
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23. ábra. Al-s-, CuNi- és SS-minták felületének atomszázalékos összetétele (XPS-eredmények, vö. 10. táblá-
zat). (1) oxidálódott; (2) híg salétromsavval kezelt; (3) híg salétromsav után híg hidrogén-peroxiddal kezelt 
minták. A oszlop: A fő ötvözetalkotó fémek atomszázalékos részesedése a felületet alkotó összes elemből. 
B oszlop: Ugyanezeknek a fémeknek a csak egymáshoz viszonyított atomszázalékos előfordulása 

A savas-peroxidos kezelés hatását az Al-s-, CuNi-, SS-minták felületének ké-
miai összetételére XPS-sel vizsgáltuk. A minták előzetesen ellenőrizetlen körülmé-
nyek között oxidálódtak, és a kezelés szerepe éppen az volt, hogy az ismeretlen 
előéletű minták felületét egységes módon tudjuk előkészíteni bevonatképzésre. Az 
eredményeket a 10. táblázat és a 23. ábra foglalja össze. 

Al-s esetén a kezelés első, savas lépése után a minták sötétbarna, réz(II)-oxidra 
jellemző színe az elemi réz és réz(I)-oxid jellegzetesen vörös színére váltott. A felü-
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let vizsgálata kimutatta, hogy a savas kezelés hatására az ötvözetben a cinkhez ké-
pest a réz és alumínium mennyisége egyaránt jelentősen megnőtt, valamint a réz-
vegyületek mellett megjelent az elemi réz is. Ezt úgy értelmezhetjük, hogy a híg 
salétromsav kioldja a felületi oxidok, és elsősorban a cinkvegyületek egy részét, 
aminek következtében a felületen a réz és alumínium feldúsul. A kezelés második, 
hidrogén-peroxidos lépése után az Al-s felülete megint a réz(II)-oxidra jellemző 
sötét színű lesz, és az XPS-eredmények is azt mutatják, hogy a felületről eltűnik az 
elemi réz, ill. nagyon lecsökken a Cu2O, megnövekedik viszont a CuO mennyisé-
ge. Az eredményeket úgy értelmezhetjük, hogy az eredetileg ellenőrizetlen körül-
mények között oxidálódott felületről először sikerült az oxidok egy részét eltávolí-
tani, majd kontrollált körülmények között regenerálni. 

Hasonló eredményeket kaptunk a CuNi és SS kezelése során is. CuNi esetén 
a savas kezelés után megnő a Cu : Ni atomarány, és ez az arány nem változik jelen-
tősen a második, peroxidos kezelés után sem. A felületi rézvegyületek változatossá-
ga azonban megnő: savas kezelés után a réz, ill. egy és két vegyértékű réz-oxidok és 
-hidroxid is jelen vannak. 

Az SS esetében, bár az acél „rozsdamentes”, az oxidálódás körülményei olya-
nok voltak (kloridionok jelenléte), hogy a felületen szemmel látható rozsdafolto-
kat eredményeztek. A kezelés savas szakaszában ezek eltűntek, a peroxidos sza-
kaszban pedig nem jelentek meg újra. Az XPS-eredmények azt mutatták, hogy 
a kezdeti 48 : 1 Fe : Cr atomarány a savas kezelés hatására 1 : 1 -re csökkent, el-
tűnt a FeO(OH), és megjelent az elemi vas. Mindezt úgy értelmezhetjük, hogy 
a híg salétromsav leoldotta a felületről a rozsdát. A peroxidos kezelés hatására ezek 
az arányok már nem változtak jelentősen, és a FeO(OH) sem képződött újra. 
Nem kell tehát attól tartanunk, hogy a peroxidos kezelés rozsdásodást idézne elő. 
Ehelyett, feltehetően, passziválja a felületet. 

Összefoglalva a vizuális megfigyelés és az XPS-vizsgálatok eredményeit el-
mondhatjuk, hogy a savas-peroxidos kezelés jó (egyszerű, gyors, olcsó) választás 
a felületnek ellenőrzött körülmények között történő előkészítéséhez, a bevonat-
képzéshez fontos, ismert összetételű oxidréteg kialakításához. 
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10. táblázat. Oxidálódott (1), majd híg salétromsavval kezelt (2), és végül híg hidro-
gén-peroxiddal kezelt (3) ötvözetminták felületének fényképe, ill. XPS-sel kapott 
elemi összetétele atomarányokkal. Lásd még: 23. ábra. 
ötvözet 

és fő 
alkotó 
fémek 

a vegyi összetétel változása a felületkezelés hatására 

 1 2 3 

Al-s 
   

Cu : Zn : Al = 1,5 : 1 : 2,5 Cu : Zn : Al = 5 : 1 : 4,3 Cu : Zn : Al = 4 : 1 : 9 

Cu Cu2O, CuO és Cu(OH)2 Cu és Cu2O (együttesen a 
teljes Cu-tartalom 50%-a); 
CuO és Cu(OH)2 

főleg CuO és Cu(OH)2; 
egy kevés Cu2O 

Zn ZnO ZnO ZnO 

Al Al2O3 Al2O3 Al2O3 

CuNi 
   

Cu : Ni = 1,6 : 1 Cu : Ni = 2,8 : 1 Cu : Ni = 2,6 : 1 

Cu főleg Cu2O; egy kevés CuO 
és Cu(OH)2 

főleg CuO; egy kevés Cu2O Cu, Cu2O, CuO és 
Cu(OH)2 

Ni Ni(OH)2 Ni(OH)2 Ni2O3 és Ni 

SS 
   

Fe : Cr : Ni = 48 : 1 : 0 Fe : Cr : Ni = 1 : 1 : 0,125 Fe : Cr : Ni = 1,2 : 1 : 0,2 

Fe Fe2O3 és FeO(OH) Fe (a teljes Fe-tartalom 
20%-a), FeO és Fe2O3 

Fe (a teljes Fe-tartalom 
15%-a), FeO és Fe2O3 

Cr CrOx Cr (a teljes Cr-tartalom 
6%-a) és Cr2O3 

Cr (a teljes Cr-tartalom 
4%-a) és Cr2O3 

Ni nem kimutatható Ni (a teljes Ni-tartalom 
45%-a), Ni2O3 és Ni(OH)2 

Ni (a teljes Ni-tartalom 
60%-a), Ni2O3 és 
Ni(OH)2 
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3.1.5. A savas-peroxidos kezelés hatása a minták peremszögére 

 
24. ábra. Síkpárhuzamos ötvözetminták peremszögei a belső (b) és külső (k) felületen, ülő csepp módszerével, 
valamint Wilhelmy-módszerrel (W) meghatározva (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014b). Minden négytagú sorozat 
első pontja az acetonban tisztított mintához tartozik, a második a tisztítás után híg HNO3-val kezelt mintá-
hoz, a harmadik az ezután híg hidrogén-peroxiddal kezelt mintához, a negyedik pedig az ezek után mártott 
PS-réteggel borított mintához. Al-s- (A és B), CuNi- (C és D), valamint SS-minták (E és F)  𝜃A haladó és 𝜃R 
hátráló peremszögei (A, C és E), ill. 𝜃A − 𝜃R peremszög-hiszterézisei és 𝜃Y egyensúlyi peremszögei (B, D és F). 

A savas-peroxidos kezelés hatását a minták nedvesedésére peremszögméréssel is 
vizsgáltam. Ehhez az eredetileg csőszelet geometriájú mintákat présben kilapítot-
tuk. Ülő csepp módszerével külön vizsgáltam az eredetileg cső alakú minták belső 
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és külső felületét, Wilhelmy-módszerrel pedig – a módszer természetéből adódóan 
– a minták egészére vonatkozóan határoztam meg a peremszögeket. 

A 24. ábra az ülő csepp módszerével a belső és külső felületeken, valamint 
a Wilhelmy-módszerrel a minták egészén mért haladó és hátráló peremszögeket, 
továbbá az ezekből számolt peremszög-hiszterézis és egyensúlyi (Young-féle) pe-
remszögeket foglalja össze a három ötvözet (Al-s, CuNi, SS) mintáinak a savas-
peroxidos kezelés előtti tisztított, valamint a kezelés két szakasza utáni állapotá-
ban. Ezenkívül minden adatsor feltüntetett negyedik pontja egy PS-sel történt 
bevonatolás után mért értéknek felel meg. (A PS-nanorétegek peremszögéről bő-
vebben a  3.5.1. fejezetben esik szó.) A mérési adatpontok mindegyike három-
három párhuzamos mintán mért érték átlaga, az átlag standard hibájával együtt 
feltüntetve. 

A csupán acetonnal tisztított minták peremszögértékeihez képest a híg salét-
romsavas kezelés után az átlag haladó peremszögek a salétromsavas kezelés után 
általában valamelyest csökkennek, a hidrogén-peroxidos kezelés után nem változ-
nak, vagy kissé tovább csökkennek, majd a PS-es bevonás után jelentősen megnő-
nek. A savas-peroxidos kezelés hatására jelentkező peremszög-csökkenést a felület 
összetételében bekövetkező, már említett kémiai változásoknak tulajdoníthatjuk. 
A bevonatolás után kapott peremszög-növekedés és az elért, PS-nek megfelelő ér-
tékű peremszög arra utal, hogy a bevonatképzés sikeres volt. Bevonatolás után öt-
vözettípustól függetlenül a mért haladó peremszögek hibái is jelentősen lecsök-
kennek, ami azt jelenti, hogy nem csak hidrofóbabb, hanem energetikailag egysé-
gesebb felületeket kaptunk. A haladó peremszögeknek a savas-peroxidos kezelés 
hatására történő változásával (stagnálnak, ill. enyhén csökkennek) hasonló irányú 
tendenciát mutatnak a hátráló peremszögek, a hiszterézisértékek és az egyensúlyi 
peremszögek is. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a savas-peroxidos kezelés a minták felüle-
tének a peremszögértékekben is megmutatkozó változását idézi elő.  

3.2. Langmuir-filmek 

3.2.1. Telített és telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak L-filmjei 
A telített és telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak L-izotermái jellegzetes hason-
lóságokat és különbségeket mutatnak. Az izotermákat a szénlánc telítettsége sze-
rint csoportosítva a 25. ábra foglalja össze. 
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A DHS és LHS izotermája vízszintes egyenes 0 mN/m-en. Ez azért van így, 
mert a 10 (DHS), ill. 12 (LHS) szénatom hosszúságú láncok a filmképzéshez túl 
rövidek: a vegyületek beoldódnak a vízbe. 
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25. ábra. Karbonsavak és hidroxámsavak Langmuir-filmjeinek izotermái (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008). A: telített 
vegyületek. a) DHS; b) LHS; c) PaHS; d) SzS; e) PaS; f ) SzHS. Az ábrabetét a 17 és 27 Å2/molekula közötti 
terület felnagyított képe. B: telítetlen vegyületek. a) EHS; b) PoS; c) OHS; d) LiS; e) OS; f ) ES; g) RoS. 

A telített karbonsavak izotermáinak „folyadék” szakasza hosszú: 24 mN/m fe-
lületi nyomás érték körül törik csak meg és folytatódik a meredekebb „szilárd” 
szakaszban. Ezzel szemben a megfelelő hidroxámsavak „folyadék” szakasza nagyon 
rövid, már 3-4 mN/m érték körül megtörik, és meredekebben folytatódik a „szi-
lárd” szakaszban. A karbonsavmolekulák látszólag tömörebb filmbe szerveződnek 
„szilárd” állapotban, helyigényük az izotermák alapján pár Å2-mel kisebb, mint 
a megfelelő hidroxámsavaké. Ez a fejcsoportok méretbeli különbségével értelmez-
hető: a hidroxámsavnak a karbonsavhoz képest még van egy nitrogénje is, ami 
a térigényt növeli. 

A 18 szénatomszámú vegyületek izotermáinak kollapszuspontja körülbelül 
10 mN/m értékkel magasabban van, mint a nekik megfelelő 16 szénatomszámú 
vegyületeké. (Az SzS kollapszuspontja a PaS-é fölött, ill. az SzHS kollapszuspontja 
a PHS-é fölött van.) 

A telítetlen vegyületek izotermái kevésbé meredekek, elnyúltabbak és kisebb 
felületi nyomás értékeket érnek el, mint a telített vegyületeké. Ez minden bizony-
nyal a kettős kötések nagyobb térigényének tulajdonítható. Az izotermák többnyi-
re íveltek, a telített vegyületek izotermáira oly jellemző töréspontokkal itt alig ta-
lálkozunk. 

A PoS és LiS izotermái hosszú platóban végződnek. Az OS és RoS izotermái 
ehhez hasonlóan, de plató helyett lineárisan enyhén emelkedve érnek véget. Mind 
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a négy esetben arról lehet szó, hogy a molekulák „folyadék 1” fázisból „folya-
dék 2” fázisba kerülnek, „szilárd” fázisba viszont nem tudnak átalakulni az adott 
kísérlet körülményei (hőmérséklet, pH) között. Ez a π-kötések nagy térigénye mi-
att lehet így, ami az alacsonyabb olvadáspontokban is megmutatkozik. 
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26. ábra. Telített karbonsavak és hidroxámsav párjaik L-filmjeinek izotermái (felső sor, kékkel), ill. kompresz-
sziós modulus görbéi (alsó sor, pirossal) (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008) 
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27. ábra. Telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak L-filmjeinek izotermái (felső sor, kékkel), ill. kompressziós 
modulus görbéi (alsó sor, pirossal) (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008) 

Az EHS több fázisátmenetet is mutat, a végén egy valósnak tűnő kollapszus-
ponttal 39 mN/m felületi nyomás értéken, ahol is feltehetően a kialakult „szilárd” 
réteg törik össze. Itt feltevődik a kérdés, hogy a vizsgált telítetlen vegyületek közül 
miért egyedül az EHS lenne képes „szilárd” fázist létrehozni a kísérlet körülményei 
között? Ebben szerepe lehet a transz térszerkezetnek és a hidroxámsav funkciós 
csoportnak is. A transz konfiguráció ugyanis azt eredményezi, hogy az EHS tér-
igénye a többi, cisz konfigurációjú telítetlen vegyületénél kisebb, a hidroxámsav 
pedig a karbonsavnál erősebb sav, vagyis ionizációja teljesebb, és így a vízmoleku-
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lákkal erősebb kölcsönhatás kialakítására képes, ami molekuláinak a vízfelszínhez 
képest a merőlegeshez közelebbi orientációjának kedvez. 

Az egyes izotermákból kompressziós modulus görbéket származtatva (lásd 
 1.4.2. fejezet) az egyszerű grafikus módszernél jóval pontosabban meghatározha-
tók a kollapszuspontok és a jellemző molekulaterületek. A telített karbonsavak és 
hidroxámsavak kompressziós modulus görbéit az eredeti izotermákkal együtt 
a 26. ábra, a telítetlen vegyületekét pedig a 27. ábra tartalmazza. A kompressziós 
modulusok görbéin jól láthatóvá válnak az olyan fázisátalakulások is, amelyek az 
egyszerű izoterma görbéken nem szembetűnők. (Ilyen pl. a PaHS és SzHS „csepp-
folyós”–„szilárd” fázisátalakulása.) A kompressziós modulus görbékből az is jól lát-
szik, hogy a tíz vegyület közül csupán öt képez „szilárd” fázist: PaS, SzS, PaHS, 
SzHS, EHS. Az említett vegyületek kompressziós modulus görbéi több (általában 
két) ívből állnak, a görbék szögpontja jelzi a „szilárd” fázis kialakulását. Ezzel 
szemben a többi, telítetlen vegyület kompressziós modulus görbéje egyetlen, töret-
len ívből áll, ami a „szilárd” fázis hiányára utal. A görbék maximuma telített ve-
gyületek esetén igen magasan van, 501 (PaS) és 828 mN/m (PaHS) között, míg 
telítetlen vegyületek esetén alacsonyan, 27 (OS) és 103 mN/m (OHS) között. 

Az izotermákból és kompressziós modulus görbékből meghatározott 𝛱c 
kollapszusnyomások és 𝐴c, ill. 𝐴0 molekulaterületek értékeit a 11. táblázat tartal-
mazza. A saját és az irodalmi adatok jól egyeznek. 

Az alábbi megállapításokat tehetjük: 
1. A várakozásnak megfelelően az EHS helyigénye lényegesen nagyobb, mint 

az azonos szénatomszámú, de telített SzHS-é, viszont lényegesen kisebb, 
mint a cisz konfigurációjú párjáé (OHS). 

2. Ezzel szemben az OS–ES pár esetén azt tapasztaljuk, hogy az ES térigénye 
a nagyobb, (𝐴0 = 50 Å2/molekula) és az OS-é a kisebb (40 Å2/molekula). 

3. A várakozásnak megfelelően valamennyi telítetlen karbonsavmolekula 
helyigénye mintegy 2-szer, 2,5-ször nagyobb, mint a telítetteké. 

4. A RoS elnyúlt izotermájáért valószínűleg a szerkezetében található OH 
csoport a felelős. Ez poláris lévén, a molekuláknak a karboxil fejcsoporton 
kívül még egy második ponton való „lehorgonyzásához” járulhat hozzá. 

5. A LiS cisz,cisz szerkezetéből hatalmas molekulaterületet várnánk, ehhez 
képest a kapott érték nagyjából ugyanannyi, mint az azonos szénatom-
számú, de csak egyetlen cisz kettős kötést tartalmazó OHS-é. Ebből az kö-
vetkezik, hogy a LiS-molekulák konformációja a határfelületen nem lehet 
a 10. ábrán bemutatott. 
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11. táblázat. Karbonsavak és hidroxámsavak Langmuir-filmjeinek 𝛱c kollapszusnyomásai, 𝐴c és 𝐴0 moleku-
laterületei, ill. ezek különbsége; saját, ill. szakirodalmi adatok 

amfifil vegyület 𝛱c 
mN/m 

𝐴c 

Å2/molekula 
𝐴0 

Å2/molekula 
𝐴0 − 𝐴c 

Å2/molekula 
saját irodalmi saját saját irodalmi saját 

PaS 40,7   18,9 20,1   1, 2 
SzS 54,0 50 1 17,8 19,8 21 2 2, 0 

40 ,83 22 1   
 20 3   
ES 27,3 25  36,9 50,0   13, 1 
PoS 32,7   33,4 52,4   19, 0 
OS 22,8 29 4 19,5 39,6 43 5 20, 1 

29 ,82 41 6   
 30 6     

RoS 20,1   17,2 42,8   25, 6 
LiS 28,6 26 6 32,3 51,8 48 6 19, 5 
PaHS 53,4   19,3 21,1   1, 8 
SzHS 62,0   20,5 23,0 23 7 2, 5 
EHS 38,9   12,2 32,0   19, 8 
OHS 40,3   32,3 51,2 49 7 18, 9 

 
1 20 °C; pH = 6,0; kloroformos oldatból (HWANG és KIM, 1999) 
2 20 °C; pH = 2; hexános oldatból (LINDÉN és ROSENHOLM, 1995) 
3 22 °C; pH = 2; benzolos oldatból (TOMOAIA-COTIŞEL és mtsi., 1987) 
4 18 °C; pH = 6,0; kloroformos oldatból (HA és mtsi., 2000) 
5 18 °C; pH = 7; kloroformos oldatból (HA és mtsi., 2000) 
6 22 °C; pH = 2; (benzol + n-hexán)-os oldatból (TOMOAIA-COTIŞEL és mtsi., 1987) 
7 kloroformos oldatból (RIGÓ, 2005) 

A hőmérséklet hatását vizsgálva egyes telítetlen vegyületpárok L-filmjeinek izo-
termájára megállapíthatjuk, hogy az OS, ill. ES 20 és 30 °C-on felvett izotermái 
jelentősen nem térnek el egymástól, viszont a megfelelő hidroxámsavak esetében 
már lényeges eltolódás tapasztalható a nagyobb molekulaterületek és nagyobb fe-
lületi nyomások irányába, ami jóval meghaladja az izotermák ismételhetőségét 
(28. ábra). Az eltolódást úgy értelmezhetjük, hogy magasabb hőmérsékleten na-
gyobb a molekulák helyigénye és mozgékonysága is. 

Bár az eredményekből az a következtetés is levonható, hogy rétegkészítéskor 
elsősorban a telített, nem pedig a telítetlen vegyületekre kell koncentrálni, a telí-
tetlen vegyületek alkalmazásában rejlő egyik előny az, hogy ezeket UV-fényben 
polimerizálva összefüggőbb, ellenállóbb bevonatokat nyerhetünk (DÉRUE, 1999). 
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28. ábra. Hőmérsékletfüggés a telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak Langmuir-filmjeinek izoter-
máiban (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008). A: OS; B: ES; C: OHS; D: EHS. A kék, vékony, folytonos 
görbék a 20 °C-on felvett izotermák, a piros, vastag, szaggatottak pedig a 30 °C-on felvett izotermák. 

3.2.2. N-acil-aminosavak Langmuir-filmjei 
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29. ábra. N-palmitoil-L-aminosavak tiszta vízfelszínen képződő L-filmjeinek izotermái (A), kompressziós mo-
dulus görbéi (B), valamint átlagos kollapszuskoordinátái és az átlagok standard hibái (C). 1: C16-Ala; 
2: C16-Ser; 3: C16-Glu; 4: C16-Phe. 

Az N-acil-aminosavak tiszta víz szubfázison készített L-filmjeinek izotermáit és 
az ezekből nyert kompressziós modulus görbéket a 29. A és B ábra összesíti, a C 
ábrán pedig a négyféle amfifil került bemutatásra, L-filmjeik 𝛱c kollapszus-
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nyomása és 𝐴c molekulaterülete szerint. A 12. táblázat az L-filmek további jellem-
ző mennyiségeit (𝐴0 molekulaterület, 𝐴0 − 𝐴c) tartalmazza. 
12. táblázat. N-palmitoil-L-aminosavak tiszta vízfelszínen képződő L-filmjeinek izotermáiból számított jel-
lemző átlagmennyiségek és az átlagok standard hibái; saját, ill. szakirodalmi adatok 

vegyület 

𝛱c 
mN/m 

𝐴c 
Å2/molekula 

𝐴0 
Å2/molekula 

𝐴0 − 𝐴c 
Å2/molekula 

saját irodalmi saját irodalmi saját irodalmi saját irodalmi 

átlag hiba   átlag hiba   átlag hiba   átlag hiba   

C16-Ala 46,3 1,5 21,0–55,1 1 23,2 0,5 22,5–28,9 1 27,2 0,6 24,9–32,1 1 4,0 0,2 1,7–4,3 1 
C16-Ser 46,5 1,6   23,7 0,7   27,0 0,6   3,3 0,7   
C16-Glu 44,0 1,4   29,7 0,1   33,0 0,4   3,3 0,5   
C16-Phe 37,9 0,1   34,1 0,2   48,9 0,6   14,8 0,4   

 
1 20–32 °C; pH = 2,0; kloroformos oldatból (HOFFMANN és mtsi., 1998); 28 °C; pH = 2,0; hexán–etanol 9:1 
oldószereleggyel (PARAZAK és mtsi., 1994) 

Az Ala- és Ser-származékok L-filmjei, – feltehetően az alkotó vegyületek mole-
kulaszerkezetének hasonlósága miatt –, csaknem azonos molekulaterület és 
kollapszusnyomás értékeket mutatnak. A Glu-származék L-filmjének jellemző 
molekulaterülete ennél nagyobb, kollapszusnyomása pedig kisebb. A Phe-
származék esetén mértem a legnagyobb molekulaterületet, ill. a legkisebb 
kollapszusnyomást. Mindez az alapaminosav méretének növekedésével (Ala ≈ Ser 
< Glu < Phe) mutat egyértelmű összefüggést és arra enged következtetni, hogy 
a méret növekedésével a molekulák növekvő térigénye miatt az L-film rendezettsé-
ge egyre kisebb, ezért jó minőségű (tömör, rendezett szerkezetű) LB-film is egyre 
nehezebben készíthető belőlük. A legrendezettebb, legtömörebb, LB-réteg készíté-
sére leginkább alkalmas vegyület tehát a négy közül, körülbelül egyenlő mérték-
ben, a C16-Ala és C16-Ser, mert oldalláncaik rövidek (és ezen felül még a Ser ese-
tében az OH-csoport feltehetően jól hidratálódó is), és így a molekulák szoros 
illeszkedése nem gátolt. Legkevésbé tömör az L-filmje a C16-Phe-nek, mivel 
a nagy és hidrofób fenilcsoport egyrészt sztérikusan gátolja a molekulák szoros il-
leszkedését, másrészt hidrofobicitása sem kedvez a víz szubfázissal való kölcsönha-
tásnak. 
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3.2.3. α-Alkil-aminosav-származékok Langmuir-izotermái 

3.2.3.1. α-Alkil-aminosav-származékok Langmuir-izotermái tiszta víz szubfázison 
A hat α-alkil-aminosav-származék tiszta víz szubfázison felvett izotermáit a 30. ábra 
foglalja össze. 

Az NtbkC-C8 és NCmet-C10 izotermái (30. ábra, a és b) vízszintes egyenesek 
0 mN/m felületi nyomáson. Ennek a magyarázata az, hogy a 8, ill. 10 szénatom-
nyi oldallánc stabil L-film kialakulásához túlságosan rövid, és a molekulák feltehe-
tően beoldódnak a szubfázisba. 

Az NtbkC-C14 izotermája (30. ábra, c) a telítetlen karbonsavak és hidroxám-
savak izotermáihoz hasonló (25. B és 27. ábra) nagy ívben felkanyarodó görbe, 
ami hosszú vízszintes platóban tetőzik 𝛱 = 32 mN/m felületi nyomáson. 

Az NtbkC-C18 izotermája (30. ábra, d) eleinte rásimul az NtbkC-C14 izo-
termájára. (Ez érthető, hiszen a két vegyület fejcsoportja azonos, csupán az oldal-
lánc hosszában különböznek.) Később azonban újabb fázisátalakuláson megy át 
a réteg, amit egy újabb felfelé ívelő görbület jelez az izotermán. A „szilárd” állapot 
kb. 24 Å2/molekula területnél jelenik meg. Ekkor az izoterma egyenes vonalban, 
meredeken emelkedik. Végül megtörik, és a réteg a szubfázissal együtt kicsordul 
a kádból. 

Az NtbkCmet-C16 izotermája (30. ábra, e) az előzőektől eltérő, amit a metil-
észterezett karboxilcsoport jelenlétével magyarázok. Az izoterma felfelé ível, vi-
szonylag meredeken, majd 25 és 30 Å2/molekula között elnyújtott S alakban 
emelkedik tovább. Ez a meredeken felfelé törő szakasz „szilárd” fázis jelenlétére 
utal. A BAM-felvételekből (35. ábra 1–5. sz. felvételei, ill. a 14. táblázat megfelelő 
sorai) nyilvánvalóvá válik, hogy az izotermának ebben a legfelső ívében 
(A < 45 Å2/molekula), már a monomolekuláris filmszerkezet felbomlása történik. 
A film összetörése nem hirtelen, hanem fokozatosan megy végbe, felgyűrődés út-
ján, és helyi kettősrétegek alakulnak ki. A BAM-képek ismeretében most már he-
lyesen értelmezhető a kapott izoterma, és ebből a kollapszuspont koordinátái pon-
tosan meghatározhatók: 𝐴c = 48,3 Å2/molekula; 𝛱c = 19,3 mN/m (13. táblázat). 
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30. ábra. α-Alkil-aminosav-származékok L-filmjeinek izotermái tiszta 
víz szubfázison, 20 °C-on. a) NtbkC-C8; b) NCmet-C10; 
c) NtbkC-C14; d) NtbkC-C18; e) NtbkCmet-C16; f ) NtbkCmet-2C18. 

Az NtbkCmet-2C18 izotermája az előbbiével azonos felfutású (s ezt megint 
csak a fejcsoportok azonosságával magyarázom), de mintegy 8 Å2/molekula érték-
kel jobbra tolódva. Ez érthető, hiszen a nagyobb méretű fejcsoport, valamint az 
ehhez kapcsolódó második 18 szénatomos oldallánc térigénye nagyobb kell legyen 
az NtbkCmet-C16-molekula térigényénél. A kollapszuspont koordinátái ebben az 
esetben: 𝐴c = 57,1 Å2/molekula; 𝛱c = 17,4 mN/m. Ezek az értékek arról árulkod-
nak, hogy az NtbkCmet-2C18 molekulák még annyira sem tudnak rendeződni, 
mint a NtbkCmet-C16-molekulák, és felületi nyomásuk a monomolekuláris film-
szerkezet felbomlásának pillanatában még az NtbkCmet-C16-molekulák maximá-
lis felületi nyomását sem éri el. Mindez a már említett méret- és szerkezetbeli kü-
lönbségekkel magyarázható. 

A fenti hat α-alkil-aminosav-származék izotermájának vizsgálatából az vetíthe-
tő előre, hogy e vegyületek közül várhatóan kettő, az NtbkCmet-C16 és az 
NtbkC-C18 a legalkalmasabb az LB-filmátvitelre. Ezért a továbbiakban ennek 
a kettőnek az L-filmjeit tanulmányoztam alaposabban. 

3.2.3.2. NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 Langmuir-izotermái különböző 
szubfázisokon 

Minthogy az L-filmek szerkezetét a szubfázisba oldott anyagok befolyásolhatják, 
és ezek megfelelő megválasztásával az L-film szerkezete LB-átvitelre kedvezőbbé 
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tehető, az NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 L-filmjeit tiszta vízen kívül különböző 
Cu(II)- és aminosav-tartalmú szubfázisokon is vizsgáltam. Az egyes L-filmek kö-
zötti különbségek egyrészt a filmképző vegyületek fejcsoportja közötti különböző-
ségből adódtak, másrészt pedig a szubfázisok eltérő összetételéből. 

Általános, a fejcsoportok eltérő voltának tulajdonítható különbségek a két α-alkil-
aminosav-származék izotermái között 

A két amfifil vegyület L-izotermáit szubfázisok szerint csoportosítva a 31. ábra, 
amfifilek szerint csoportosítva pedig a 33. ábra mutatja, az izotermákból származ-
tatott kompressziós modulus görbék pedig a 32., ill. 33. C és D ábrákon vannak 
feltüntetve. 

Az NtbkCmet-C16 különböző szubfázisokon felvett izotermáinak alakja ha-
sonló. Ugyanez mondható el az NtbkC-C18 izotermáiról is. A két különböző ve-
gyület L-izotermái viszont lényegesen eltérőek. Az NtbkCmet-C16 izotermái fo-
lyamatosan emelkednek, egy inflexiós ponton haladnak keresztül, majd további 
enyhe emelkedés után valódi letörést nem mutatnak. Ezzel szemben az 
NtbkC-C18 izotermái kezdetben enyhén fölfelé ívelnek, egy jellegzetes töréspon-
tot produkálnak, innen pedig meredeken emelkednek tovább, mígnem egy valódi 
letörési pontban érnek véget. 

Ennek megfelelően a két amfifil L-filmjeinek BAM-képei is igen eltérőek 
(35. ábra). Az NtbkCmet-C16 már közvetlenül a vizes fázisra terítés után világo-
san kirajzolódó határvonalú, kontrasztos képű szigeteket alkot, míg az 
NtbkC-C18 a felvitel után folytonos monoréteget alkotva azonnal egyenletesen 
szétterül a felületen. Ezt a szembeötlően eltérő viselkedést a 35. ábra 53. és 59. sz. 
BAM-felvételei (a két amfifil azonos, D-Asn + CuAc2 szubfázison) jól szemléltetik. 
(A felvételek a 31. ábra izotermáinak azonos számmal jelölt pontjaiban készültek.) 

A felcseppentés után az NtbkC-C18-molekulák L-filmmé történő szerveződé-
se olyan gyorsan megy végbe, hogy gyakran lehetetlen kontrasztos BAM-felvételt 
készíteni a folyamatról. Az NtbkC-C18 oldatát a szubfázis felszínére cseppentve 
pár pillanatra gyorsan mozgó, hosszú, görbült alakzatok, széles sávok jelennek meg 
(35. ábra 6., 13., 52., 59., 67., 76. sz. BAM-képei), de miután a teljes anyag-
mennyiség felkerült, az oldószer elpárolgott és a kompresszió elkezdődik, a film 
igen gyorsan homogénné válik: a BAM teljes látómezejében ugyanaz a szürke ár-
nyalat látható (35. ábra 14. sz. BAM-képe). Így tehát az NtbkC-C18-filmek 
BAM-felvételeinek többségén a kompresszió előtti, vagy a kollapszus utáni állapo-
tok láthatók, a köztes állapotok nem. 
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31. ábra. Az NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 izotermái (vékony, ill. vastag vonallal) tiszta víz, valamint 
különböző aminosavakat és/vagy Cu(II)-ionokat tartalmazó szubfázisokon. A nyilakkal megjelölt pon-
tokban készültek az 35. ábra azonos számozású BAM-felvételei. (Lásd még: 14. táblázat.) 
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32. ábra. Az NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 L-izotermáiból (31. ábra) kapott kompressziós modulus gör-
bék (vékony, ill. vastag vonallal) tiszta víz, valamint különböző aminosavakat és/vagy Cu(II)-ionokat tar-
talmazó szubfázisokon 

Az izotermákból meghatározott 𝛱c, 𝐴c és 𝐴0 értékeket, valamint utóbbi kettő 
különbségét a 13. táblázat foglalja össze, ill. ezek közül kettőt a 34. ábra is feltün-
tet. Két fontos megállapítást tehetünk: Az NtbkC-C18-film 1) kollapszusnyomás 
értékei minden szubfázison jóval nagyobbak; és 2) jellemző molekulaterület érté-
kei jóval kisebbek, mint az azonos körülmények között vizsgált NtbkCmet-C16-
film értékei. 
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33. ábra. NtbkCmet-C16 (A, C), ill. NtbkC-C18 (B, D) L-filmjeinek izotermái (A, B) és kompressziós mo-
dulus görbéi (C, D) különféle szubfázisokon: (1) víz; (2) CuAc2; (3) D-Ala; (4) L-Ala; (5) D-Asn; 
(6) D-Asn + CuAc2; (7) L-Asn; (8) L-Asn + CuAc2. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy az NtbkCmet-C16 filmjei még az ún. „szi-
lárd” fázis elérése előtt kvázi-kollapszust szenvednek. Ez a film kompressziója so-
rán egyértelműen megfigyelhető volt BAM-mal, de az izotermák felfutásából is. 
Az NtbkCmet-C16-monoréteg kvázi-kollapszusa – a tulajdonképpeni kollapszus-
tól eltérően – nem pillanatszerű, hanem folytonosan történik, amikor is a gát előre 
haladásával a film fokozatosan rétegekbe gyűrődik. Ez a kollapszus mód nagyon 
hasonló a telítetlen karbonsav és hidroxámsav L-filmek kollapszusához (lásd  3.2. 
fejezet). Ezzel szemben az NtbkC-C18 filmjeinek kollapszusa pillanatszerű, és va-
lódi „szilárd” fázis kialakulását követi. 

Mindez arra utal, hogy az NtbkC-C18-molekulák az NtbkCmet-C16-
molekuláknál ideálisabban (az elméletnek jobban megfelelően) viselkednek. En-
nek magyarázata, hogy az NtbkC-C18-molekulák – szabad karboxilcsoportjaikkal 
– a vízmolekulákkal erős kölcsönhatásban vannak. Ez a kölcsönhatás szemláto-
mást erősebb, mint az amfifilmolekulák egymás közötti kölcsönhatása. Ezért 
könnyedén és gyorsan szétterülnek a vízfelületen, és egyenletesen beborítják a fel-
színt. Ezzel szemben az NtbkCmet-C16-molekulák viselkedése az ideálistól job-
ban eltér. Ennek magyarázata a karboxilcsoport metilészterezett volta. Az észtere-
zett karboxil fejcsoport ugyanis a szabad karboxilnál kevésbé poláris, azaz 
hidrofóbabb, aminek lehetséges következménye, hogy a molekulák rosszul rende-
ződő, nagyobb térigényű, kifordult konformációkat vesznek. A felcsepegtetés után 
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azonnal aggregátumokat hoznak létre, ami arra utal, hogy az amfifilmolekulák kö-
zötti kölcsönhatások erősebbek, mint az amfifilmolekulák és a vízmolekulák kö-
zötti kölcsönhatások, és ezért az az energetikailag kedvezőbb állapot, amelyben az 
amfifilmolekulák együtt maradnak. 
13. táblázat. NtbkCmet-C16, ill. NtbkC-C18 különféle szubfázisokon képződő L-filmjeinek izotermáiból 
számított jellemző mennyiségek; a minimum értékek világos, a maximumok sötét színnel kiemelve. 

szubfázis 
NtbkCmet-C16  NtbkC-C18 

𝛱c 𝐴c 𝐴0 𝐴0 − 𝐴c  𝛱c 𝐴c 𝐴0 𝐴0 − 𝐴c 
 mN/m Å2/molekula  mN/m Å2/molekula 

1. víz 19,3 48,3 50,8 2,5  38,0 23,9 27,1 3,2 
2. CuAc2 28,3 43,4 48,5 5,1  30,9 19,7 24,4 4,7 
3. D-Ala 27,3 48,4 53,0 4,6    
4. L-Ala 29,7 51,0 57,1 6,1  42,4 26,3 29,1 2,8 
5. D-Asn 31,6 28,8 35,4 6,6  32,6 21,9 27,1 5,2 
6. D-Asn + CuAc2 28,1 27,6 32,1 4,5  42,7 22,0 25,4 3,4 
7. L-Asn 27,0 29,4 33,8 4,4  44,8 23,2 26,0 2,8 
8. L-Asn + CuAc2 21,6 33,6 37,8 4,2  44,3 22,2 27,4 5,2 

A szubfázisok különbözőségéből eredő eltérések a két α-alkil-aminosav-származék 
izotermái között 
A fejcsoportok különbözőségéből (metilészterezett, ill. szabad karboxil) származó 
eltérő viselkedésen túl a szubfázis természete is nagyban befolyásolja az adott 
L-filmek viselkedését. A szubfázisban jelenlevő Cu(II)-ionoknak, ahogyan gyak-
ran, ebben az esetben is tömörítő hatásuk van az amfifilmolekulák rendeződésére: 
Cu(II)-ionok jelenlétében kisebb 𝐴c és 𝐴0 értékeket tapasztalunk, mint Cu(II)-
ionok nélkül (lásd 13. táblázat és 34. ábra). Ez a tendencia az irodalom szerint só-
szerű réz-vegyületek képződésével magyarázható, és az NtbkC-C18 esetében hang-
súlyosabban jelentkezik (az 𝐴c értékében 17% csökkenés, az 𝐴0-éban 10%), mint 
az NtbkCmet-C16 esetében (10%, ill. 5% csökkenés), ami szintén a szabad, ill. 
észterezett karboxilcsoport eltérő viselkedésének tulajdonítható. 

Az NtbkCmet-C16 L-filmjei D és L-Ala szubfázisokon egyaránt valamivel na-
gyobb 𝐴c és 𝐴0 értékeket mutatnak, mint tiszta vízen. Hasonlóan, az L-Ala 
szubfázison kialakult NtbkC-C18 L-film nagyobb 𝐴c és 𝐴0 értékeket mutat, mint 
a tiszta vízen kialakuló film. E két aminosav szubfázison mindkét amfifil esetében 
nagyobb 𝛱c kollapszusnyomásokat tapasztalunk, mint tiszta víz szubfázison, ami 
merevebb filmszerkezetre utal. Az Ala tehát, mindkét optikai izomer formájában, 
kissé expandálja a két amfifil L-filmjét. 
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Az L-Ala szubfázison felvett BAM-felvételekből kitűnik, hogy a mono-
molekuláris film összetörése még a teljes telítettség előtt elkezdődik. Az 
50 Å2/molekula molekulaterület értéken felvett képen jól látható, hogy bár 
a kollapszuspontot (13. táblázat, 4. sor) elhagytuk, a film még mindig messze nem 
összefüggő (35. ábra, 40. kép). A következő, 48 Å2/molekula értéken felvett képen 
látható, amint az összeérő szigetek között kitüremkedő varrat alakul ki, vagyis 
a film monomolekuláris szerkezete megbomlik még teljes fedettség előtt. 

Ezzel szemben a D-Asn tömörítő hatású: mindkét amfifil filmjének jellemző 
molekulaterületei kisebbek D-Asn szubfázison, mint tiszta vízen (ez alól csak az 
NtbkC-C18 𝐴0 molekulaterülete kivétel, amely a két szubfázison megegyezik). Ez 
a tömörítő hatás sokkal erőteljesebb az NtbkCmet-C16 esetén (az 𝐴c 40%-kal, az 
𝐴0 30%-kal kisebb D-Asn szubfázison, mint tiszta vízen), mint NtbkC-C18 ese-
tén (𝐴c 8%-kal kisebb, 𝐴0 ugyanaz). NtkCmet-C16 esetén a D-Asn tömörítő ha-
tása a Cu(II)-ionokénál erőteljesebb, NtbkC-C18 esetén viszont gyengébb. El-
mondható tehát, hogy az NtbkCmet-C16-molekulák illeszkedését a D-Asn 
jelenléte nagyban befolyásolja, az NtbkC-C18-molekulákéra gyakorolt hatása vi-
szont elenyésző, ami azzal magyarázható, hogy az eltérő, metilészterezett, ill. sza-
bad karboxil fejcsoporttal a szubfázisban lévő aminosav eltérő mértékben hat köl-
csön. Az első esetben a kollapszusnyomás nagyobb a tiszta víz szubfázison mérthez 
képest, a második esetben viszont kisebb. 

Ha a D-Asn szubfázishoz még Cu(II)-ionokat is adunk, ezek hatása hozzáadó-
dik az aminosav egyébként is tömörítő hatásához: a molekulaterületek valamivel 
még kisebbek lesznek. 

Az L-Asn hatása irányát tekintve azonos, mértékét tekintve pedig nagyon ha-
sonló a D-Asn-éhoz: NtbkCmet-C16 esetén az 𝐴c 39%-kal, az 𝐴0 pedig 33%-kal 
kisebb a tiszta vízen mért értékeknél, NtbkC-C18 esetén viszont csak 3 (𝐴c), ill. 
4%-kal (𝐴0). 

Az L-Asn-oldathoz Cu(II)-ionokat is adva az NtbkCmet-C16-film jellemző 
molekulaterületei rendkívüli módon kevésbé csökkennek a tiszta vízen mért érté-
kekhez képest, mint a csak L-Asn-t tartalmazó szubfázison: az elegy szubfázison az 
𝐴c 30%-kal, az 𝐴0 pedig 26%-kal volt kisebb a tiszta vízen mért értékeknél. Ezzel 
szemben L-Asn + Cu(II) elegy szubfázison az NtbkC-C18-film 𝐴c értéke kissé 
jobban, 7%-kal csökken a tiszta vízen mért értékhez képest, mint a Cu(II)-
ionokat nem tartalmazó L-Asn szubfázison, 𝐴0 pedig gyakorlatilag változatlan. 
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Mindezeket a megállapításokat a 13. táblázat, valamint az 34. ábra foglalja 
össze. Az eredményeket összefoglalva elmondhatók a következők: 

1. Az NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 L-izotermái lényegesen különböznek 
egymástól, és jellegzetességeiket megőrzik minden szubfázison. 

2. Ez az izotermákban megmutatkozó különbség az L-filmek eltérő szerkezeté-
vel függ össze, és ez az eltérő szerkezet eredményezi a BAM-vizsgálatokkal is 
nyomon követhető eltérő viselkedést. 

3. A két vegyület L-filmjének szerkezete közötti különbség legfőbb oka valószí-
nűleg a karboxilcsoport eltérő állapota (metilészterezett az NtbkCmet-C16 
esetén, szabad az NtbkC-C18 esetén). 

4. A szubfázisban jelenlévő Cu(II)-ionokkal és aminosavakkal – a szubfázis össze-
tételétől függően eltérő módon és mértékben – mindkét vegyület kölcsönhat. 

5. A szubfázisban jelenlévő adalékokkal kölcsönhatva általában tömörebb 
L-filmek nyerhetők, mint tiszta vízen. 

6. A tiszta vízen kialakuló filmszerkezethez képest tapasztalt tömörödés mérté-
ke azonban eltérő a két vegyület esetén, az NtbkCmet-C16 esetén általában 
igen jelentős, NtbkC-C18 esetén viszont csekély. Ez szintén a fejcsoportok 
különböző szerkezetéből ered, az eltérő szerkezet ugyanis a szubfázis oldott 
vegyületeivel eltérő (módú és mértékű) kölcsönhatásokat eredményez. 

7. A két vegyület különböző szubfázisokon létrehozott L-filmjeinek a szub-
fázissal való kölcsönhatását, annak irányát és mértékét megfigyelve és fel-
használva szoros illeszkedésű LB-rétegek készíthetők. 
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34. ábra. NtbkCmet-C16 (piros), ill. NtbkC-C18 (kék) különféle szubfázisokon felvett L-izotermáiból meg-
határozott 𝛱c kollapszusnyomás és 𝐴c molekulaterület értékek (A), ill. 𝐶max−1  maximális kompressziós modu-
lus és az ehhez tartozó 𝛱𝐶max

−1  felületi nyomás értékek (B), a 13. táblázat adataiból. Szubfázisok: víz (); 
CuAc2 (); D-Ala (▲); L-Ala (▼); D-Asn (); D-Asn + CuAc2 (); L-Asn (); L-Asn + CuAc2 (). 
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35. ábra. NtbkCmet-C16 és NtbkC-C18 L-filmjeinek BAM-képei különböző szubfázisokon. A felvételek az 
L-filmeknek a 14. táblázatban azonos számozás mellett megadott komprimáltsági állapotaiban készültek. 
(Lásd még: 31. ábra izotermái.)  
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14. táblázat. A 35. ábra sorszámozott felvételeinek adatai (Lásd még: 31. ábra.) 
ssz. amfifil 

vegyület 
szubfázis 𝐴 

Å2/molekula 
 ssz. amfifil 

vegyület 
szubfázis 𝐴 

Å2/molekula 
1 NtbkCmet-C16 víz 70, 0  40 NtbkCmet-C16 L-Ala k. u.  
2 NtbkCmet-C16 víz 60, 0  41 NtbkCmet-C16 L-Ala k. u.  
3 NtbkCmet-C16 víz 50, 0  42 NtbkCmet-C16 L-Ala k. u.  
4 NtbkCmet-C16 víz k. u.1   43 NtbkC-C18 L-Ala k. u.  
5 NtbkCmet-C16 víz k. u.   44 NtbkCmet-C16 D-Asn 70, 0 
6 NtbkC-C18 víz 133, 9  45 NtbkCmet-C16 D-Asn 32, 0 
7 NtbkCmet-C16 CuAc2 70, 0  46 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  
8 NtbkCmet-C16 CuAc2 56, 9  47 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  
9 NtbkCmet-C16 CuAc2 50, 0  48 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  

10 NtbkCmet-C16 CuAc2 40, 8  49 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  
11 NtbkCmet-C16 CuAc2 31, 3  50 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  
12 NtbkCmet-C16 CuAc2 46, 9  51 NtbkCmet-C16 D-Asn k. u.  
13 NtbkC-C18 CuAc2 85, 0  52 NtbkC-C18 D-Asn 134, 0 
14 NtbkC-C18 CuAc2 40, 0  53 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 74, 2 
15 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   54 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 55, 5 
16 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   55 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 35, 8 
17 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   56 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 32, 7 
18 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   57 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 k. u.  
19 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   58 NtbkCmet-C16 D-Asn + CuAc2 k. u.  
20 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   59 NtbkC-C18 D-Asn + CuAc2 130, 0 
21 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   60 NtbkCmet-C16 L-Asn 65, 0 
22 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   61 NtbkCmet-C16 L-Asn 53, 0 
23 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   62 NtbkCmet-C16 L-Asn 45, 0 
24 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   63 NtbkCmet-C16 L-Asn k. u.  
25 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   64 NtbkCmet-C16 L-Asn k. u.  
26 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   65 NtbkCmet-C16 L-Asn k. u.  
27 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   66 NtbkCmet-C16 L-Asn k. u.  
28 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   67 NtbkC-C18 L-Asn 134, 5 
29 NtbkC-C18 CuAc2 k. u.   68 NtbkC-C18 L-Asn k. u.  
30 NtbkCmet-C16 D-Ala 74, 0  69 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 60, 0 
31 NtbkCmet-C16 D-Ala 50, 0  70 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 50, 0 
32 NtbkCmet-C16 D-Ala k. u.   71 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 40, 0 
33 NtbkCmet-C16 D-Ala k. u.   72 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 35, 0 
34 NtbkCmet-C16 D-Ala k. u.   73 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 k. u.  
35 NtbkCmet-C16 D-Ala k. u.   74 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 k. u.  
36 NtbkCmet-C16 D-Ala k. u.   75 NtbkCmet-C16 L-Asn + CuAc2 k. u.  
37 NtbkCmet-C16 L-Ala 72, 0  76 NtbkC-C18 L-Asn + CuAc2 131, 7 
38 NtbkCmet-C16 L-Ala 57, 0  77 NtbkC-C18 L-Asn + CuAc2 k. u.  
39 NtbkCmet-C16 L-Ala 55, 0       

 
1 k. u.: a kollapszus után, ezért 𝐴 értékét megadni értelmetlen 
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3.3. LB-rétegek rendezettsége csillámon és üvegen 
A csillámra és üvegre felvitt karbonsav és hidroxámsav LB-rétegek összegfrekven-
cia-keltési (SFG) spektrumaiban 2800 és 3000 cm−1 között 

• ssp elrendezés esetén a metiléncsoportok d+ szimmetrikus vegyértékrezgése, 
a metilcsoportok r+ szimmetrikus vegyértékrezgése és ezek rFR

+ Fermi-
rezonanciája van jelen, 

• ppp elrendezés esetén pedig a metilcsoportok r− antiszimmetrikus vegyér-
tékrezgése található meg. 
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36. ábra. Telített, azonos szénatomszámú, de eltérő fejcsoportú vegyületek kétféle rétegvastagságban 
csillámra felvitt LB-filmjeinek SFG-spektrumai ssp (piros négyzetek), valamint ppp (kék pöttyök) el-
rendezésben; az SFG-intenzitás (tetszőleges mértékegységben kifejezve) a hullámszám függvényé-
ben (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008). A: egyrétegű SzS-film; B: egyrétegű SzHS-film; C: ötrétegű SzS-
film; D: ötrétegű SzHS-film. 

A csillámra felvitt SzS és SzHS egy-, ill. ötrétegű LB-filmek SFG-spektrumai 
a 36. ábrán láthatók. A spektrumokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a CH3 
csúcsok erősek, a CH2 jelek viszont nagyon gyengék; ezért a r+/d+ jelek (a további-
akban: CH3/CH2) maximális intenzitásarányai (2875, ill. 2850 cm−1-nél) na-
gyok (15. táblázat). Ez a filmek nagy rendezettségére utal. Az intenzitásarányok 
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azonos fejcsoport esetén nem mutatnak összefüggést a rétegszámmal, vagyis az 
egy- és ötrétegű LB-filmek legfelső rétegének rendezettsége között nincs lényeges 
különbség. Azonos rétegszám esetén a hidroxámsavrétegek intenzitásarányai ki-
sebbek a megfelelő karbonsavakénál, ami arra utal, hogy csillámon a hidroxám-
savak rendezettsége valamivel kisebb a karbonsavakénál. 
15. táblázat. A metil (2875 cm−1) és metilén (2850 cm−1) csúcsok maximumának intenzitásarányai telített 
karbonsavak és hidroxámsavak csillámra felvitt egy- és ötrétegű LB-filmjeinek SFG-spektrumaiban 

LB-film SzS-egyréteg SzS-ötréteg SzHS-egyréteg SzHS-ötréteg 
CH3/CH2 jelek max. intenzitásaránya 15,3 15,1 4,9 11,4 
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37. ábra. Telítetlen, azonos szénatomszámú, de eltérő fejcsoportú és páronként cisz-transz izomer vi-
szonyban lévő vegyületek üvegre felvitt egyrétegű LB-filmjeinek SFG-spektrumai ssp (piros négyze-
tek), valamint ppp (kék pöttyök) elrendezésben; az SFG-intenzitás (tetszőleges mértékegységben kife-
jezve) a hullámszám függvényében (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008). A: OS-film; B: OHS-film; C: ES-
film; D: EHS-film. 

Az üvegre felvitt OS-, OHS-, ES-, és EHS-egyrétegek SFG-spektrumai 
a 37. ábrán láthatók. A spektrumokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a határo-
zott CH3 csúcsok mellett ezekkel közel azonos intenzitású CH2 csúcsok vannak 
jelen; ezért a CH3/CH2 jelek maximális intenzitásarányai (2875, ill. 
2850 cm−1-nél) kicsik (16. táblázat). Ez az LB-rétegek kis rendezettségére utal. Az 



 

93 
 

intenzitásarányok fejcsoporttól (karboxil/hidroxám) és konfigurációtól (cisz/
transz) függetlenül minden esetben egy körüli értékek. 
16. táblázat. A metil (2875 cm−1) és metilén (2850 cm−1) csúcsok maximumának intenzitásarányai telített 
karbonsavak és hidroxámsavak üvegre felvitt egy- és ötrétegű LB-filmjeinek SFG-spektrumaiban 

LB-egyréteg OS OHS ES EHS 
CH3/CH2 jelek max. intenzitásaránya 0,9 1,0 0,9 0,9 
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38. ábra. Telített, de páronként eltérő szénatomszámú, ill. fejcsoportú vegyületek üvegre felvitt egy-
rétegű LB-filmjeinek SFG-spektrumai ssp (piros négyzetek), valamint ppp (kék pöttyök) elrendezés-
ben; az SFG-intenzitás (tetszőleges mértékegységben kifejezve) a hullámszám függvényé-
ben (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008). A: PaS-film; B: PaHS-film; C: SzS-film; D: SzHS-film. 

Az üvegre felvitt PaS-, PaHS-, SzS-, és SzHS-egyrétegek SFG-spektrumai 
a 38. ábrán láthatók. A színképeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a CH3/CH2 
jelek maximális intenzitásarányai (2875, ill. 2850 cm−1-nél) nagyok, ami az 
LB-rétegek nagy rendezettségére utal (17. táblázat). Ezek a nagy intenzitásarányok 
sem a fejcsoport fajtájával (karboxil/hidroxám), sem a szénlánc hosszával (16/18 
szénatom) nem mutatnak egyértelmű függést, hanem valószínűleg az egyedi film-
felvitel körülményeitől függenek. 
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17. táblázat. A metil (2875 cm−1) és metilén (2850 cm−1) csúcsok maximumának intenzitásarányai telített 
karbonsavak és hidroxámsavak üvegre felvitt egyrétegű LB-filmjeinek SFG-spektrumaiban 

LB-egyréteg PaS PaHS SzS SzHS 
CH3/CH2 jelek max. intenzitásaránya 10,5 3,8 1,9 5,2 

3.4. SAM- és LB-védőrétegek Cu, Al-s, CuNi és SS felületén 

3.4.1. A védőrétegek stabilitása 
Gyakori és indokolt kérdés, hogy vajon ezek a nanorétegek kibírnák-e az 

áramló víz hatását egy esetleges ipari alkalmazás során. A rétegek stabilitását vizes 
közegben egyrészt a) Wilhelmy-módszerrel történő peremszögméréssel in situ, 
másrészt pedig b) peremszögméréssel, RAIRS és SFG módszerrel ex situ vizsgáltam. 
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39. ábra. SzHS-SAM-rétegek rövidtávú stabilitása vízben, 
Wilhelmy-módszerrel in situ mérve. A második és az első beme-
rítési ciklusban mért haladó peremszögek különbsége a rétegké-
szítés időtartamának függvényében, különböző szubsztrátumo-
kon, a bevonat nélküli, kontroll mintákhoz képest. Átlagértékek 
és az átlagok standard hibái (ROMÁNSZKI és mtsi., 2013). 

A Wilhelmy-féle peremszögmérés során az SzHS-SAM-nanorétegekkel borí-
tott Al-s-, CuNi- és SS-mintákat több egymást követő bemerítés–kiemelés ciklus-
nak alávetve azt tapasztaltam, hogy a SAM-bevonatok hidrofób jellege csak eny-
hén csökken. A második és az első bemerítési ciklusban mért haladó peremszögek 
közötti különbség csak pár fok, ami arra utal, hogy a pár perces mérés ideje alatt 
a rétegek jelentős változást még nem szenvednek, vagyis az amfifilmolekulák hid-
rofób oldalláncai szorosan illeszkedve összefüggő réteget alkotnak, amely megaka-
dályozza a vízmolekulákat abban, hogy a vízoldható fejcsoportokat elérjék. 
Ugyanakkor a peremszögcsökkenés fordított összefüggést mutat a SAM-rétegek 
készítési időtartamával, vagyis a réteg stabilitása annál jobb, minél hosszabb volt 
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a rétegkészítés időtartama (a peremszögkülönbségek annál jobban közelítenek nul-
lához) (lásd 39. ábra, ROMÁNSZKI és mtsi., 2013). 

Hasonló eredményeket kaptam azokban az ex situ vizsgálatokban is, amelyek-
ben különböző hordozókra felvitt nanorétegeknek egy két hétig tartó, enyhén fo-
lyó (𝜑 = 1,8 m/h) vízben történő áztatása előtti és utáni peremszög, ill. IR-
eredményeit hasonlítottam össze. 
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40. ábra. Al-s-hordozókra felvitt ODF-SAM-rétegek hosszú távú stabili-
tása vízben, ex situ mérve. Haladóperemszög-különbségek (a két hétig 
tartó, folyó vízben történő áztatás után −előtt) az első (világosszürke), má-
sodik (szürke) és harmadik (sötétszürke) bemerítési ciklusokban a 𝑡SAM 
rétegkészítési időtartam függvényében (ROMÁNSZKI és mtsi., 2013). 

A két hétig történő áztatás hatására az Al-s-mintákra felvitt ODF-SAM-
bevonatok sokat veszíttetek hidrofób jellegükből: két hét elteltével peremszög-
különbségeik hozzávetőleg egy nagyságrenddel nagyobbak, mint az in situ kísérle-
tekben csak pár percet ázó mintákéi. Viszont azok, amelyek hosszabb ideig készül-
tek, kevésbé változtak (a kísérlet után mért peremszögük közelebb állt az 
eredetihez). Ez kimutatható volt az első, a második és a harmadik ciklusban mért 
peremszögek esetén is (40. ábra). A rétegkészítésre szánt idő fontossága tehát eb-
ben az esetben is beigazolódott. 

A minták RAIRS-spektrumában (41. ábra) az r− csúcs látszólagos megnöveke-
dése mellett (2962 cm−1-nél, a metilcsoportok antiszimmetrikus vegyértékrezgése), 
ami az alapvonal kijelölésével függ össze, a többi jellemző csúcs intenzitása 
(a metiléncsoportok d+ szimmetrikus vegyértékrezgése és ezek dFR

+ Fermi-rezonan-
ciája, ill. a metilcsoportok r+ szimmetrikus és r− antiszimmetrikus vegyértékrezgé-
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se) csökken ugyan a vízben való áztatás után, a csúcsok mégis jelen vannak, ami 
azt jelenti, hogy a nanorétegek a vizes közeg hatására nem tűnnek el (teljesen) a 
felületről. 

 
41. ábra. SzHS-SAM-réteg RAIRS-spektrumai SS-en két hétig tartó, lassan 
(𝜑 = 1,8 m/h) áramló vízben való áztatás előtt, illetve után (ROMÁNSZKI és mtsi., 2012). 
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42. ábra. SzHS-LB-réteg SFG-spektrumai rézen, vizes közegbe 
való merítés előtt és után (ROMÁNSZKI és mtsi., 2012) 

SFG-mérések azt mutatták, hogy a metil csúcsok jelen vannak az előzetesen 
vizes közegnek kitett nanorétegeinkben is (42. ábra), ráadásul a metil/metilén in-
tenzitásarányok is alig változnak, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a nano-
rétegeink stabilitásukat vizes közegben is megőrzik. 
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43. ábra. 1, 5 és 24 órán át készült ODF-SAM-rétegek, valamint a réteg nélküli kont-
roll minta RAIRS-spektrumai két hétig tartó, lassan (𝜑 = 1,8 m/h) áramló vízben való 
áztatás után. A szubsztrátum minden esetben Al-s (ROMÁNSZKI és mtsi., 2012). 

Továbbá azt találtuk, hogy e stabilitás mértéke a rétegkészítésre szánt időtől 
függ. Amikor a SAM-réteg létrejöttéhez több idő áll rendelkezésre, rendezettebb 
réteget kapunk, amely a vizes közeg hatásának is jobban ellenáll, amint azt az erő-
sebb IR-csúcsok igazolják (43. ábra). Egy küszöbidőtartamon túl azonban, ami 
ahhoz szükséges, hogy a kialakuló réteg elérjen egy viszonylag nagy felületi borítás 
értéket, a készítés idejének további elnyújtása már nem eredményezi a kialakuló 
réteg stabilitásának további látványos javulását. Eredményeink azt mutatták, hogy 
5 h időtartam elégséges jó minőségű SAM-rétegek előállításához. 

3.4.2. A bevonatok korróziógátló hatása 

 
44. ábra. Rézminták felszíne 15 h állás után 0,5 M NaCl-oldatban; különböző védőrétegek hatása 
a korrózióra. A: kontroll minta (kezeletlen); B: SzS-SAM; C: SzHS-LB-egyréteg. 100 × 100 µm2 terüle-
tű AFM-felvételek. A magassági skála (a legsötétebb és legvilágosabb színnel jelzett pontok közötti ma-
gasságkülönbség) mindhárom esetben 500 nm. 
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45. ábra. Bevonat nélküli (A és C), valamint SzHS-SAM-bevonatú (B és D) 
rézminták felülete 0,5 M NaCl-oldatban való 15 órányi állás után (AFM-
felvételek).  C és D: A pásztázott területek mérete 50 × 50 µm2, a magassá-
gi/mélységi skála pedig ±1000 nm. A és B: a C, ill. D ábrákon megjelölt 
pontok közötti keresztmetszet profilja (TELEGDI és mtsi., 2014) 

A 15 órán át 0,5 M NaCl-oldatban állt bevont és kontroll rézminták összesen 
81 AFM-felvétele közül három jellemző kép a 44. ábrán látható. A kontroll min-
tához képest (A) az SzHS-SAM- (B) és SzHS-LB-egyrétegekkel (C) bevont minták 
épebbek, lyukadást nem, vagy csak alig tapasztaltam. A korróziós lyukak mélysége 
az 1 µm-t is elérte, ugyanakkor a nanorétegekkel védett felületek meglepően simák 
maradtak (45. ábra). 

Az AFM-felvételek Rq érdesség alapján történő kiértékelésének eredményeit 
a 46. A ábra foglalja össze. A kontrollhoz képest az SzHS-SAM-minta érdessége 
kisebb, a többié viszont nagyobb. 

Esetünkben az Rq érdességnél (lásd  2.2.2. alfejezet) jobban jellemzi a minták 
felszínét az AFM szoftverének ún. bearing ratio opciója, ami azt számszerűsíti, 
hogy a pásztázott teljes képmező hányadrésze található magasabban vagy mélyeb-

 
 A B 
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ben a középsíktól (z = 0) adott távolságra kijelölt síktól. Az eredmények kiértéke-
lésekor ezt a referenciasíkot z = −130 nm mélységben jelöltem ki, a tapasztalat 
ugyanis azt mutatta, hogy a korróziós lyukak jellemzően jóval mélyebbek 130 nm-
nél, a csiszolati vonalak és egyéb felületi alakzatok viszont ennél magasabban ta-
lálhatók. A 46. ábra az eredmények kiértékelését mutatja egyfelől az Rq érdesség, 
másfelől pedig a bearing ratio felhasználásával. Látható, hogy előbbi nem megfele-
lő mennyiség a minták összehasonlítására, utóbbi viszont jól számszerűsíti a ta-
pasztalati tényeket (vö. 44. ábra). Az egyes minták bearing ratio értékeit itt a kont-
rolléra vonatkoztatva adtam meg. Jól látható, hogy a hidroxámsavak LB- és SAM-
bevonatai a kontrollhoz képest részleges védelmet nyújtanak a korrózióval szem-
ben. Az SzHS LB-egyrétege a leghatékonyabb. 
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46. ábra. Egyes, nanoréteggel bevont rézminták Rq érdessége (A), ill. a korróziós lyukak Arel relatív területe (B, 
a kontroll eredményeire vonatkoztatva). 100 × 100 µm2 területeken mért átlagok, és az átlagok standard hibái. 

3.4.3. A bevonatok baktériumok megtapadását gátló hatása 
A bevonatoknak a mikroorganizmusok megtapadását gátló hatását vegyes populá-
ciójú ipari hűtővízben és baktérium monokultúrában is vizsgáltam. Az ipari hűtő-
víz a valós, életszerű körülményeket volt hivatott modellezni, a monokultúra pe-
dig azt tette lehetővé, hogy kontrollált, jól meghatározott körülmények között, 
egyszerűsített rendszerről lehessen megállapításokat megfogalmazni. 

3.4.3.1. Vegyes populációjú ipari hűtővízben 
Rézfelületen létrehozott SAM- és LB-rétegeimet a vegyes populációjú hűtővíz ha-
tásának 48 órán át tettem ki, majd a minták felületét EFM-mel és AFM-mel vizs-
gáltam. 
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EFM 

 
47. ábra. Biofilm és mikroorganizmusok vegyes populációjú ipari hűtővízbe merített rézminták felületén. 
Epifluoreszcens mikroszkópos felvételek, akridinnarancsos festés, különböző optikai és digitális nagyítások. 

Az EFM-vizsgálatok során a mikroszkóp látómezejében különböző mikroorganiz-
musoknak a minták felületén megtapadt sejtjei, sejtcsoportosulásai, valamint ezek 
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változatos, fraktálszerű biofilmképződményei jelentek meg (47. ábra). A különbö-
ző bevonatok hatását összehasonlító vizsgálat legfontosabb megállapítása az volt, 
hogy volt szemmel látható különbség a védő nanoréteggel be nem vont kontroll és 
a bevont minták felületének képe között, de a különböző nanorétegekkel bevont 
felületek képe között is. A kontroll minták felületén vastag biofilmréteg volt meg-
figyelhető. A telítetlen vegyületekből készített SAM-rétegek ehhez képest nem 
mutattak látványos eltérést. A telített vegyületek SAM- és LB-rétegei azonban vé-
dőhatást mutattak: összefüggő, vastag biofilm helyett biofilmfoszlányok és 
-szigetek, vagy egyedi sejtek voltak csak megfigyelhetők (48. ábra). Ez az ered-
mény összefügg a nanoréteget alkotó vegyületek – korábban ismertetett – 
L-izotermái között megmutatkozó különbségekkel ( 3.2.1. fejezet), az ezekből az 
L-filmekből készült LB-rétegek eltérő rendezettségével ( 3.3. fejezet), valamint 
a korróziós kísérletekben tapasztalt védőhatásuk eltérő mértékével ( 3.4.2. fejezet). 
Jelen esetben is azt látjuk ugyanis, hogy azoknak a vegyületeknek a nanorétegei 
tudnak jobb védelmet biztosítani a mikroorganizmusok ellen, amelyek telített 
szerkezetűek, és ezért szoros illeszkedésre képesek. 

 
48. ábra. SAM- és LB-nanorétegek védőhatása sejtmegtapadás, illetve biofilmképződés ellen. 48 órára vegyes 
mikroorganizmus-populációt tartalmazó ipari hűtővízbe merített rézminták, EFM-felvételek. A: bevonat 
nélkül (kontroll); B: SzS-SAM-bevonattal; C: SzS egyrétegű LB-bevonattal (TELEGDI és mtsi., 2009). 

 
49. ábra. Biofilmben áramló mikroorganizmusok (EFM-felvétel, AO-s festés) 
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Az EFM-es megfigyelések alatt számtalanszor tapasztaltam, hogy a felületen 
a sejtek eloszlása nagyon távol áll az egyenletestől. A sejtek többnyire különböző 
alakzatokban vonulva, csoportosulva merevedtek meg a festési eljárás során 
(49. ábra). Ennek egyik oka lehet az, hogy a felület „energiatérképét” érzékelve, 
a sejtek a különböző hibahelyek (lyukak, élek, stb.) felé vonzódnak tömegesen. 
Egy másik lehetséges ok az, hogy a felületre kitapadt sejtek még kitapadás után 
osztódnak, így a leánysejtek érthető módon az anyasejt kitapadásának közelében 
fognak felszaporodni. Akár az első, akár a második, akár egy harmadik ok a való-
di, a jelenség mindenképpen megnehezíti a sejtszámlálás eredményének a gaussi 
(normál) eloszláson alapuló statisztikai feldolgozását. 

AFM 

 
50. ábra. SAM- és LB-nanorétegek védőhatása sejtmegtapadás, illetve biofilmképződés ellen 48 órára vegyes 
mikroorganizmus-populációt tartalmazó ipari hűtővízbe merített rézminták esetén, AFM-felvételek. 
A) hűtővízbe nem merített, bevonat nélküli rézminta; illetve B) bevonat nélküli, valamint C) OHS-SAM-
réteggel, D) PaHS-SAM-réteggel, E) PaHS-LB-egyréteggel és F) SzHS-LB-egyréteggel bevont rézminták, hű-
tővízben való állás után. A nyilak korróziós lyukakat jelölnek. A C) ábra betétei egy osztódó, ill. egy magá-
nyos mikroorganizmust mutatnak nagyobb nagyításban (ROMÁNSZKI és mtsi., 2008, ill. 2012). 

Az AFM-es vizsgálatok eredményei összhangban vannak az EFM-es eredmé-
nyekkel: A kontrollhoz képest kimutatható védőhatást a telített vegyületekből fel-
épülő nanorétegek mutattak (50. ábra). Az AFM-es vizsgálatok során még egy 
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fontos, az előbbiekkel egybevágó megfigyelés volt az, hogy a megfelelő (telített) 
vegyületek SAM-rétegeivel borított minták teljes felületén és az LB-rétegeikkel be-
vont mintáknak a bevonatot tartalmazó részén az AFM tűje akadálytalanul haladt 
minden esetben, ezzel szemben az LB-rétegekkel bevont minták be nem vont ré-
szén és a telítetlen vegyületek SAM-rétegeivel bevont minták teljes felületén a mé-
rés kivitelezése gyakran igen nehéz volt, mert a tű az itt jelenlévő biofilmbe bele-
ragadt, elakadt benne, illetve a biofilm nagy mennyiségben a tűre tapadt 
(51. ábra). 

 
51. ábra. EFM UV-fényében zöld színnel fluo-
reszkáló, AFM tűje által összegyűjtött ragacsos, 
AO-val festődött biofilm 

3.4.3.2. D. alaskensis monokultúrában (AFM, EFM) 
A SAM-rétegek D. alaskensisszel szembeni védőhatását a PS-nanorétegek eredmé-
nyeivel együtt, a  3.5.4. fejezetben tárgyalom. 

3.4.3.3. ODF-SAM-réteg szerepe hatékony tapadáselleni rétegek készítésében 
Az előzőekben tárgyalt alkalmazási lehetőségeken kívül az ODF-SAM fontos sze-
repet játszik más tapadáselleni rétegek készítésében is. Kísérleteink rámutattak ar-
ra, hogy PEO–PPO–PEO-triblokk-kopolimerből készült bevonatok igazán haté-
konyan csak akkor képesek a biomolekulákat távol tartani, ha nem közvetlenül 
a fém/ötvözet felületére, hanem egy arra előzőleg készített ODF-SAM-nano-
rétegre választjuk le. 

A PEO–PPO–PEO, vagy kereskedelmi neve alapján röviden Plu, egy olyan 
triblokk-kopolimer, amely felhasználható biolerakódás megakadályozásában. 
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A polimer gátló mechanizmusa arra vezethető vissza, hogy középső, hidrofób, 
PPO blokkja képes a felületre adszorbeálódni, két szélső, hidrofil PPO blokkja 
pedig vizes közegben a felülettől eltávolodva entrópikus-sztérikus okokból a felü-
lettől távol tartja a makromolekulákat (YANG és mtsi., 2013). 

 
52. ábra. Plu (2 mg/ml) adszorpciója réteg nélküli (fekete), ill. ODF-SAM-réteggel borított (szürke) Ti- (A és 
C), ill. SS-felületekre (B és D), QCM-mel vizsgálva; a kristály harmadik felharmonikusának ∆𝑓 frekvenciael-
tolódása (A és B), ill. a ∆𝐷 disszipációeltolódás (C és D) az adszorpció során, az idő függvényében. A nyilak 
az ASW-vel történő öblítések helyét mutatják (YANG és mtsi., 2013). 

Kísérleteinkben bebizonyítottuk, hogy a korrózióvédelemben és a mikroorga-
nizmusok megtapadása ellen önmagában eddig is sikeresen alkalmazott ODF-
SAM-réteg hatására a Plu sokkal hatékonyabban képes meggátolni a modellként 
választott proteinek adszorpcióját. A jelenséget QCM-mel, XPS-sel és ToF-SIMS-
szel tanulmányoztuk, és a mechanizmusra is javaslatot tettünk. 

Az 52. ábra magának a Plu-nak az adszorpcióját mutatja vizes közegből titán 
és SS felületére, ODF-SAM nélkül és ennek jelenlétében is, QCM-mel követve. 
Az A és B ábrákon látszik, hogy a tiszta titánra és SS-re leváló Plu mennyisége 
(a QCM frekvenciaeltolódása) csekély, az ODF-SAM alapréteggel előzetesen be-
vont hordozókra viszont igen jelentős. A C és D ábrákon a disszipációeltolódás 
alakulása látható az adszorpció során, vagyis az, hogy mennyire növekszik meg 
a QCM-mérőkristály rezgésének csillapodása. Látható, hogy ODF-SAM alapré-
teggel előzetesen bevont minták esetén a disszipációeltolódás körülbelül kétszer 
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akkora, mint a tiszta hordozókra történő adszorpció esetében. Tehát az ODF-
SAM alkalmazása esetén a kristály rezgése erőteljesebben csillapodik, mivel ODF-
SAM-re több „lágy” (viszkoelasztikus) Plu válik le, mint a tiszta hordozókra. 

 
53. ábra. Különböző proteinek (A és B: BSA; C és D: Fb; E és F: CytC) adszorpciója különbözőféleképpen 
módosított Ti- (A, C, E), ill. SS-felületekre (B, D, F) (fekete: módosítatlan hordozó; szürke, folytonos: hor-
dozó + ODF-SAM; szürke, szaggatott: hordozó + ODF-SAM + Plu), QCM-mel vizsgálva; a kristály harma-
dik felharmonikusának ∆𝑓 frekvenciaeltolódása az adszorpció során, az idő függvényében. Az ODF-SAM-
rétegek a QCM-es kísérletek előtt készültek, a Plu adszorpciója a proteinekével egyszerre történt. Hogy az 
egyes görbéket össze lehessen hasonlítani, a proteinadszorpció kezdetén jelentkező frekvenciaeltolódások egy-
ségesen a ∆𝑓 = 0 Hz kezdőpontba lettek eltolva. A nyilak az ASW-vel történő öblítések helyét mutatják 
(YANG és mtsi., 2013). 

Az 53. ábra marhaszérum-albumin (BSA), fibrinogén (Fb), ill. citokróm C 
(CytC) fehérjék adszorpcióját, illetve az ezek adszorpcióját gátló Plu-val történő 
együttes, kompetitív adszorpcióját mutatja üres, valamint ODF-SAM alapréteggel 
kezelt titán és SS felületére, QCM-mel követve. 
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Azt tapasztaltuk, hogy ha a hordozók üresek és tiszták, mindhárom fehérje jól 
adszorbeálódik mindkettőre. A hordozókat ODF-SAM-mel bevonva a fehérjétől 
függő, vegyes eredményeket kaptunk. BSA adszorpcióját az ODF-SAM-védőréteg 
titánon kevésbé, SS-en viszont jól gátolta, CytC adszorpcióját mindkét hordozón 
hatékonyan gátolta, Fb adszorpcióját azonban mindkét hordozón jelentősen nö-
velte. (A különbségek az egyes fehérjék és az ODF-SAM alkilláncai közötti eltérő 
kölcsönhatásokból adódnak.) Amikor azonban a fehérjék adszorpciójával egy idő-
ben a Plu adszorpciója is biztosítva volt az ODF-SAM-mel bevont hordozókra, a 
Plu gyakorlatilag teljesen kiszorította a fehérjéket. 

Hasonló eredményeket kaptunk az XPS- és ToF-SIMS-es vizsgálatok során is 
(54. ábra). Az adszorbeált fehérjékre jellemző amidcsoport jelenlétét és mennyisé-
gét XPS-sel vizsgálva megállapítottuk, hogy a BSA hatásának ki nem tett kontroll 
mintákon mért amidcsoport százalékaránya a felületre adszorbeált teljes anyag-
mennyiségből igen csekély. BSA-val érintkező üres minták esetén az amid-
csoportok mennyisége jelentősen megnőtt, ami a BSA-nak a felületre való kiválá-
sára utal. ODF-SAM-mel bevont hordozókon a mért amidmennyiség kisebb volt, 
de még mindig jelentős, ami arra utal, hogy az ODF-SAM önmagában is képes 
ugyan gátolni a BSA adszorpcióját, de nem eléggé. Ha Plu is jelen volt a BSA-val 
egy időben, a kísérlet végén mért amidmennyiség látványosan esett vissza a kiin-
dulási szintre, de csak akkor, ha a minta előzetesen ODF-SAM-mel volt bevonva. 

Az XPS-eredményekkel minőségileg és mennyiségileg is igen jól korrelálnak 
azoknak a ToF-SIMS-méréseknek az eredményei, amelyek során a felületekre ad-
szorbeált teljes anyagmennyiséghez képest vett aminosavak relatív mennyiségének 
alakulását követtük nyomon. 

Eredményeink alapján arra következtetünk, hogy a Plu adszorpciója annak kö-
zépső, hidrofób, PPO blokkján keresztül történik a felületre, és ha a felület már 
hidrofobizálva van pl. ODF-SAM-mel, a Plu és a hidrofób tapadási réteg közötti 
kölcsönhatás erősebb, mint a Plu és az üres felület közötti kölcsönhatás. Ez pedig 
azt eredményezi, hogy a Plu-molekula ODF-SAM felületére hatékonyabban „le-
horgonyozva” erőteljesebben tudja kifejteni az adszorpciógátló hatását. 
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54. ábra. ODF-SAM-réteg szerepe a Plu-bevonatnak a BSA adszorpcióját gátló hatásában: 
az amidcsoportok mólszázalékos aránya, valamint az 𝐼rel,AA relatív aminosavintenzitás-
arányok üres, valamint ODF-SAM-mel bevont Ti- (A), ill. SS-felületeken (B); XPS-, ill. 
ToF-SIMS-eredmények. Ref és ODF: üres referencia (kontroll) minta, ill. ODF-SAM-mel 
bevont kontroll minta; ASW: csak mesterséges tengervízzel érintkező minta; BSA: mester-
séges tengervízben BSA hatásának kitett minta; BSA + Plu: mesterséges tengervízben BSA 
mellett Plu egyidejű hatásának is kitett minta (YANG és mtsi., 2013). 
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3.5. Mártott PS-rétegek 
Mártott PS-rétegeket egy, három és öt rétegben készítettem, 10, 30 és 50 g/l PS-
oldatokból rézre, a két rézötvözetre és SS-re is. A rétegek egyszerű és rutinszerű jel-
lemzésére a peremszögmérés szolgált, elsősorban Wilhelmy-módszerrel, de ülő 
csepp módszerével is. A peremszögmérés eredményeiből következtetni lehetett 
a felületi borítottságra, ami a korrózióellenes hatékonysággal összefüggő mennyi-
ség, és ki lehetett számítani az egyes minták felületi szabadentalpiáit, ami a mikro-
organizmusok megtapadásának valószínűségét jelezte előre. 

Fontos volt megtudni azt is, milyen vastagok ezek a PS-nanorétegek, és hogy 
a kísérleti paraméterek (koncentráció, bemártások száma) megfelelő megválasztá-
sával ez a vastagság hogyan állítható be a kívánt értékűre. Erre a célra egykristály-
szilícium-lapkára választottam le PS-rétegeket, és vastagságukat egyrészt a kísérleti 
paraméterekből becsültem, másrészt pedig két különböző módszerrel meg is mér-
tem. 

Végezetül a PS-rétegek alkalmazásának lehetőségeire mutattam rá. Korróziós 
kísérletekben 3,5% NaCl-oldatban, illetve mesterséges tengervízben vizsgáltam 
a PS-filmekkel védett ötvözetekből történő fémkioldódást, korróziósebességeket 
számoltam és bemutattam, hogyan függ ez a korróziósebesség a rétegszámtól és 
a kiinduló PS-oldat koncentrációjától. Mikrobiológiai kísérletekben azt vizsgál-
tam, hogy a PS-bevonatok mennyire hatékonyan gátolják a D. alaskensis baktéri-
umsejtek megtapadását, és ezt a tapadásgátló hatást más nanorétegek gátló hatásá-
val is összehasonlítottam. 

3.5.1. Peremszögek 
A rézre, a két rézötvözetre és acélra felvitt PS-nanorétegek legtöbb peremszögérté-
kei, ill. az ezekből származtatott mennyiségek a PS-oldat koncentrációjával és a ré-
tegszámmal mutatnak összefüggést, amit a rézhordozók eredményein keresztül az 
55. ábrán mutatok be. 

Ez a megállapítás csupán a haladó peremszögekre nem érvényes: ezek egyér-
telmű összefüggést nem mutatnak sem a rétegszámmal, sem a PS-oldat koncentrá-
ciójával; értékük közel azonos, 90° körüli (55. A ábra). Az egyes haladó peremszö-
gekhez tartozó hátráló peremszögek viszont jellegzetes függést mutatnak a réteg-
számtól, ill. a koncentrációtól (55. B ábra). A PS-nanoréteg nélküli, kontroll réz-
minta hátráló peremszöge 22°, a nanorétegekkel borított mintáké viszont ennél 
jelentősen nagyobb, 45–79°. A rétegszám növelésével a hátráló peremszög nem 
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nőtt meg mindig arányosan; látványosabb növekedést a koncentráció növelésével 
lehetett előidézni. Ennek egy lehetséges magyarázata az, hogy a már réteggel borí-
tott hordozót további több alkalommal a PS-oldatba mártva az előzőleg felvitt ré-
tegek a – telítetlen – PS-oldat hatására visszaoldódnak, vagy legalábbis szerkezeti 
változást szenvednek. Ebből az következik, hogy összefüggő, kompakt, tehát jó 
védelmet biztosító PS-rétegeket előállítani nem annyira híg oldatokba való több-
szöri, mint inkább tömény oldatokba való egyszeri bemártással lehet. A film mi-
nőségének ez az inkább koncentrációtól, semmint a rétegszámtól való függése – 
amint azt a  3.5.3. alfejezetben látni fogjuk – a korrózió elleni hatékonyságban is 
megmutatkozik. A tény, hogy nagyon hasonló haladó peremszögeket produkáló 
minták hátráló peremszögei igen eltérőek lehetnek, újra rávilágít annak a fontos-
ságára, hogy egy felület jellemzésére ne pusztán annak haladó peremszögét hasz-
náljuk, mert így könnyen juthatunk téves következtetésre. Igen fontos, hogy 
peremszögméréskor a minták haladó és hátráló peremszögét is határozzuk meg, 
mert csak a két mennyiség együtt képes megfelelően jellemezni a felületet. 

Az előzőekben leírtakból következik, hogy a haladó és hátráló peremszögekből 
a Tadmor-egyenlet (F12) alapján számított egyensúlyi (Young-féle) peremszögek 
(55. C ábra) a PS-oldat koncentrációjának növelésével emelkedő tendenciát mu-
tatnak mindhárom rétegszám esetén. Az egyensúlyi peremszög legkisebb a bevonat 
nélküli, kontroll minta esetén (55°), legnagyobb pedig a legtöményebb oldatból 
készült ötrétegű bevonat esetén (86,7°). Ez utóbbi érték egy tömör PS-réteg pe-
remszögének felel meg (vö.  2.2.3.). 

A haladó és hátráló peremszögek különbsége, a peremszög-hiszterézis 
(55. D ábra), szintén fontos mennyiség, amely a felület fizikai-kémiai heterogeni-
tásával van összefüggésben. A kontroll, bevonat nélküli rézfelszínhez képest a PS-
rétegekkel borított minták peremszög-hiszterézise a rétegszám, de még inkább 
a PS-oldat koncentrációjának növelésével egyértelműen csökken, a kezdeti, igen 
nagy 78°-ról akár 6°-ig is. A hiszterézis csökkenésének lehetséges magyarázata az, 
hogy a hígabb oldatokból készített vékonyabb PS-réteg, feltehetően szerkezeti tu-
lajdonságai miatt (esetleges lyukak és más hibahelyek), inkább a tiszta rézfelület 
tulajdonságait tükrözi, míg a töményebb oldatból és több rétegben leválasztott 
PS-bevonat inkább a tömör PS tulajdonságait hordozza, a közepes töménységű 
oldatokból kapott bevonat tulajdonságai pedig e két véglet között foglalnak he-
lyet. A PS-bevonatok peremszög-hiszterézisét a tiszta fém-/ötvözetfelszínnek és 
a tömör PS felszínének kombinációja határozza meg. Mivel a tiszta fémnek nagy, 
az összefüggő PS-nek pedig kicsi a hiszterézise, az olyan minták, amelyeken sok 



 

110 
 

a szabad, beborítatlan fémfelszín, maguk is nagyobb hiszterézist fognak produkál-
ni, ellenben az olyan minták, amelyeken kevés a beborítatlan fémfelszín, kisebbet. 
Ebből az következik, hogy a PS-bevonatok jellemezhetők egy számmal, a felületi 
borítottsággal (jele itt most, hogy a peremszögekkel ne legyen összetéveszthető, 
a hagyománytól eltérően nem 𝜃, hanem 𝑓PS,), ami azt fejezi ki, hogy a felület há-
nyadrészét fedi PS, és hányadrésze maradt beborítatlanul. Következik továbbá az 
is, hogy ez a felületi borítottság pusztán peremszögmérésekkel meghatározható 
kell legyen. A  2.2.3.-ban leírtak szerint a kísérletileg meghatározott peremszögek-
ből a Cassie–Baxter-egyenlet (F10) alapján számított felületi borítottság eredmé-
nyeit rézhordozók esetén az 55. E ábra összesíti. Ebből kitűnik, hogy töményebb 
oldatokat használva a PS-bevonat a réz felületének egyre nagyobb részét borítja be. 

A felületi szabadentalpiák, minthogy az egyensúlyi peremszögekből származ-
nak, azokhoz hasonlóan, de ellentétes irányban alakulnak a koncentráció, ill. ré-
tegszám változásával. A tiszta fémfelszín 51 mJ/m2-nyi felületi szabadentalpiája 
látványosan csökken a PS-sel való bevonás hatására. A legkisebb érték, 31 mJ/m2, 
a legtöményebb oldatból készült legvastagabb filmhez tartozik, és megfelel a tiszta 
PS-nek (Surface Energy Data for PS, 2009). BAIER (2006) szerint a biolerakódás 
erősségét az illető felület szabadentalpiája határozza meg, de az összefüggés nem 
monotonon növekvő, hanem 22 mJ/m2-nél minimuma van. Az összefüggés sze-
rinte számos rendszerre, különböző közegekre is igaz. Ebből az az elsőre meglepő 
következtetés adódik, hogy ha egy felületnek a biolerakódással szembeni ellenálló 
képességét növelni szeretnénk, akkor nem az a célravezető, ha olyan bevonatot és 
bevonatolási módszert keresünk, amivel a felületi szabadentalpiáját a végletekig le 
tudjuk csökkenteni, hanem az, ha olyan bevonatot keresünk hozzá, amelynek 
a felületi szabadentalpiája e minimumpontot minél jobban megközelíti. 
A 31 mJ/m2 érték ettől nem esik távol, ezért várható, hogy PS-bevonataink a mik-
roorganizmusok megtapadását képesek jelentősen visszaszorítani. Hogy ez milyen 
mértékben van így, arról a  3.5.4. fejezetben számolok be. 
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55. ábra. Rézhordozóra dip-coating módszerrel felvitt PS-nanorétegek peremszögadatai és az ezekből 
meghatározható mennyiségek (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). A: Mért haladó peremszögek (θA) a réteg-
szám (𝑛) és a PS-oldat koncentrációjának (𝑐PS) függvényében. Üres: bevonat nélküli kontroll, világos-
szürke: 𝑐PS = 10 g/L oldatból készült film, szürke: 𝑐PS = 30 g/L oldatból készült film, sötétszürke: 
𝑐PS = 50 g/L oldatból készült film. B: Mért hátráló peremszögek (θR), hasonlóan ábrázolva. 
C: Számított peremszög-hiszterézisek (θA−θR), hasonlóan ábrázolva. D: Számított Young-féle egyensú-
lyi peremszögek (θY), hasonlóan ábrázolva. E: A szubsztrátum PS-láncok általi – számított – felületi 
borítottsága (𝑓PS) százalékban kifejezve a 𝑐PS és a rétegszám függvényében. Világosszürke: 𝑛 = 1, szür-
ke: 𝑛 = 3, sötétszürke: 𝑛 = 5. Körök: PS-H, négyzetek: PS-T. F: Számított felületi szabadentalpiák (szi-
lárd felületi feszültségek,  𝛾SG), hasonlóan ábrázolva. 
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3.5.2. Rétegvastagság 
A képződő film vastagságát az (5) egyenlet alapján megbecsülhetjük, ha ismerjük 
a kiinduló oldat koncentrációját (𝑐), a szilárd hordozóra tapadt oldatréteg vastag-
ságát (𝐷), valamint a megszilárdult PS-bevonat sűrűségét (𝜌PS−bevonat). 

 𝑑 = 𝑐 ∙
𝐷

𝜌PS−bevonat
 (5) 

A képletben szereplő folyadékréteg 𝐷 vastagságát a Landau–Levich–Gyerjagin-
egyenletből (LLD, (6), LANDAU és LEVICH, 1942; DERJAGUIN, 1943, ill. 1993) 
becsülhetjük. Ez a vastagság egyenesen arányos az oldat 𝜂 viszkozitásának és a szi-
lárd hordozó 𝑣 kiemelési sebességének 2/3 hatványával, és fordítottan arányos 
a folyadék 𝛾 felületi feszültségének 1/6 hatványával, ill. az oldat 𝜌PS−oldat sűrűsé-
gének négyzetgyökével. A képletben szerepel még a 𝑔 gravitációs gyorsulás és egy 
arányossági tényező is. 

 
𝐷 = 0,94 ∙

(𝜂 ∙ 𝑣)2/3

𝛾1/6(𝜌PS−oldat ∙ 𝑔)1/2 (6) 

Az oldat 𝜂 viszkozitása mérés útján állapítható meg, de ki is számolható. Én ez 
utóbbi módszert választottam. A (7) egyenlet azt fejezi ki, hogy híg polimer-
oldatok viszkozitása hogyan függ a koncentrációtól (𝑐). Az egyenletben paramé-
terként szerepel még az oldószer 𝜂0 viszkozitása, az oldott anyag (esetünkben PS) 
[𝜂] határviszkozitása, valamint a megfelelő 𝑘H Huggins-együttható, amelyek érté-
ke alap polimer kézikönyvekben elérhető (pl. SÜTTERLIN, 1975). 

 𝜂 = 𝜂0 + 𝜂0 ∙ 𝑐 ∙ ([𝜂] + 𝑘H ∙ [𝜂]2 ∙ 𝑐) (7) 

A filmvastagságot tehát megkapjuk, ha a fenti egyenleteket egymásba behelyet-
tesítjük. Számításainkhoz feltételeznünk kell, hogy 

1) száradás során tömör film képződik, amelynek 𝜌PS−bevonat sűrűsége 
a filmképző oldott anyag (PS) sűrűségével helyettesíthető; 

2) az oldat 𝜌PS−oldat sűrűsége az adott koncentrációk esetén nem tér el jelen-
tősen a tiszta oldószer sűrűségétől, így ez utóbbival helyettesíthető; 

3) a PS-oldat 𝛾 felületi feszültsége nem tér el nagymértékben a tiszta oldószer 
felületi feszültségétől, így az ezzel helyettesíthető. Mivel 𝛾 a (6) egyenletben 
1/6 hatványon szerepel, e helyettesítésből adódó hiba jelentéktelenné törpül. 
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A fenti számítás eredményeit az 56. ábra foglalja össze. A megfelelő paraméte-
rek behelyettesítésével (𝜌PS−bevonat = 1,09 g/cm3; 𝜌PS−oldat = 1,318 g/cm3; 𝜂0 = 
= 0,41 cP; [𝜂] = 53,2 mL/g; 𝑘H = 0,466; 𝑣 = 10 mm/s; 𝛾 = 27,8 mN/m; 𝑔 = 9,81 m/s2) 
koncentrációtól függően 40–470 nm közötti filmvastagságokat kapunk. 
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56. ábra. Különböző koncentrációjú PS-oldatokból készített mártott PS-
filmek vastagsága adott ponton; becsült és mért adatok 

Megfigyelhető, hogy a fenti képletekben a bevonat szubsztrátumául szolgáló 
szilárd felület jellemzői nem szerepelnek, vagyis a felületen megtapadó polime-
roldat-film vastagsága elvileg csak magától az oldat természetétől függ, a szilárd 
felületétől nem. Ezt használtam ki a rétegvastagságnak kétféle úton, ellipszo-
méterrel és AFM-mel történő kísérleti meghatározásához: Mivel a vizsgálataim 
tárgyát képező ötvözetminták geometriájukból adódóan, de felületi érdességük 
miatt is, nem voltak alkalmasak e két mérési módszer egyikére sem, helyettük 
a sokkal simább szilíciumegykristály-lemezre vittem fel a PS-rétegeket. Először 
ellipszométerrel mértem a rétegvastagságokat a bevonatok felső határvonala alatt 
kb. 2 mm távolságra, majd ugyanezen a helyen a bemártás irányára merőlegesen 
a PS-réteget a szilícium felületéig karcoltam, és a karcolás lépcsőmagasságát mér-
tem AFM-mel. A két különböző módszerrel mért rétegvastagságok egymással, va-
lamint az elméleti becsült értékekkel is igen jó egyezést mutattak (56. ábra). Ezek 
alapján kijelenthető tehát, hogy az adott körülmények között a filmvastagság igen 
jól tervezhető, ill. a már kész bevonat vastagsága ellipszométerrel nagy pontosság-
gal, gyorsan és kíméletesen ellenőrizhető. 
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A rétegvastagságnak a fenti meghatározását egy ponton történő mérésből nem 
tartottam kielégítőnek, hiszen könnyen belátható, hogy ennek a vastagságnak 
a bemerítés irányában növekednie kell a távolsággal. A vastagságot a fenti módon 
AFM-mel több ponton is megmérve kirajzolódott az egyes minták vastagság-
profilja (57. ábra). A bevonat felső szélétől (𝑙 = 0 mm) lefelé haladva a 𝑑 rétegvas-
tagság egyenetlenül növekszik, mégpedig annál inkább és annál egyenetlenebbül, 
minél koncentráltabb PS-oldatokból készítjük őket. 
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57. ábra. 𝑐PS = 10 (), 30 () és 50 g/L () koncentrációjú PS-oldatokból 
készített mártott PS-filmek vastagságprofilja (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). 
A vízszintes tengelyen a PS-réteg felső szélétől mért 𝑙 távolság van feltüntetve 
mm-ben, a függőleges tengely pedig az adott ponton mért 𝑑 rétegvastagságot 
mutatja nm-ben. A jobb szemléltetés kedvéért a mérési adatpontokat spline 
görbékkel kötöttem össze. Az ábrabetét a vastagságprofilokból számított 〈𝑑〉 át-
lagos rétegvastagságot mutatja a 𝑐PS függvényében. 

Érdekes megfigyelés, hogy koncentrációtól függetlenül a bevonatok vastagsága 
a felső szélen (lépcsőmagassága) mindig 45 nm. Erre egy lehetséges magyarázat, 
amely a polimeroldatok Flory–Huggins-féle elméletével (HOLMBERG és mtsi., 
2002) összhangban van, a következő: Bevonatkészítéskor az oldószer elpárolgása 
során az oldat egyre inkább koncentrálódik. A felső szélen, ahol a kapilláris erők 
hatására a folyadékfilm már eleve vékonyabb, mint lejjebb, ez a párolgás erőtelje-
sebb, vagyis itt az oldat hamarabb válik túltelítetté. Amint azt láttuk, az oldott PS 
molekulatömeg-eloszlása viszonylag széles (6. táblázat). A molekulák oldhatósága 
a méretükkel fordítottan függ össze. Ezért a bevonat felső szélén mindig a legna-



 

115 
 

gyobb tömegű PS-molekulák válnak ki leghamarabb az oldatból, s ez a tény 
a koncentrációtól független. A molekulák gombolyag alakban találhatók az oldat-
ban. A legnagyobb tömegű PS-molekulák gombolyagjainak átmérője a (8) egyen-
let alapján becsülhető (lásd pl. TERAOKA, 2002). Egy PS-molekula 𝑅𝑔 sugarának 
négyzete a PS-lánc teljes 𝐿𝑐 hosszától, valamint a PS-re jellemző 𝑙𝑝 karakteriszti-
kus hossztól függ: 

 
𝑅𝑔2 =  

2 ∙ 𝐿𝑐 ∙ 𝑙𝑝 − 2 ∙ 𝑙𝑝
2�1− 𝑒𝑥𝑝�−𝐿𝑐 𝑙𝑝⁄ ��

6
≅
𝐿𝑐 ∙ 𝑙𝑝

3
 (8) 

Minthogy 

 𝐿𝑐 = 𝑛 ∙ 𝑎, (9) 

ahol 

 𝑛 = 𝑀polimer

𝑀ismétlődő egység
, (10) 

𝑎 pedig egyetlen ismétlődő sztirol egység hossza (PRETEL és mtsi., 1997), a legna-
gyobb tömegű polimer gombolyagok átmérőjére kb. 160 nm-t kapunk. Az oldat-
ból kiválva és a felületen megtapadva ezek a 160 nm körüli polimer gombolyagok 
45 nm vastagságú, összefüggő réteggé torzulnak. 

PS-nanorétegeink 120-szor (LÉON-SILVA és NICHO, 2010), ill. 1400-szor 
(DEVECI és mtsi., 2012) vékonyabbak a szakirodalomban található más, PS-alapú 
védőrétegeknél, mégis hatékonyak (lásd alább). 

3.5.3. Korróziógátló hatás 

 
58. ábra. PS-nanorétegek korróziógátló szerepe (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). 0,1 M Na2SO4-oldatban a PS-
nanoréteggel bevont rézelektród felületén 28 h alatt sem észlelhető elváltozás (B); a bevonat nélküli kontroll 
minta ezzel szemben már 5 h elteltével is jelentős mértékben korrodálódott (A). 

A PS-nanorétegek korrózióellenes védőhatásáról először egy gyors előkísérletben 
győződtem meg, amelyben PS-sel védett, valamint csupasz rézelektródok viselke-

A B
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dését vizsgáltam 0,1 M Na2SO4-oldatban. A bevonat nélküli, kontroll minták fe-
lülete már öt óra elteltével jellemző sötét színű, réz-oxidra utaló elszíneződést mu-
tatott, míg a PS-nanoréteggel védett rézfelületen hasonló elváltozásnak a legap-
róbb jele sem volt megfigyelhető, még 28 órányi expozíció után sem (58. ábra). 

3.5.3.1. 3,5% NaCl-oldatban 
A korróziógátló hatás számszerűsítése az egyes ötvözetek esetében az ezekből 

kioldódó/kiváló fémek mennyiségének meghatározásával történt. A 10 g/l PS-
oldatból készült, különböző vastagságú PS-bevonatokkal fedett, ill. a csupasz 
kontroll ötvözetmintákból egy hét alatt 3,5% NaCl-oldat hatására kioldódó, vagy 
csapadékként kiváló fémek koncentrációjából a mintáknak a korrozív elektrolitba 
merülő teljes felszínének ismeretében a felületre vonatkoztatott fémkioldódás 
a (11) egyenlet alapján kiszámítható. 
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59. ábra. 10 g/L oldatból készült PS-H-nanorétegekkel borított Al-s- (A) és CuNi-mintákból (B) 3,5% NaCl-
oldatban, egy hét alatt, egységnyi felületen át kioldódó ötvözetalkotó fémek tömege (𝑚𝐴) az 𝑛 rétegszám 
függvényében. 𝑛 = 0 a bevonat nélküli, kontroll mintát jelenti. ICP-OES-sel mért fémkoncentrációkból szá-
mított adatok (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). 

 𝑚𝐴,M =
𝑐M𝑉NaCl

𝐴
 (11) 

Ebben 𝑚𝐴,M az ötvözetminta adott alkotó fémjének a felületre vonatkoztatott ki-
oldódott tömege, 𝑐M az illető fém mért koncentrációja a korrozív elektrolitban 
a korrodálás után, 𝑉NaCl a korrozív elektrolit térfogata, 𝐴 pedig az ebbe merülő 
minta felszíne. A kapott értékeket az 59. ábra foglalja össze. Az eredményeket 
szemlélve négy megállapítást tehetünk: 
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1. A PS-nanorétegek jelentősen visszaszorítják a fémkioldódást; öt réteg ese-
tén kb. a felére. 

2. A PS-rétegszámának (vastagságának) növelésével ez a hatás fokozódik. Ez 
az eredmény egybevág a PS-nanorétegek peremszögeredményeivel ( 3.5.1. 
fejezet): a vastagabb rétegek hátráló és egyensúlyi peremszöge, valamint fe-
lületi borítottsága nagyobb, peremszög-hiszterézise és felületi szabadental-
piája kisebb. Az eredmény úgy magyarázható, hogy a vastagabb, tömörebb 
PS-rétegek hatékonyabban akadályozzák a víz, az elektrolitok és az oxigén 
bejutását a minta felszínére. 

3. A vártnak megfelelően a fémkioldódás–rétegszám összefüggés exponenciá-
lisan csökkenő alakú minden ötvözetminta minden fémje esetén, de a várt-
tól eltérően még öt réteg esetén sem ér a nulla közelébe. 

4. Az egyes ötvözetfajtákból az alkotó fémek kioldódása nem az ötvözet össze-
tételében való részvételi arányaik szerint történik: Az Al-s alkotó fémjeinek 
az alumíniumra vonatkoztatott atomaránya Cu : Zn : Al = 15 : 4 : 1, 
a korróziós kísérletekben viszont 16 : 2 : 1 arányban kerülnek az oldatba. 
Hasonlóan, a CuNi alkotó fémjeinek a nikkelre vonatkoztatott atomará-
nya Cu : Ni = 2 : 1, az oldatban viszont 3 : 1 arányban vannak jelen. 

 
𝑣korr =

∑ 𝑚M𝑖
𝑛
𝑖=1

𝐴𝑡𝜌
 (12) 

A kioldódott fémek mennyiségét az adott ötvözet egészét jellemző korrózióse-
bességekké lehet alakítani. Az ezt kifejező (12) egyenletben 𝑣korr az adott ötvözet 
korróziósebessége, 𝑚M𝑖 az ötvözet 𝑖-edik alkotó fémjének kioldódott tömege, 𝐴 az 
ötvözetmintának a NaCl-oldattal érintkező felülete, 𝑡 a kísérlet időtartama, 𝜌 pe-
dig az ötvözet sűrűsége. Az így kapott korróziósebességek a 60. ábrán vannak fel-
tüntetve. Megállapíthatjuk, hogy a rétegszámmal a korróziósebesség (természete-
sen) hasonló függést mutat, mint a fémkioldódás. Az ötvözetek meghatározott 
korróziósebessége kicsi, és az iparból ismert adatokkal jól egyező; ugyanakkor  
ez a kis korróziósebesség a PS-réteg alkalmazásával jelentősen csökkenthető. Az 
Al-s korróziósebessége 9,2 µm/a1

                                                 
1 a (lat. annum): év 

, ami öt réteg PS-sel 46%-kal, 5,0 µm/a-ra csök-
ken. CuNi esetén a csupasz minta korróziósebessége 7,3 µm/a, ami öt réteg PS-sel 
56%-kal, 3,2 µm/a-ra csökken. Az SS, lévén hogy NaCl-oldatban általános korró-
zióra nem, csak lokális tűlyukkorrózióra hajlamos, amelynek során a kioldódó al-
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kotó fémek koncentrációja igen alacsony, – elméleti – általánoskorrózió-sebessége 
0,1 µm/a alatti. 

A kísérleti eredmények tehát rámutatnak arra, hogy igen vékony PS-rétegek 
korrózió gátlására hatékonyan felhasználhatók. Az a tény viszont, hogy a korrózió-
sebesség még öt réteg esetén sem ér a nulla közelébe, arra utal, hogy a rétegkészítés 
során maradhatnak befedetlen élek, sarkok. Egy másik, ettől függetlenül, de ezzel 
együtt jelentkező befolyásoló tényező lehet még az egymást követő mártogatási lé-
pések során az előző rétegek részleges visszaoldódása, vagy szerkezetének átalakulá-
sa is. Erre következtethetünk a PS-nanorétegek peremszögadataiból is ( 3.5.1. alfe-
jezet), amikor is azt láttuk, hogy a peremszögek, ill. az ezekből számított 
mennyiségek nem annyira a PS rétegszámával, mint inkább a rétegkészítéshez 
használt PS-oldat koncentrációjával függnek össze. 
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60. ábra. 10 g/L oldatból készült PS-H-nanorétegekkel borított Al-s (A), CuNi (B) és SS (C) 𝑣korr egyheti 
átlag-korróziósebessége 3,5% NaCl-oldatban az 𝑛 rétegszám függvényében. 𝑛 = 0 a bevonat nélküli, kontroll 
mintát jelenti. ICP-OES-sel mért fémkoncentrációkból számított adatok (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). 

3.5.3.2. Mesterséges tengervízben 
A PS-bevonatok korróziógátló hatása mesterséges tengervízben is megmutatko-
zott. A bevonat nélküli réznek a mérési adatokból (12) alapján számolt korrózió-
sebessége 16,3 µm/a volt, és – némi ingadozásoktól eltekintve – az eddigiekben 
ismertetett tendenciát mutatva csökkent a leválasztott PS-rétegek számának és 
a PS-oldat koncentrációjának növelésével (61. ábra, A). A kétféle PS közül a PS-T 
összességében valamivel jobban teljesített, elsősorban a nagyobb koncentráció-
tartományokban. A legtöményebb oldatból készült legvastagabb PS-bevonat a réz 
korróziósebességét több mint 70%-kal, 4,7 µm/a-ra csökkentette. 

CuNi esetében a korróziósebesség már eleve kétszer kisebb volt, mint NaCl-
oldatban (4,0 µm/a, 61. ábra, B), ami azzal magyarázható, hogy a korrózió szem-
pontjából igen fontos kloridionok mennyisége a 3,5%-os NaCl-oldatban jóval na-
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gyobb, mint a mesterséges tengervízben: a mesterséges tengervíznek ugyanis az 
összes sótartalma annyi, mint a 3,5%-os NaCl-oldat kloridion-tartalma (vö. 
 2.1.5.). Ez a kis korróziósebesség ugyanakkor tovább, egynegyedére csökkenthető 
az alkalmazott PS-nanoréteggel. 

Hasonlóan, az Al-s korróziósebessége (1,8 µm/a) mintegy ötször kisebb mes-
terséges tengervízben, mint 3,5%-os NaCl-oldatban (61. ábra, C), de ez a kis kor-
róziósebesség az alkalmazott PS-rétegekkel tovább, kevesebb, mint a felére 
(0,8 µm/a) csökkenthető. 
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61. ábra. Dip-coating PS-H- és PS-T-nanorétegekkel bevont Cu- (A), CuNi- (B) és Al-s-minták (C) korró-
ziósebességei mesterséges tengervízben, ICP-OES mérési eredményekből számolva (ROMÁNSZKI és mtsi., 
2014a). 10 (PS10), 30 (PS30) és 50 (PS50) g/L koncentrációjú oldatokból 𝑛 = 1, 3 és 5 rétegben készült be-
vonatok. 𝑛 = 0: bevonat nélküli, kontroll minta. 

3.5.4. A bevonatok baktériumok megtapadását gátló hatása 
A különböző nanorétegekkel bevont fém- és ötvözetfelületeken megtapadt 
D. alaskensis sejtek számát 24 órányi expozíció után EFM-mel és AFM-mel is 
meghatároztam. A több párhuzamos mintán, mintánként több helyen elvégzett 
vizsgálat statisztikailag feldolgozott eredményét a 63. és 64. ábra összesíti. Ezeken 
a baktériumsejtek száma helyett azok felületi sűrűségét tüntettem fel cm−2-ben ki-
fejezve. Megállapítható, hogy a nanorétegekkel nem védett, kontroll mintákon 
a felületi sejtsűrűség igen nagy, fém-, ill. ötvözetfajtától függően 0,2–3 × 106 cm−2 
közötti. A kontroll minták felületi sejtsűrűsége többé-kevésbé a minta réztartal-
mával függ össze: a rézminták (100% Cu) felületi sejtsűrűsége a legkisebb, ennél 
nagyobbak az Al-s-minták (76% Cu) értékei, és még nagyobbak az SS-minták 
(0,3% Cu) értékei. Ezt a megfigyelést a réz toxicitásával magyarázhatjuk: a nehéz-
fémek antiszeptikus hatása évszázadok óta ismert és alkalmazott tény (vö. bordói 
lé mint növényvédő permet, ezüst evőeszköz használata stb.). A tengervízzel mű-
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ködő hűtőkörök csövei sem pusztán a jó hőátadás, hanem pont e miatt az anti-
mikrobiális hatás miatt is készülnek rézötvözetekből. A réztartalom és a bio-
lerakódás közötti negatív korrelációra már a 3. ábrán is láthattunk példát. 
A Cu < Al-s < SS sorból viszont érdekes módon kiugrik a CuNi-minták (67% Cu) 
felületi sűrűsége, ami még az SS-mintákénál is nagyobb. 

 
62. ábra. SS-mintán 50 g/L oldatból készített PS-bevonat határvonala EFM alatt, a jobb érzékelhetőség ked-
véért a felső, kisebbik nagyítású felvételen berajzolva (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014a). A Desulfovibrio alaskensis 
sejtek elsősorban a bevonat nélküli acélfelületen tapadnak meg. 

Az azonos fémek/ötvözetek különböző nanorétegekkel bevont mintáin a sejt-
sűrűség általában a kontrollénál kisebb, és általában a kontroll > SzHS-
SAM > ODF-SAM > PS sorrendet követi. A nanorétegeknek ez a sorrendje általá-
ban még akkor is felállítható, amikor az eltérés statisztikailag nem, vagy csak ke-
véssé szignifikáns. A kontrollhoz képest a legnagyobb arányú sejtsűrűség-
csökkenést Cu és CuNi esetén a PS- (−99%, ill. −32%), Al-s és SS esetén pedig az 
ODF-SAM-nanoréteg (−85%, ill. −97%) eredményezte. 

PS-bevonat

SS
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63. ábra. Bevonat nélküli, ill. nanorétegekkel borított Cu- és SS-mintákon megtapadt D. alaskensis baktérium-
sejtek 𝑛 felületi sűrűsége. k: kontroll; N: SzHS-SAM-nanoréteg; P: ODF-SAM-nanoréteg; PS: PS-nanoréteg. 
EFM-eredmények. 

 
64. ábra. Bevonat nélküli, ill. nanorétegekkel borított Cu-, Al-s-, CuNi- és SS-mintákon megtapadt D. alas-
kensis baktériumsejtek 𝑛 felületi sűrűsége. k: kontroll; N: SzHS-SAM-nanoréteg; P: ODF-SAM-nanoréteg; 
PS: PS-nanoréteg. AFM-eredmények. 

A fenti sorrendet úgy értelmezhetjük, mint az illető nanorétegek hatékonysá-
gának sorrendjét. Az a tény, hogy ez a sorrend a különböző fém-/ötvözethordozók 
esetén hasonló, arra utal, hogy a nanorétegek egymáshoz viszonyított hatékonysá-
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ga jelentősen nem függ attól, hogy milyen felületen alkalmazzuk őket. Ugyanak-
kor az azonos nanorétegek, de különböző hordozók esetén számított sejtsűrűségek 
nem egyformák, hanem a hordozókra jellemző, már említett Cu < Al-s < SS sor-
rendet követik, a kiugró CuNi-val. Ha a nanorétegek tökéletesen záródó, össze-
függő bevonatot alkotnának a hordozó felületén, akkor a mikroorganizmusok 
számára a réteg alatti fém teljesen „láthatatlan” kellene legyen, és így az azonos ré-
teggel borított különböző fém-/ötvözetmintákon a sejtsűrűségek között semmi-
lyen különbségnek nem lenne szabad lennie. Hogy ilyen különbség mégis létezik, 
ráadásul minden nanoréteg esetén ugyanazt a fenti sorrendet követi, arra enged 
következtetni, hogy a rétegek már eleve vagy nem záródnak teljesen, vagy a vizes 
közegben való állás hatására valamilyen szerkezeti változást szenvednek el, aminek 
eredményeképpen a bevonatban lévő lyukakon át a hordozó fémionjai kioldód-
nak, és ezeknek a baktériumokra gyakorolt hatása erősen tükröződik a végső 
sejtsűrűségértékekben. Ez a következtetés egybevág egyrészt azzal, hogy bár a PS-
rétegek számának növelésével a réz és rézötvözetek korróziójának mértéke csök-
ken, a rétegszám növelésével mégsem csökken meredeken nullára (lásd  3.5.3. feje-
zet). Egybevág másrészt azzal a megfigyeléssel is, hogy az ODF-SAM-rétegekkel 
bevont minták a két hétig tartó vizes közegben való áztatás előtti−utáni haladó-
peremszög-különbsége a SAM-készítés időtartamával bár egyre csökken, mégsem 
válik teljesen nullává, hanem egy jelentős, 25-30° különbség mutatkozik 
még a 24 órán át készült rétegek esetén is (40. ábra). Harmadrészt pedig egybevág 
ez a következtetés azzal is, hogy bár az SzHS-SAM-nanorétegek jellemző IR-
csúcsai a két hétig tartó vízben való áztatás után is kimutathatók, intenzitásuk ki-
sebb az áztatás előtti értékekhez képest (41. ábra). 
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4. Összefoglaló 
Munkám célja olyan felületmódosítások tanulmányozása, megvalósítása volt, ame-
lyek szilárd felületeket, elsősorban fémfelszíneket képesek a környezet káros hatá-
saitól (agresszív elektrolitoktól, oxidáló környezettől, korróziót okozó mikroorga-
nizmusok támadásától) megvédeni. 

Dolgozatom különböző hordozókon (csillám, üveg, szilícium, réz, rézötvöze-
tek, rozsdamentes acél) háromféle módszerrel készített szerves nanorétegek, azaz 
nanométeres vastagságú bevonatok jellemzéséről és alkalmazási lehetőségéről szól. 
Önszerveződéssel, ill. Langmuir–Blodgett-módszerrel (LB-) amfipatikus vegyüle-
tekből egy és öt molekula vastagságú (kb. 2–10 nm), dip-coating (bemártásos) 
módszerrel pedig polisztirolból (PS) ennél vastagabb (kb. 50–700 nm) rétegeket 
állítottam elő. 

Először a rétegkészítés eredményességét befolyásoló tényezőket vizsgáltam, 
amelyek közül egyesek a szilárd hordozók felületével, mások pedig a filmképző ve-
gyületekkel kapcsolatosak. A hordozók felületének kémiai összetételét XPS-sel, ér-
dességét AFM-mel, nedvesedését pedig peremszögméréssel határoztam meg. 
E paramétereknek az egyes felület-előkészítési lépések hatására bekövetkező válto-
zását is nyomon követtem. LB-kád és Brewster-szög-mikroszkóp (BAM) segítségé-
vel tanulmányoztam a szilárd felszínen létrehozott LB-rétegek készítésének köztes 
fázisát jelentő, levegő/víz határfelületen kialakított Langmuir-filmek (L-) képződé-
sét számos telített és telítetlen karbonsav és hidroxámsav, valamint N-acil-
aminosav és α-alkil-aminosav-származék esetében. Meghatároztam az L-filmeket 
alkotó molekulákra jellemző mennyiségeket (𝐴c és 𝐴0 molekulaterületek, 𝛱c kol-
lapszusnyomás), és ezek, valamint a számított 𝐶s−1 kompressziós modulusok alap-
ján összehasonlítottam a különböző amfifil vegyületeknek azonos vagy különböző 
szubfázisokon képződő L-filmjeit. Bemutattam, hogyan befolyásolja az L-film ki-
alakulását és tulajdonságait egyrészt a filmképző molekula szerkezete (kettős kötés 
jelenléte, funkciós csoport milyensége, alkilláncának hossza), másrészt a szubfázis 
összetétele (tiszta víz, valamint fémionok, ill. aminosavak jelenléte). Egyes telítet-
len karbonsav és hidroxámsav párok L-filmjei esetén a hőmérsékletváltozás hatását 
is tanulmányoztam. 

Karbonsavak és hidroxámsavak csillámra és üvegre felvitt egy- és ötrétegű LB-
filmjeinek rendezettségét SFG módszerrel vizsgálva sikerült igazolni, hogy telített 
vegyületek esetén a legfelső rétegben az alkilláncok rendezett, tömör szerkezetűek, 
és így a szilárd hordozó felületének védelmére alkalmasak. Ezzel szemben az azo-
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nos lánchosszúságú, de molekulaszerkezetükben középen kettős kötést tartalmazó 
vegyületpárok LB-filmjeinek legfelső rétege – a kettős kötés nagyobb térigényéből 
és a molekulák hidrofób láncai közötti van der Waals-kölcsönhatások korlátozott 
voltából adódóan – rendezetlenebb szerkezetűeknek bizonyultak, és ebből eredően 
védőrétegként kevésbé alkalmasnak. 

Tizennyolc szénatom hosszúságú telített karbonsavak, hidroxámsavak és 
foszfonsav önszerveződő monomolekuláris rétegeit (SAM) réz, kétféle rézötvözet 
(alumínium-sárgaréz és kupronikkel 70/30), valamint rozsdamentes acél (304-es) 
felületén hoztam létre. A képződő rétegek jelenlétét peremszögméréssel igazoltam. 
RAIRS és SFG módszerrel sikerült bizonyítani, hogy a rétegek vizes közegben sta-
bilak, valamint hogy stabilitásuk a rétegkészítés időtartamának növekedésével fo-
kozódik. 

Dip-coating módszerrel szilíciumra, valamint rézre és a fenti ötvözetekre PS-
rétegeket készítettem, amelyeknek a vastagságát két, egymástól jelentősen eltérő 
módszerrel (ellipszometria és AFM) meghatároztam, valamint elméleti úton is be-
csültem. A számított és a kétféleképpen meghatározott vastagságértékek nagyon jó 
egyezést mutattak. A bevonatkészítésre használt PS-oldatok koncentrációjának 
növelésével nemcsak a rétegvastagság nőtt, hanem a hátráló peremszög is, valamint 
csökkent a peremszög-hiszterézis, nőtt az egyensúlyi peremszög, csökkent a felületi 
szabadentalpia és nőtt a számított felületi borítottság. Mindebből azt a következte-
tést vontam le, hogy töményebb oldatokból nem pusztán vastagabb, hanem tö-
mörebb szerkezetű filmeket lehet előállítani, amelyek a bevont fém- és ötvözet-
minták védelmére alkalmasabbak. 

Bemutattam az előállított SAM-, LB- és dip-coating nanorétegek lehetséges 
kettős gyakorlati alkalmazását az elektrokémiai és a mikrobiológiai korrózió ellen. 
AFM- és ICP-OES-eredményekkel igazoltam, hogy ezek a nanorétegek gátolják 
a réz, ill. az említett ötvözetek korrózióját 0,5 M NaCl-oldatban és mesterséges 
tengervízben. A korrózióval szemben azoknak a telített vegyületeknek a SAM- és 
LB-rétegei bizonyultak hatékonynak (PaHS, SzS, SzHS), amelyek esetén 
1) a megfelelő L-filmekben kis molekulaterületeket, nagy kollapszusnyomást és 
nagy kompressziós modulust tapasztaltam; 2) az alkilláncok nagy rendezettségűek; 
3) vízben nagy peremszögeket mértem. A dip-coating PS-rétegek korrózió elleni 
védőhatása a rétegvastagság és a felületi borítottság növekedésével nőtt. A vizsgált 
rétegek gátolják a mikroorganizmusok megtapadását és a biofilmképződést, amit 
AFM-es és epifluoreszcens mikroszkópos vizsgálatokkal igazoltam Desulfovibrio 
alaskensis monokultúrával folytatott kísérletekben, valamint ipari hűtővízben ta-
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lálható vegyes mikroorganizmus-populáció jelenlétében. Bemutattam azt is, hogy 
az oktadecil-foszfonsav-SAM adhéziós rétegként használható PEO–PPO–PEO-
triblokk-kopolimernek titán és rozsdamentes acél felületre történő rögzítéséhez, és 
hogy alkalmazásával jelentősen növelni lehet a polimer bevonatnak a különböző 
fehérjék lerakódását megakadályozó hatékonyságát. 
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Summary 
The goal of this work was the study and realization of surface modifications that 
are able to protect solid, primarily metal, surfaces from the harmful impact of the 
environment, such as the attack of aggressive electrolytes, oxidizing agents, and 
microorganisms. 

The subject of this thesis is the preparation, characterization and application 
possibilities of organic nanolayers, i.e. nanometre thick coatings, deposited on dif-
ferent substrates (mica, glass, silicon, copper, copper alloys, and stainless steel) by 
three different techniques. By self-assembly and Langmuir–Blodgett (LB) tech-
nique, one and five molecule thick (about 2–10 nm) layers of amphiphilic com-
pounds, while by dip-coating technique thicker (about 50–700 nm) polystyrene 
(PS) layers have been prepared. 

First, factors influencing the success of the layer preparation, some related to 
the substrate surfaces, while others to the film forming compounds, have been in-
vestigated. The chemical composition of the substrate surfaces has been deter-
mined by XPS, the roughness by AFM, and the wetting by contact angle meas-
urements. The changes of these parameters occurring in the individual surface 
preparation stages have also been followed. The formation of Langmuir (L) films 
at the air/water interface, constituting the intermediate stage of LB layer prepara-
tion, has been investigated by LB film balance and Brewster angle microscope 
(BAM) in the case of several saturated and unsaturated carboxylic and hydrox-
amic acids, as well as N-alkanoyl and α-alkyl amino acids. The characteristic 
quantities of L films (𝐴c and 𝐴0 molecular areas, 𝛱c collapse pressure) have been 
determined. Based on these quantities and the calculated 𝐶s−1 compression 
moduli, the L films of various amphiphilic compounds formed on identical or 
different subphases have been compared. It has been pointed out how the forma-
tion and properties of an L film are influenced by the molecular structure of the 
film forming compound (presence of double bond, type of functional group, alkyl 
chain length) on the one hand, and the composition of the subphase (pure water, 
or presence of metal ions, respectively amino acids) on the other hand. In the case 
of L films of certain carboxylic and hydroxamic acid pairs, the effect of the tem-
perature has also been studied. 

By studying, using SFG technique, the ordering of carboxylic and hydroxamic 
acid LB films deposited onto mica and glass, it has been proven that the alkyl 
chains of the top layers are well ordered and form a compact structure in the case 



 

128 
 

of saturated compounds, being therefore capable of protecting the substrate sur-
face. Contrarily, the top layer of the LB films of compounds with identical chain 
length, but bearing a double bond in the molecular structure – due to the con-
figuration of the double bond and the restricted van der Waals interactions 
among the hydrophobic chains – proved to be less ordered, and hence, less suit-
able as protective layer. 

Self-assembled monolayers (SAMs) of eighteen carbon atom long saturated 
carboxylic and hydroxamic acids, as well as phosphonic acid have been prepared 
on surfaces of copper, two types of copper alloy (aluminium brass and copper–
nickel 70/30), and stainless steel (type 304). The presence of the formed layers 
has been verified by contact angle measurements. The layers were stable in aque-
ous environment, and their stability increased with longer preparation times, as 
proven by the results of RAIRS and SFG investigations. 

PS layers have been prepared by dip-coating on silicon, copper, copper alloys 
and stainless steel. The thickness of the layers has been determined by two, sig-
nificantly different techniques (ellipsometry and AFM), and also deducted from 
theoretical considerations. The calculated and the determined thickness values 
showed very good agreement. By increasing the concentration of the PS solutions, 
not only the layer thickness increased, but also the receding contact angle, fur-
thermore the contact angle hysteresis decreased, the equilibrium contact angle in-
creased, the surface free energy decreased and the calculated surface coverage in-
creased. All these lead to the conclusion that the application of concentrated 
solutions results in not only thicker, but also more compact films, which are 
therefore more suitable for the protection of the coated metal and alloy samples. 

 A possible dual practical application of the prepared SAM, LB and dip-coated 
nanolayers against electrochemical and microbiologically influenced corrosion has 
been demonstrated. AFM and ICP-OES results confirmed that these nanolayers 
inhibit the corrosion of copper and the mentioned alloys in both 0.5 M NaCl so-
lution and artificial seawater. The SAM and LB layers of those saturated com-
pounds proved to be the most effective against corrosion, which 1) exhibited 
small molecular areas, high collapse pressures and high compression moduli in the 
corresponding L films; 2) had their alkyl chains well-ordered; 3) produced large 
water contact angles. The protective effect of the dip-coated PS layers against cor-
rosion increased with increasing layer thickness and surface coverage. The studied 
nanolayers hamper the attachment of microorganisms and the biofilm formation, 
as proven in AFM and epifluorescence microscope experiments conducted with 
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Desulfovibrio alaskensis monoculture, as well as with mixed microorganism popu-
lation of industrial cooling water. Furthermore, it has been demonstrated that an 
octadecyl phosphonic acid SAM can be used as an adhesion layer in binding 
PEO–PPO–PEO triblock copolymer onto the surface of titanium and stainless 
steel, and that the application of such an adhesion layer can markedly enhance the 
protein-repelling efficiency of the polymer coating. 
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Függelék: Egyes vizsgálati módszerek és méréstechnikák 
Az ötvözetminták tömbi összetételének meghatározása röntgenfluoreszcencia-
spektrometriával (XRF), a felületi összetételük változásának nyomon követése pe-
dig röntgenfotoelektron-spektroszkópiával (XPS) történt. A hordozók felületének 
érdességét atomi erőmikroszkóppal (AFM) határoztam meg. Az L-filmeket LB-
kádban felvett izotermáik, valamint Brewster-szög-mikroszkópos (BAM) képeik 
alapján jellemeztem. A különféleképpen tisztított és előkezelt felületek, valamint 
az ezekre felvitt nanorétegek nedvesedését peremszögméréssel vizsgáltam. A SAM- 
és LB-nanorétegek jelenlétének igazolása reflexiós-abszorpciós infravörös spektro-
szkópia (RAIRS) módszerrel, a rétegen belül az alkilláncok rendezettségének jel-
lemzése pedig összegfrekvencia-keltési rezgési spektroszkópia (SFG) módszerével 
történt. A mártott PS-filmek vastagságát AFM-mel és ellipszométerrel határoztam 
meg. A korróziós kísérletek kiértékelése induktív csatolású plazma optikai emisz-
sziós spektrometriával (ICP-OES) és AFM-mel történt. A mikrobiológiai kísérle-
tekben a felületeken megtapadt baktériumokat AFM és epifluoreszcens mikro-
szkóp (EFM) segítségével számláltam. Az ODF szerepét a PEO–PPO–PEO-
triblokk-kopolimer fehérjeadszorpciót gátló hatékonyságában kvarckristály-
mikromérleggel (QCM), XPS-sel és repülési idő szekunder ion tömegspektro-
metriával (ToF-SIMS) vizsgáltuk. Az alábbiakban a felsorolt vizsgálati módszerek 
és méréstechnikák közül az AFM, BAM, peremszögmérés, SFG, EFM és QCM 
módszerekről következik egy-egy ismertető. A minden részletre kiterjedő alapos 
bemutatás nem volt célom – ez az adott irodalmi hivatkozásokban megtalálható; 
inkább csak a működés/mérés elvét kívántam felvázolni. Ez alól csak a peremszög-
mérés kivétel. Ennek elméletével és gyakorlatával is sokat foglalkoztam, ezért itt 
részletesebben tárgyalom. 

F1. Atomi erőmikroszkóp (AFM) 
Az atomi erőmikroszkóp1

                                                 
1 Egyéb, kevésbé szabatos, megtévesztő, vagy nyelvi logika szempontjából egyenesen helytelen 
írásmódjai: atomerő-mikroszkóp, „atomi erő mikroszkóp”, „atomierő mikroszkóp” stb. 

 (AFM) elnevezés némi magyarázatra szorul. A kifejezés 
részben találó, hiszen – a valódi mikroszkópokhoz hasonlóan – ez is egy olyan 
képalkotási eljárás, amelynek segítségével mikro-, ill. gyakran nanométeres méret-
tartományban tudunk mintákat megfigyelni. A témában járatlan olvasó számára 
azonban megtévesztő is lehet, minthogy a tulajdonképpeni, fény- vagy elektron-



 

132 
 

mikroszkópokkal ellentétben az AFM működési elve nem a hullámoptikán alap-
szik. A műszer legfontosabb részeit és működését vázlatosan az F1. ábra (A) szem-
lélteti. Egy piramis alakú, a hegyén jellemzően 10-20 nm görbületi sugarú, adott 
hosszúságú és lapszögű, ún. tű (angolul: tip) pásztázza végig a vizsgált felületet. 
A tű egy kb. 30 µm széles és 100 µm hosszú nyalábból áll ki, amely laprugóként 
viselkedik: fel-le görbülve érzékenyen követi a tű által közvetített felületi egyenet-
lenségeket. A laprugó parányi elhajlásait optikailag erősítik fel úgy, hogy egy lézer-
sugarat irányítanak közvetlenül a tű fölötti részére. A tű és az egész laprugó anyaga 
egykristály szilícium vagy szilícium-nitrid, ami már önmagában is tükröző felület, 
de erre akár további fényvisszaverő réteg gőzölögtethető. A laprugóról visszaverő-
dő lézersugár egy fénydetektorba jut, ami a jobb-bal és felső-alsó detektorpárok 
jelének különbségéből nagy pontossággal képes meghatározni a visszavert lézerfolt 
közepének helyét. A felület egyenetlenségeinek hatására tehát a laprugó le-fel gör-
bül, és a detektorba jutó fényből a görbülés mértéke, ill. a tű magassága igen pon-
tosan meghatározható. A felület egyenetlenségei így már pár Å pontossággal is 
mérhetők. Mindez a 𝑧 tengely mentén értendő, tehát a magassági adatokra vonat-
kozik. Az 𝑥𝑦 síkban, azaz a pásztázás síkjában a felbontás ennél sokkal kisebb. 
A felbontásnak elsősorban a tű hegyessége (görbületi sugara) szab határt. 

A tű pásztázó mozgatását egy kis oszlopba épített aktuátorrendszer végzi a pie-
zoelektromosság elvén: a megfelelő orientációjú kvarckristály párokra feszültséget 
kapcsolva a tér három irányában mozgatható az oszlop aljára rögzített laprugó. 
A mozgatás a felhasználó által betáplált sebességgel és hosszúságban automatiku-
san történik. Egyetlen, az 𝑥 tengely mentén pásztázott sor jellemzően legfeljebb 
512 pont koordinátáit tartalmazza, és pásztázása kb. egy másodpercig tart. (Az 
ajánlott sebességbeállítás attól függ, hogy mekkora a pásztázott vonalhossz, meny-
nyire egyenetlen a felület, mennyire féltjük a felületet vagy a tűt a kopástól, meny-
nyire sietünk a vizsgálattal stb.) Az 𝑦 tengely mentén hasonlóan legfeljebb 512 
adatpont vehető fel. Egy átlagos AFM-felvétel elkészítése tehát nagyjából nyolc 
percet vesz igénybe, a felvett nyers mérési adatok kiértékelése pedig további per-
cekbe telhet. Az AFM tehát egy lassú vizsgálati módszer. Pl. egy olyan, többtíz 
mintán és mintánként több mérési helyen végzett AFM-vizsgálat, amelynek ered-
ményeit a  3.5.4. alfejezetben közöltem, több hétbe telik, és a kiértékelésére is leg-
alább ennyi idő számítható. Ezzel együtt az AFM gyakran az egyetlen eszköz, ami-
vel igen kis mérettartományokban dolgozhatunk. 
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F1. ábra. A: Az AFM működési elve (Az angol nyelvű Wikipédia Atomic force microscopy szócikkéből, 
2014. szept. 2.). B és C: Mágneses AFM. Kb. 30 nm magas, huszonhat CoNi/Pt kettősrétegből felépülő, erős 
mágneses anizotrópiát mutató, függőleges irányban mágnesezhető nanorészecskék topográfiai (B) és mágneses 
(C) felülnézeti AFM-képe (2,6 × 1,8 µm2, ROMÁNSZKI, 2004). A mágneses képen a fehér, ill. fekete színű 
részecskék mágnesezettsége az őket pásztázó tűével azonos, ill. ellentétes irányú. D és E: AFM-felvétel magas-
sági (D) és súrlódási (E) módban ugyanarról a 37 × 25 µm2-es területről. Hidrofób (metil), ill. hidrofil 
(hidroxil) végű monomolekuláris rétegek (oktadekántiol, ill. 11-merkapto-1-undekanol) sávjai üvegre levá-
lasztott aranyhordozón. Az alsó, topográfiai képen az (100) arany síkokon kívül más nem látható; a felső, súr-
lódási képen láthatóvá válnak az 5 µm-es hidrofób, és a 2 µm-es hidrofil sávok (ROMÁNSZKI, 2005). 

Az AFM feltalálását 1986-ra szokás datálni, és megépítői egyike az a BINNIG, 
akit a pásztázó alagúteffektusú mikroszkóp (STM) pár évvel korábbi megalkotásá-
ért 1999-ben kémiai Nobel-díjjal tüntettek ki. Eredeti formája és működési elve 
sokat változott; az évek során több új funkcióval bővült. A tű egyszerű pásztázó 
mozgatása mellett megjelent a rezegtetve pásztázás módszere (Tapping Mode™ 
AFM), amikor a tűt jellemzően 300 kHz körüli frekvencián rezegtetik, és a rezgés 
amplitúdójának változásából lehet a vizsgált felületre vonatkozó információkat ki-
nyerni. Mágneses felületek vizsgálatára mágneses tűket használunk (lásd F1. ábra, 
B és C). A felületi struktúrákon az eltérő súrlódási tényezők miatt különbözőkép-
pen tapadó/megcsúszó tű oldalirányú, csavarodó mozgásának kielemzésével a felü-
let érdességi, vagy kémiai térképét kapjuk meg (lásd F1. ábra, D és E). A felületen 
lévő (bio)molekulákkal való specifikus kölcsönhatásokat erre funkcionalizált, be-
vont tűkkel lehet tanulmányozni. Ilyenformán az AFM-nek szinte megszámlálha-
tatlan alkalmazása létezik. 

F2. Brewster-szög-mikroszkóp (BAM) 
Langmuir-filmek láthatóvá tétele, a filmben lezajló változások nyomon követése 
nem triviális feladat, hiszen egy átlagos film vastagsága a látható fény hullámhosz-
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szánál 2-300-szor kisebb. Minderre alkalmas optikai eszköz a Brewster-szög-
mikroszkóp (BAM), amelynek más módszerekhez képest nagy előnye, hogy in situ 
alkalmazható, valamint hogy nincs szükség a filmet zavaró durva beavatkozásra. 
1991-ben találta fel egymástól függetlenül egy francia (HÉNON és MEUNIER, 
1991), ill. egy német kutatócsoport (HÖNIG és MÖBIUS, 1991). Működési elve a 
Fresnel-egyenletekből levezethető Brewster-törvényen alapszik. 

 
F2. ábra. s- és p-polarizált fény reflektanciájának változása a be-
esési szöggel levegő/üveg határfelület esetén. Amikor 𝜃i = 𝜃B, 
𝑅p = 0. (Az angol nyelvű Wikipédia Fresnel equations szócik-
kéből, 2014. szept. 2.) 

Amikor egy kisebb törésmutatójú közegből fénysugár halad egy nagyobb tö-
résmutatójú közeg felé, a fény egy része a határfelületen visszaverődik, egy másik 
része viszont továbbhalad a második közegben. Az, hogy a fényenergia hányad ré-
sze verődik vissza, ill. jut be a második közegbe, annak polarizációjától függ. A po-
larizációnak két kitüntetett iránya van: az egyik a beesési síkra merőleges, azaz 
a felülettel párhuzamos irányú, amelynek jele s (ném. senkrecht = merőleges), va-
lamint a beesési síkban történő, azaz a felületre merőleges irányú polarizáció, 
amelynek jele p (parallel, párhuzamos). Az s-, ill. p-polarizált fény reflektanciáját 
(vagyis azt, hogy a beeső nyaláb energiájának hányadrésze verődik vissza), 
a Fresnel-egyenletek írják le ((F1), (F2)), amelyekben 𝑛1 az optikailag ritkább, 𝑛2 
pedig a sűrűbb közeg törésmutatója, 𝜃i és 𝜃t pedig a beeső, ill. a megtört fénynya-
láb beesési merőlegessel bezárt szöge. A fényvisszaverődés törvényét felhasználva 
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(Snellius−Descartes, (F3)) 𝜃t-t 𝜃i függvényében kifejezve a Fresnel-egyenleteknek 
egy-egy olyan alakját kapjuk, amelyek a reflektanciákat már csak a két törésmutató 
és a beesési szög függvényeként adják meg ((F4) és (F5)). Az egyenleteket vizsgálva 
kimutatható, hogy nem létezik olyan 𝑛1, 𝑛2, 𝜃i kombináció, hogy 𝑅s értéke nulla 
legyen. Azaz: az s-polarizált fény egy része mindig visszaverődik. Ugyanez nem ér-
vényes viszont 𝑅p-re: létezik olyan, és csakis egy 𝑛1, 𝑛2, 𝜃i kombináció, amelyre 
𝑅p = 0, azaz a p-polarizált fény teljes mértékben elnyelődik a 2-es közegben. Ez 
a kitüntetett szög a Brewster-szög (𝜃i = 𝜃B, (F6), valamint F2. ábra). 

A leírtakból következik a BAM működési elve (F3. ábra). Ha a szubfázisra 
p-polarizált fény esik a levegő/szubfázis (gyakorlatilag: víz) Brewster-szögének 
megfelelő beesési szög alatt, akkor a fénysugár teljes mértékben elnyelődik a szub-
fázisban, és a detektor nem kap jelet. Ha viszont L-film van jelen a szubfázison, az 
módosítja a határfelület optikai tulajdonságait, és a fény egy része a felületről való 
visszaverődés útján a detektorba jut, és a képernyőn az L-film világos kontrasztot 
ad a szubfázis sötét háttere előtt. Nem csak az L-film ad kontrasztot azonban, ha-
nem a felületre jutó szennyeződés (pl. por) is, így a BAM felhasználható a felület 
tisztaságának ellenőrzésére is. Levegő/víz határfelületen 𝜃B ≅ 53°. 
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F3. ábra. Brewster-szög-mikroszkóp (BAM) működési elve. A: Tiszta, üres szubfázisról 𝜃B Brewster-szög alatt 
beeső p-polarizált fény nem verődik vissza. B: Langmuir-film jelenlétében a fény egy része a detektorba jut és 
a film láthatóvá válik. pol: polarizátor; anal: analizátor; 𝑛1 és 𝑛2 a levegő, ill. a szubfázis törésmutatói. A nyi-
lak a p-polarizált fénysugár elektromos komponensének rezgési síkját jelölik. 
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F3. Peremszögmérés 
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F4. ábra. A Web of Knowledge adatbázisban nyilvántartott új cikkek évenkénti száma, amelyek szövegében 
(A), ill. címében (B) a „contact angle(s)” szókapcsolat előfordul 

A peremszög mérésének, és a kapott eredmények értelmezésének hatalmas a szak-
irodalma (F4. ábra). Ennek két lehetséges oka is lehet. Egyrészt a peremszögmérés 
kiválóan alkalmas arra, hogy gyorsan és könnyedén alapinformációt nyerjünk szi-
lárd felületek fizikai-kémiai tulajdonságairól. Például a félvezetőiparban évtizedek 
óta rutinszerűen használják szilíciumegykristály-lemezek felületi tisztaságának el-
lenőrzésére. Nem csoda tehát, hogy évről évre szaporodik azoknak a közlemé-
nyeknek a száma, amelyekben a peremszögmérés mint jellemzési módszer szerepel. 
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Másrészt a szilárd felületeken szétterülő, vagy gyöngyszerűen megülő folyadék-
cseppek szépsége (lásd pl. F5. ábra) valószínűleg sokakat késztetett már elmélyült 
vizsgálódásra, számos olyan elméleti munkát eredményezve, amelyeknek a perem-
szög a tárgya. 

 
F5. ábra. Esőcseppek levélen 

F3.1. Mi a peremszög? 
A peremszög a gáz/folyadék és folyadék/szilárd határfelületek érintkezési szöge 
(lásd F6. ábra). Talán a legelfogadottabb megnevezése a „peremszög”, de a min-
dennapi zsargonban a „kontaktszög” is használatos. Ez utóbbi talán angol behatás-
ra terjedhetett el („contact angle”), létjogosultsága pedig valószínűleg az, hogy bár 
kevésbé magyaros, jelentése az előbbinél kifejezőbb, és mindenképpen egyszerűbb 
az „érintkezési szög”-nél. 

θγSL γSG
γLG

 
F6. ábra. Szilárd (S), folyadék (L) és gáz (G) fázisok érintkezé-
sénél fellépő 𝛾 határfelületi feszültségek és a 𝜃 peremszög 

F3.2. A peremszög mérésének különböző módjai 
Sajnos még rangos folyóiratokban megjelenő cikkekben is gyakran találkozunk 
olyan kijelentésekkel, mint pl. „a vizsgált felület peremszöge 60,6° volt”. Az ilyen 
megfogalmazás nem helytelen ugyan, de pontatlan, amennyiben igen keveset árul 
el a felület nedvesedéséről. Ilyenkor legtöbbször a haladó, vagy ahhoz közeli pe-
remszöget szokták megadni. Amint azt azonban láttuk ( 3.5.1.), egyes felületek 



 

138 
 

nedvesedése sokkal inkább a hátráló peremszöggel mutat összefüggést. Valamivel 
helyesebben járunk el tehát akkor, amikor a haladó és hátráló peremszögeket egy-
aránt megadjuk. Ezek különbsége, az ún. peremszög-hiszterézis is fontos és jellem-
ző mennyiség lehet. Ha mindenképpen csak egyetlen – mégpedig a legjellemzőbb 
– peremszögértékkel szeretnénk dolgozni, célszerű a haladó és hátráló peremszö-
gekből az egyensúlyi, vagy Young-féle peremszöget kiszámítani. Még ennél is he-
lyénvalóbb, ha a peremszögekből kiszámított felületi szabadentalpiával jellemez-
zük az egyes felületeket. Ennek a fizikai mennyiségnek ugyanis, az elsősorban 
kísérletileg meghatározott peremszögekkel ellentétben, termodinamikailag meg-
alapozott értelme van. Az alábbiakban a peremszög mérésének két legelterjedtebb 
módját, ezek válfajait, valamint a kapott értékek feldolgozását ismertetem. 

F3.2.1. Folyadékcsepp a felületen 
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θA=2 arctg(2 / )h w  ·
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F7. ábra. Haladó (A), ill. hátráló (B) peremszög mérése ülő csepp mód-
szerével, dinamikus módon (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014b) 

A módszer lényege, hogy a folyadékot apró, mikroliteres méretű csepp formá-
jában felpipettázzák a vizsgálandó vízszintes felületre és közvetlenül mérik a pe-
remszöget. A felületen ülő cseppet többnyire oldalról lefényképezik és a kapott 
képet kézileg vagy képelemző programok segítségével értékelik ki. Az így kapott 
peremszög általában nem azonos az adott rendszerre jellemző elméleti, egyensúlyi 
(Young-féle) peremszöggel (BORMASHENKO, 2013) hanem inkább a haladó pe-
remszöghöz közeli érték. 

A fenti statikus módszer helyett dinamikus peremszögmérést is lehet végezni 
úgy, hogy a csepp méretét először fokozatosan növeljük a folyadék hozzáadásával 
(haladó irány), majd fokozatosan csökkentjük annak visszaszívásával (hátráló 
irány, F7. ábra). A folyamatról képsorozatot vagy mozgóképet készítve a csepp tér-
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fogatának függvényében vizsgálható a peremszög változása. A kiértékelés során 
könnyedén meghatározható a két legfontosabb mennyiség: a legnagyobb haladó 
peremszög (általában egyszerűen csak: haladó peremszög), ill. a legkisebb hátráló 
peremszög (általában csak: hátráló peremszög), valamint e kettő különbsége is, 
a peremszög hiszterézise (F8. ábra). 
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F8. ábra. Folyadékcsepp módszerével végzett peremszögmérés során ka-
pott hiszterézisgörbe, amelyből a 𝜃A haladó peremszög leolvasható 
(ROMÁNSZKI és mtsi., 2014). A hátráló peremszög gyakran nem egyér-
telműen hozzáférhető. A fekete nyilak azt jelzik, hogy a mérési pontok 
időben hogyan követik egymást. 

Egy másik dinamikus módszer az, amikor a csepp felhelyezése után a szilárd 
próbatestet fokozatosan megdöntjük. A csepp szimmetrikus alakja eközben egyre 
torzul: az a pereme, amely a kialakuló lejtőn lejjebb van, fokozatosan kihasasodik, 
míg a fentebbi pereme uszályszerűen elnyúlik. Egy bizonyos kritikus dőlésszögnél 
(legördülési szög1

FURMIDGE, 1962

) a csepp lepereg, illetve lecsúszik a felületről. Közvetlenül 
a csepp legördülése előtt az alsó peremen mért szög a haladó, a felső peremen mért 
szög pedig a hátráló peremszög. A haladó és hátráló szögek és a legördülési szög 
között összefüggés van, melyet a Furmidge-egyenlet ír le ( ): 

 sin𝛼 = 𝛾 𝑑
𝜌𝑉𝑔

(cos𝜃R−cos𝜃A), (F7) 

                                                 
1 „roll-off angle” 
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ahol 𝛼 a legördülési szög, 𝛾 a folyadék felületi feszültsége, 𝑑 a folyadékcsepp át-
mérője a felületen, 𝜌 a folyadék sűrűsége, 𝑉 a csepp térfogata, 𝑔 a gravitációs 
gyorsulás, 𝜃R a hátráló peremszög, 𝜃A pedig a haladó peremszög. Az egyenletből 
leolvasható az a tapasztalati tény, hogy minél kisebb folyadékcseppel mérünk, an-
nál nehezebben gördül le, hiszen a gravitáció hatása, amely a legördülést előidézi, 
kis cseppeknél csekély az elektromágneses erőkhöz képest, amelyek a cseppet a fe-
lületen tartják. Ezért van az, hogy nyugvó vízcseppeket mérve 1-2 µl méretű csepp 
elég, a legördüléses módszerhez viszont többtíz µl-es cseppekkel kell dolgozni. Az 
egyenletből továbbá látszik az is, hogy minél kisebb a peremszög hiszterézise, an-
nál könnyebben gördül le a csepp. Gyakran felejtik el megemlíteni, hogy a szuper-
hidrofobicitásnak csak szükséges, de nem elégséges ismérve a nagy, általában 150° 
feletti peremszög. Egy felület akkor mondható szuperhidrofóbnak, ha a nagy pe-
remszöghöz igen kicsi legördülési szög (10°-nál kisebb) is tartozik. Ismeretesek 
ugyanis olyan felületek is, amelyeken a víz rendkívül görbült csepp alakot vesz fel 
ugyan, mégsem pereg le könnyen. A kétféle nagy peremszögű felületre felhozott 
szokásos példa a tavirózsa valóban szuperhidrofób levele (nagy peremszög, igen 
könnyen lepergő vízcsepp), illetve a rózsaszirom (nagy peremszög, nehezen leper-
gő vízcsepp). 

F3.2.2. A vizsgált szilárd tárgy bemerítése a folyadékba 
A módszer WILHELMY (1863) nevéhez fűződik és lényege, hogy a vizsgált mintát 
a folyadékba merítjük, miközben folyamatosan mérjük a látszólagos súlyváltozá-
sát. Ez a súlyváltozás egyrészt az arkhimédészi felhajtóerőből ered, amit a bemerí-
tés sebességének és a minta keresztmetszetének ismeretében ki tudunk küszöbölni. 
A másik tényező a peremszöggel és a folyadék felületi feszültségével függ össze. Ha 
ez utóbbit ismerjük, a peremszög könnyen meghatározható (F9. ábra). A minta 
bemerülésekor a haladó, kiemelésekor pedig a hátráló peremszögeket kapjuk meg. 
A gyakorlatban nem a mintát, hanem a folyadékkal telt tálkát szokás mozgatni. 

Ezzel a módszerrel közvetett módon kapjuk meg a peremszöget, ami az előbbi, 
közvetlen módszerhez képest hátrányt jelent. Nagy előnye viszont az, hogy segít-
ségével a hátráló peremszög is egyértelműen meghatározható (F10. ábra), továbbá 
hogy a peremszögeket a vizsgált minta hosszában akár centiméteres távolságokon 
is, több pontban határozhatjuk meg. Segítségével a peremszög-hiszterézis, vala-
mint ennek időbeni változása is könnyen vizsgálható. További megkötés viszont, 
hogy a mintának állandó keresztmetszetűnek, és a bemerítés/kiemelés tengelyére 
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nézve szimmetrikusnak kell lennie. Vékony lemezek, szálak, rúd alakú minták 
mérhetők jól ezzel a módszerrel. 

θ γ = arccos[ /2( + ) ]F w t  
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F9. ábra. Peremszögmérés bemerítéses módszerrel (ROMÁNSZKI és mtsi., 2014b). Be-
merítés során a haladó peremszöget mérjük (A), kiemelés során pedig a hátrálót (B). 
Rendszerint nem a próbatestet, hanem a folyadékot tartalmazó tálkát mozgatjuk. 
𝐹 a minta látszólagos súlyváltozása, 𝑤 a szélessége, 𝑡 a vastagsága, 𝛾 a folyadék felületi 
feszültsége, 𝜃A és 𝜃R pedig a haladó, ill. a hátráló peremszög. 
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F10. ábra. A Wilhelmy-módszerrel végzett peremszögmérés során a 𝑑 bemerítési 
mélység függvényében ábrázolva a peremszögeket a kapott hiszterézisgörbéről 
a 𝜃A haladó és a 𝜃R hátráló peremszög egyaránt leolvasható (ROMÁNSZKI és 
mtsi., 2014b). A fekete nyilak azt a két pontot jelzik, ahol a minta először érinti 
meg a folyadékfelszínt (0 mm), valamint ahol azt teljesen elhagyja (az ábrán 
bemutatott esetben kb. 2,3 mm-rel a nyugalomban lévő folyadékfelszín fölött). 
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F3.3. A mért peremszöget a felület érdessége nagyban befolyásolja 
Azt, hogy milyen értékeket mérünk, a felület érdessége kétféleképpen is befolyá-
solja. Egyrészt egy durva felületnek a teljes felszíne nagyobb annak geometriai ve-
tületénél, vagyis a folyadék a valóságban nagyobb felülettel érintkezik, mint gon-
dolnánk. Másrészt, ha a felületi finomszerkezetű barázdákba, mélyedésekbe gáz 
(levegő) szorul, a folyadék egy része valójában nem a szilárd, hanem a gázfázissal 
érintkezik. Az ideális esettől való fenti két eltérést Wenzel, ill. Cassie és Baxter 
magyarázata írja le. 

F3.3.1. Ideális eset (Young) 
A szilárd (S), folyadék (L) és gáz (G) fázis érintkezési vonala mentén kialakuló erő- 
(ill. energia-) egyensúlyt Young fogalmazta meg 1805-ben (YOUNG, 1805). 
A Young-egyenletként ismert összefüggés napjainkban használatos alakja: 

 𝛾SG = 𝛾SL + 𝛾LGcos𝜃Y, (F8) 

ahol a gammával jelölt mennyiségek az illető fázispárok érintkezésénél fellépő felü-
leti feszültségek, 𝜃Y pedig az egyensúlyi (Young-féle) peremszög (lásd F6. ábra). 

F3.3.2. A valós felszín figyelembevétele (Wenzel) 
Ideális, tükörsima szilárd felületekkel a valóságban ritkán találkozunk. A vizsgá-
landó szilárd felület a legtöbbször érdes, s ennél fogva a valós felszíne mindig na-
gyobb a geometriai felszínnél. A valójában nagyobb felület a hidrofil és a hidrofób 
kölcsönhatásokat az ideális esethez képest egyaránt megnöveli, ezért feldurvítás 
után egy hidrofil felület még inkább hidrofillé válik, egy hidrofób pedig még in-
kább hidrofóbbá. Ezt fejezi ki a Wenzel-egyenlet (WENZEL, 1936): 

 cos 𝜃W = 𝑟W cos 𝜃Y, (F9) 

ahol 𝜃W a kísérletileg mért látszólagos (Wenzel-féle) peremszög, 𝜃Y az ideális fel-
színnek megfelelő egyensúlyi (Young-féle) peremszög, 𝑟W pedig egy mértékegység 
nélküli viszonyszám, amely azt fejezi ki, hogy hányszor nagyobb a nedvesített va-
lós felszín annak mértani vetületénél. Wenzel ezt a tényezőt roughness factor-nak, 
érdességi tényezőnek nevezte el, én viszont önkényesen az ennél szabatosabb felü-
leti tényező kifejezést használom, jelezve azt, hogy nem a statisztikai szórás jellegű 
és távolság dimenziójú felületi érdességről van szó. A két fogalom közötti különb-
séget fontos kihangsúlyozni. Egyrészt két különböző, kis és nagy felületi érdességű 
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mintának lehet ugyanaz a felületi tényezője, másrészt viszont azonos érdességű 
minták felületi tényezői lehetnek különbözők. 

A Wenzel-egyenlet jelentősége, hogy rámutat arra, hogy azonos kémiai összeté-
telű szilárd felületek peremszöge nagyban különbözhet. Továbbá következik belőle 
a szuperhidrofil és szuperhidrofób felületek előállításának lehetősége is a felszínnek 
felületi struktúrák által történő növelésével. Hiányossága viszont, hogy nem ad 
magyarázatot a peremszög hiszterézisének mibenlétére. 

Wenzel elmélete nyomán a folyadékcseppnek azt az állapotát, amikor a felület 
árkaiba, üregeibe is lehatol, Wenzel-állapotnak nevezzük (F11. ábra, A). 

A B  
F11. ábra Vízcsepp strukturált felületen, Wenzel- (A), ill. Cassie-állapotban (B) 

F3.3.3. Kétkomponensű felület mért peremszöge (Cassie és Baxter) 
A vizsgált felület igen gyakran több, fizikailag-kémiailag különböző komponens-
ből áll. Külön kitüntetett eset az, amikor porózus felületekkel van dolgunk, azaz 
amikor az egyik komponens például levegő. Cassie és Baxter ilyen porózus felüle-
teken mért össz-, vagy látszólagos peremszögre egy egyszerű összefüggést vezetett 
le (CASSIE és BAXTER, 1944). Eszerint az ilyen felületeken mért peremszög az 
egyes komponensek saját peremszögeinek felületi részarányukkal súlyozott átlaga. 
Az eredeti egyenletet általánosítva bármilyen kétkomponensű felületre kapjuk az 
(F10) összefüggést, amelyet Cassie–Baxter-egyenlet vagy Cassie-törvény néven is-
mer a szakirodalom. 

 𝜃 = arccos(𝑓1cos𝜃1 + 𝑓2cos𝜃2) (F10) 

Ebben 𝜃 jelöli a kompozit felület peremszögét, 𝜃1 és 𝜃2 az egyes komponensek 
peremszögét, 𝑓1 és 𝑓2 pedig ezek felületi részarányát úgy, hogy 

 𝑓1 + 𝑓2 = 1 (F11) 

Az egyenletből leolvasható, hogy nagy peremszögű felület készíthető például 
sok, levegővel telt pórus kialakításával. Az ilyen „levegős”, nehezen nedvesedő fe-
lületekre sok példát találunk a természetben is. 
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Az elmélet nyomán a folyadékcseppnek azt az állapotát, amikor a felület árkai-
ba, üregeibe nem hatol le, Cassie-állapotnak nevezzük (F11. ábra, B). 

F3.3.4. A peremszög hiszterézise (Tadmor) 
Az előzőekben tárgyalt elméletek nem foglalkoznak a peremszög hiszterézisével. 
Egyenletében TADMOR (2004) az elsők között tett kísérletet arra, hogy a haladó, 
hátráló és egyensúlyi peremszögek viszonyát felírja. Geometriai megfontolások 
alapján az egyensúlyi peremszöget a haladó (𝜃A) és hátráló peremszögek (𝜃R) sú-
lyozott átlagaként fejezi ki: 

 𝜃Y = arccos �𝛤A cos𝜃A+𝛤R cos𝜃R
𝛤A+𝛤R

�, (F12) 

ahol az egyes súlyok definíciója: 

 
𝛤A ≡ �

sin3 𝜃A
2 − 3 cos𝜃A + cos3 𝜃A

3
 (F13) 

 
 

𝛤R ≡ �
sin3 𝜃R

2 − 3 cos 𝜃R + cos3 𝜃R

3
 (F14) 

F3.4. Peremszög-meghatározás görbült felszíneken 
Sík felületek esetén az ülő csepp módszerével az F7. ábrán szemléltetett módon 
a csepp ℎ magasságából és 𝑤 szélességéből könnyen meghatározhatjuk a perem-
szöget, mert megfelelően kis térfogatú (pár µl) vízcseppel dolgozva a csepp alakja 
jó közelítéssel gömbsüvegnek tekinthető (ERBIL, 2008). 

Görbült felszínű minták esetén azonban, mint amilyenek az 1 in átmérőjű hű-
tőcsöveinkből nyert minták is, a minta görbületi sugarával is számolnunk kell, to-
vábbá figyelnünk kell az alábbiakra is: 

1. A cseppeket a görbült minták legmagasabb pontjára kell helyezni, ha a kül-
ső felület peremszögét kívánjuk meghatározni, és legmélyebben fekvő 
pontjára, ha a belső felület peremszögét mérjük. 

2. A csepp megfigyelését a cső alapjával párhuzamosan kell végezni. 
Ahhoz, hogy megkapjuk a 𝜃v valós peremszöget, a meghatározott 𝜃l látszóla-

gos peremszöget korrigálni kell a görbületből adódó 𝜑 szöggel: domború felülete-
ken kivonva belőle, homorú felületeken hozzáadva (EXTRAND és MOON, 2008, 
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ill. 2012; F12. ábra, ill. (F15)). Ez a korrekciós szög a minta 𝑅g görbületi sugará-
tól és a csepp 𝑤 alapszélességétől függ ((F17)). Előbbi sokszor ismert vagy köny-
nyen megmérhető (pl. csövek, gömbök átmérője), utóbbi viszont leggyakrabban 
nem, hiszen méréskor a ℎ és 𝑤 arányát határozzuk meg, nem pedig az abszolút ér-
tékeket. A csepp 𝑉 térfogatát viszont, az adagoló fecskendőpumpán keresztül, 
könnyen beállíthatjuk ismert értékre. Ez a térfogat kifejezhető 𝑤, ℎ és 𝑅𝑔 függvé-
nyeként ((F18)–(F20)), ahol 𝑉 a vízcsepp valódi térfogata, 𝑉′ annak a gömb-
süvegnek a térfogata, amit a vízcsepp tetőpontja és az alapvonala határol, 𝑉′′ pe-
dig annak a gömbsüvegnek a térfogata, amit a vízcsepp alapvonala és a szilárd 
felület tetőpontja/mélypontja határol. Ez domború felületek esetén negatív, ho-
morú felületek esetén pozitív előjellel szerepel. 
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F12. ábra. A domború (A), ill. homorú felszíneken (B) mért 𝜃l látszólagos peremszög, a felü-
let 𝜃v valódi peremszöge, és a görbületből adódó 𝜑 szisztematikus hiba közötti összefüggés 

 𝜃v = 𝜃l ∓ 𝜑 (F15) 
 
 𝜃l = 2 arctg(2ℎ 𝑤⁄ ) (F16) 
 

 𝜑 = arcsin�𝑤 2𝑅g⁄ � (F17) 
 
 𝑉 = 𝑉′ ∓ 𝑉′′ (F18) 
 
 

𝑉′ =
𝜋ℎ
6
�3

𝑤2

4
+ ℎ2� (F19) 

 
 

𝑉′′ =
𝜋
3
�2𝑅g3 − �𝑅g2 −

𝑤2

4
�2𝑅g2 +

𝑤2

4
�� (F20) 
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F13. ábra. Domború felületek ülő csepp módszerrel történő dinamikus peremszögmérésének 𝜑 szisztemati-
kus hibáját meghatározó tényezők: a csepp 𝑉 térfogata, a felület 𝑅g görbületi sugara és annak 𝜃v valódi pe-
remszöge. A és D: Különböző 𝑉 csepptérfogatok esetén kapott eltérés adott 𝑅g és 𝜃v értékekkel rendelkező 
felszíneken. D: 𝜃v = 60°, és 2𝑅g = 10 (a); 20 (b); 25,4 (c); 30 (d); 40 (e); 50 (f ); ill. 100 mm (g). B és E: Kü-
lönböző 𝑅g értékek esetén kapott eltérés adott 𝑉 csepptérfogat és 𝜃v valós peremszög esetén. E: 𝑉 = 1 µl, és 
𝜃v = 20 (a); 40 (b); 60 (c); 80 (d); 100 (e); ill. 120° (f ). C és F: Különböző 𝜃v értékek esetén kapott eltérés 
adott 𝑅g és 𝑉 esetén. F: 2𝑅g = 25,4 mm és 𝑉 = 1 (a); 2 (b); 3 (c); 4 (d); 5 (e); ill. 10 µl (f ). A kiemelt 
2𝑅g = 25,4 mm érték a csőmintáink átmérője. Az (F15)–(F21) egyenletek alapján számított értékek. 

A fenti egyenleteket egymásba helyettesítve végül az (F21)-hez jutunk. Ez egy 
– a 𝑤 ismeretlenre – implicit egyenlet; az összes többi mennyiség ismert. Ez az 
egyenlet azt fejezi ki, hogy a vízcsepp mindenkori 𝑉 térfogatát adagoláskor ponto-
san mérve, a felület 𝑅g görbületi sugarának ismeretében és a megmért 𝜃l látszóla-
gos peremszög birtokában a csepp 𝑤 alapszélességét numerikusan kiszámíthatjuk. 
A szögfüggvényeket tartalmazó szorzat tag a sík felületekre vonatkozik, a szögletes 
zárójelben lévő tag pedig az ettől való eltérést fejezi ki; negatív előjellel szerepel 
domború, pozitív előjellel pedig homorú felületek esetén. A 𝑤 így kiszámított ér-
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tékét az (F17)-be helyettesítve megkapjuk a peremszögmérés 𝜑 szisztematikus hi-
báját, ennek birtokában pedig az (F15)-ből a 𝜃v valós peremszöget. 

𝑉 =
𝜋
3
∙ ��

𝑤
2 ∙ sin𝜃l

�
3
∙ (1 − cos 𝜃l)2 ∙ (2 + cos 𝜃l)

∓ �2𝑅g3 − �𝑅g2 −
𝑤2

4
∙ �2𝑅g2 +

𝑤2

4
��� 

(F21) 

𝜑 értékét három független változó befolyásolja: 𝑉, 𝑅g és 𝜃v (F13. ábra). 𝜑 ki-
csi, és ezért a felszín görbületének hatása elhanyagolható akkor, ha A) kis csepptér-
fogattal dolgozunk; B) nagy a minta görbületi sugara; és C) nagy a minta valós pe-
remszöge. Túl nagy cseppek, erős görbület és nagyfokú nedvesedés esetén viszont 
𝜑 értéke igen nagy lehet, amivel ezért a mért, látszólagos peremszög értékét min-
denképpen korrigálni kell. 

F3.5. Felületi szabadentalpiák kinyerése peremszögadatokból 
Amint azt az előzőekben láthattuk, a peremszög önmagában csak részlegesen jel-
lemzi a vizsgált felületet, hiszen annak érdessége, esetleg több komponens jelenléte 
jelentősen befolyásolja a mérés végeredményét. A vizsgált szilárd felület felületi fe-
szültsége, ill. felületi szabadentalpiája már sokkal konkrétabb, termodinamikailag 
is megalapozottabb jelentéssel bír. Ezért a felület jellemzésére peremszögértékek 
helyett célszerűbb a felületi szabadentalpiát használni. A szilárd felület felületi fe-
szültsége, azaz a szilárd/gáz határfelületi feszültség és a felületi szabadentalpia azo-
nos mennyiségek, csupán levezetésük eltérő módja indokolja a két külön megne-
vezés meglétét. Az elkövetkezőkben a felületi szabadentalpia megnevezést fogom 
előnyben részesíteni, viszont a szilárd/gáz határfelületi feszültség jelével (𝛾SG) uta-
lok majd rá. 

Az angol és magyar terminológia közötti eltérésből félreértések is adódhatnak, 
amennyiben a vonatkozó angol szakirodalomban legtöbbször a surface free energy 
kifejezés (szó szerint: felületi szabadenergia) szerepel, ez ugyanis nem a magyar 
szabadenergiának (Helmholz-féle potenciál), hanem a szabadentalpiának (Gibbs-
féle potenciál) felel meg. Amennyiben tehát kísérleteinket állandó hőmérsékleten 
és állandó nyomáson, nem pedig állandó hőmérsékleten és állandó térfogaton vé-
gezzük, a kapott mennyiségek mindig Gibbs-féle felületi szabadentalpiák. 
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F3.5.1. A Neumann-féle egyenletek 
A NEUMANN és mtsi. által képviselt irányzat a Berthelot-féle állapotegyenleten 
alapszik. Eredeti változatát (1974) később többször módosították. A szakiroda-
lomban elterjedt alakjait a Young-egyenlettel összevonva kapjuk az alábbi két, 
𝛾SG-ben implicit egyenletet, amelyek numerikusan megoldhatók (KWOK és 
NEUMANN, 1999): 

 𝛾LG(cos𝜃Y + 1) = 2�𝛾LG𝛾SGexp[−𝛽1(𝛾LG − 𝛾SG)2], (F22) 

ahol 𝛽1 egy empirikus állandó, értéke 1,247 × 10−4 (m2/mJ)2; valamint 

 𝛾LG(cos𝜃Y + 1) = 2�𝛾LG𝛾SG[1 − 𝛽2(𝛾LG − 𝛾SG)2], (F23) 

amelyben 𝛽2 egy másik empirikus állandó, értéke 1,057 × 10−4 (m2/mJ)2. 

F3.5.2. Chibowski egyenlete egyetlen folyadékra 
CHIBOWSKI (2003) szerint a haladó és a hátráló peremszögek mérésével, a mérő-
folyadék felületi feszültségének ismeretében 𝛾SG meghatározható az alábbi egyen-
let alapján: 

 
𝛾SG = 𝛾LG(cos𝜃R − cos𝜃A)

(1 + cos𝜃A)2

(1 + cos𝜃R)2 − (1 + cos𝜃A)2 (F24) 

F3.5.3. Van Oss módszere három folyadékra 
VAN OSS és mtsi. (1988) a Neumann-féle állapotegyenlet létjogosultságát erősen 
megkérdőjelezik, és egy másik irányt képviselnek. Ennek fő gondolata az, hogy az 
egymással érintkező szilárd és folyadék fázis között három különböző természetű 
kölcsönhatás lép fel. Ezeket a kölcsönhatásokat az illető fázisok felületi feszültsége-
inek három-három, egymással páronként kombinálódó komponense fejezi ki. Egy 
adott fázisnak ez a három felületifeszültség-komponense nem összeadható meny-
nyiség, hanem a másik fázis azonos típusú komponensével mértanilag átlagolódva 
fejezi ki a kölcsönhatást. A három komponens közül az egyik az apoláris, ún. 
Lifsic – van der Waals-féle (LW) kölcsönhatásokat fejezi ki, a két másik pedig 
a poláris sav-bázis kölcsönhatásban az elektronakceptor (−), ill. elektrondonor (+) 
jellegre utal. Az egyes határfelületi feszültségek e háromfajta tényezőinek kombi-
nációját, ill. ezeknek a peremszöggel való kapcsolatát az (F25) egyenlet határozza 
meg. Ha ismerjük is a folyadék 𝛾LGTOT teljes felületi feszültségét, valamint ennek 
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𝛾LGLW, 𝛾LG−  és 𝛾LG+  komponenseit, és kísérletileg meghatározzuk 𝜃-t, az egyenletet 
a fennmaradó három ismeretlenre (𝛾SGLW, 𝛾SG+ , 𝛾SG− ) megoldani nem lehet. Három 
ismeretlenhez ugyanis három független egyenlet szükséges, vagyis esetünkben az, 
hogy három különböző folyadékkal ismételjük meg a mérést. A három folyadék-
ból kettőnek értelemszerűen polárisnak, és sav-bázis kölcsönhatás kialakítására ké-
pesnek kell lennie. A gyakorlatban tiszta vízen kívül dijódmetánt, glicerint, hexa-
dekánt, etilénglikolt, formamidot szokás mérőfolyadékként használni. 

 
(1 + cos 𝜃)𝛾LGTOT = 2��𝛾SGLW𝛾LGLW + �𝛾SG+ 𝛾LG− + �𝛾SG− 𝛾LG+ � (F25) 

F4. Összegfrekvencia-keltési (SFG) rezgési spektroszkópia 
Az összegfrekvencia-keltési (SFG) rezgési spektroszkópia rendkívül érzékeny a fe-
lületi szénhidrogénláncok rendezettségére, segítségével ez a rendezettség tanulmá-
nyozható. A nemlineáris optikai jelenség természetéből adódik, hogy erős SFG-
jelet csak anizotróp közegből kapunk. Ezért a nagyrendezettségű nanorétegekben, 
amelyekben a szénhidrogénláncok mindegyike egymáshoz szorosan illeszkedő, tel-
jesen nyújtott, transz konformációjú, csak a láncvégi metil csoportok SFG-jelei 
jelennek meg a spektrumban. A metilén csúcsok csak akkor tűnnek elő, amikor 
a lánc egyes részei gauche konformációt vesznek fel, ami a rendezettséget megbont-
ja. Így a metil/metilén csúcsok intenzitásaránya a láncok konformációjáról és a ré-
teg rendezettségéről szolgáltat információt (14. ábra, LAMBERT és mtsi., 2005; va-
lamint lásd még: BAIN, 1995; ZHUANG és mtsi., 1999). 
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14. ábra. Az SFG-spektrumokból következtetni lehet a szénhidrogénláncok rendezettségére (normalizált 
SFG-intenzitás/t. me. a hullámszám/cm−1 függvényében. Teljesen nyújtott konformációjú, szorosan illeszkedő 
szénhidrogénláncok esetén csak a láncvégi metilcsoportok jellemző csúcsai (r+ szimmetrikus és r− antiszimmet-
rikus vegyértékrezgés, ill. rFR+ Fermi-rezonancia) jelennek meg a spektrumban (A). A láncok konformációjá-
nak változásával „láthatóvá válnak” a metiléncsoportok is, és ezek jellemző csúcsai is (d+ szimmetrikus vegyér-
tékrezgés, ill. dFR+ Fermi-rezonancia) megjelennek (B). A szénhidrogénláncok rendezettségének további 
csökkenésével a metil/metilén csúcsok intenzitásaránya tovább csökken (C), míg nagy rendezetlenség esetén 
már alig mérhető kiértékelhető jel (D). (LAMBERT és mtsi., 2005). 
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F5. Epifluoreszcens mikroszkópia (EFM) 
A különböző nanorétegek biolerakódás elleni hatékonyságának összehasonlítására 
kiválóan alkalmas az epifluoreszcens mikroszkóp (EFM, F15. ábra). Az összeha-
sonlítás azon a feltevésen alapszik, hogy a különböző nanoréteggel bevont felüle-
teken a mikroorganizmusok eltérő valószínűséggel tapadnak meg, és nagyszámú 
mintán meghatározva a megtapadt sejtek számát a statisztikai feldolgozás után az 
egyes nanorétegekre jellemző mennyiségeket kapunk. A megtapadt sejteket fluo-
reszcens festékkel (AO, DAPI) először meg kell festeni. Az EFM UV-fénye a meg-
festett sejtekre esik, azokban a festékmolekulákat gerjeszti, ami által ezek a látható 
hullámhossztartományban fognak emittálni. A mintáról visszaérkező látható fény-
nyaláb szűrőkön áthaladva az okulárba, ill. digitális kamerába jut. A mikroszkóp 
látómezejében a festődött sejtek, sejtmaradványok és egyéb szerves anyag (pl. EPS) 
jellemző színben tűnik fel. A sejt különböző részei összetett festési eljárásokkal sze-
lektíven is festhetők. A sejtszámlálás történhet szabad szemmel, amit egy, az oku-
lárra helyezett számlálórács segít, vagy pedig automatikusan, amikor a mintáról 
adott, beprogramozott négyzethálós sorrendben több felvétel készül, és digitális 
képelemzéssel határozzák meg a sejtszámot. 

 
F15. ábra. Epifluoreszcens mikroszkóp 

F6. Kvarckristály-mikromérleg (QCM) 
A kvarckristály-mikromérleg (QCM) a piezoelektromosságot kihasználva lehetővé 
teszi igen kis tömegek (ng–µg) megmérését, s ezáltal érzékeny szenzorok kialakítá-
sát, biokémiai és elektrokémiai reakciók tanulmányozását stb. Kvarckristályból bi-
zonyos krisztallográfiai sík mentén történő szeleteléssel jellemzően mintegy 
15 mm átmérőjű és kb. 0,3 mm vastagságú korongokat nyernek, amelyeknek 
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a két oldalára vékony arany elektródrétegeket választanak le. Az elektródokat egy 
rezonátor áramkörhöz kapcsolják, amely a kristályt nyírási irányban rezgésbe hoz-
za (F16. ábra). Egy ilyen kvarckristály-lapka sajátfrekvenciája jellemzően 5 vagy 
10 MHz, és elsősorban annak vastagságától függ. A tömegmérés a Sauerbrey-
egyenleten ((F26)) alapszik: A kristály rezgő felületére jutó anyag annak vastag-
ságát növeli, és ezért a kristály 𝑓0 alapfrekvenciája csökken. Minden más tényezőt 
(hőmérséklet, nyomás, stb.) állandó értéken tartva, a ∆𝑓 frekvenciaváltozását mér-
ve a kristály felületére került anyag okozta Δ𝑚 tömegváltozás meghatározható, ha 
ismerjük a kristály aktív, rezgő részének 𝐴 területét, valamint a kvarc 𝜌q sűrűségét 
és 𝜇q nyírási moduluszát. Minthogy a rezonátorok jellemző pontossága 1 Hz kö-
rüli, a forgalomban lévő hagyományos kristályokkal megközelítőleg 1 ng pontos-
sággal lehet tömeget mérni. Ez a határ megfelelő praktikákkal – alapfrekvencia he-
lyett harmadik, ötödik stb. felharmonikuson mérve, valamint a hőmérséklet- és 
nyomásingadozás hatásának korrekciójával – még tovább, a nanogramm alatti tar-
tományba tolható ki. 

 
∆𝑓 = −

2𝑓02

𝐴�𝜌q𝜇q
Δ𝑚 (F26) 

 
F16. ábra. A: QCM-mérőkristály rajza az elülső és hátulsó aranyelektródok kivezetéseivel. B: A kristály működé-
si elve az, hogy nyíró irányú rezgésének alapfrekvenciája (𝑓0) lecsökken (𝑓), ha felületére anyag adszorbeálódik. 

A műszer egy fejlettebb változata a QCM-D, amely a kristály rezgési amplitú-
dójának csillapodásával kapcsolatban lévő disszipációt (D) is nyomon követi. 
A rezgő kristály disszipációjának ismeretében következtetni lehet a felületére kerü-
lő anyag viszkoelasztikus tulajdonságaira. A kristály felületére leválasztott tömör, 
merev, jól tapadó, sima filmek (pl. különféle fémek, fémoxidok, félvezetők) a kris-
tállyal együtt rezegnek, és így esetükben a disszipáció nullához közeli érték. Ezzel 
szemben az olyan „lágy” anyagok, mint a polimerek és a különböző biomolekulák, 
a kristály rezgését többé-kevésbé csillapítják, ami a nullánál nagyobb disszipációk-
ban mutatkozik meg. A tömegváltozás és a disszipáció együttes időbeli nyomon 
követése érzékeny bioszenzorok készítését teszi lehetővé. 
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sokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, 
vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvet-
tem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 

Budapest, 2014. szeptember 4. 
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