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Bevezetés és célkitűzések 

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 mun-
kájába kapcsolódtam be, amelynek komoly hagyományai és eredményei voltak 
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 alapkuta-
tási jellege lehetővé tette a nanoréteg-készítés egyes elméleti kérdéseinek tisztázá-
sát. Célom a hosszú alkilláncú karbonsavak, hidroxámsavak, foszfonsavak, ill. 
királis aminosavszármazékok Langmuir-filmjeinek (L-) vizsgálata, összehasonlítá-
sa volt, a filmek kialakulását befolyásoló tényezők számbavétele, valamint 
a Langmuir–Blodgett-rétegkészítéshez (LB-) az optimális vegyületek és kísérleti 
körülmények ki-, ill. megválasztása. A második egy ipari alkalmazást célzó, mikro-
biológiai korrózió 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 rézöt-
vözeten kialakított önszerveződő és LB-rétegek irodalma igen csekély, ezért ebben 
a projektben az egyik fő kérdésfelvetésem az volt, hogy a tiszta fémeken (réz, vas) 
már bizonyítottan jól működő rétegeink, rétegkészítési eljárásaink alkalmasak-e 
ezeknek az ötvözeteknek a védelmére is? Az ipari alkalmazás lehetőségét szem 
előtt tartva fontos kérdés volt, hogy vizes közegben stabilak-e ezek a rétegek? Cé-
lom volt az is, hogy az önszerveződő és LB-rétegek mellett ellenállóbb, robosztu-
sabb polimer nanorétegeket is készítsek, jellemezek és alkalmazzak. Erre a célra 
kiindulási, modellvegyületként a polisztirolt választottam, de részt vettem PEO–
PPO–PEO blokk-kopolimer bevonat készítésében is. 

Törekedtem arra, hogy a korróziós 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 korrózió szempontjából kiemelten fontos szulfát-
redukáló baktériumok egyik képviselőjének, a Desulfovibrio alaskensisnek a mono-
kultúrájával és valódi ipari hűtővíz vegyes populációjú mikroorganizmusaival is. 
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Kísérleti és számítási módszerek 

Önszerveződő monomolekuláris rétegeket (SAM) és LB-rétegeket különböző hosszú-
szénláncú vegyületekből (karbonsavak, hidroxámsavak, foszfonsav) készítettem. Ta-
nulmányoztam továbbá N-acil-aminosavak és α-alkil-aminosav-származékok L-filmje-
it is. Dip-coating rétegeimet polisztirol (PS)-oldatokból készítettem. 

A SAM-rétegek hordozói réz, alumínium-sárgaréz, kupronikkel 70/30 és 304-es 
rozsdamentes acél voltak. LB-rétegeket réz, csillám és üveg hordozókra készítettem. 
Dip-coating PS-rétegek valamennyi fém/ötvözet hordozón készültek, továbbá 
szilíciumegykristály-lemez oxidos felületén is. 

A hordozók felületének kémiai összetételét röntgenfotoelektron-spektroszkópiával 
(XPS), érdességét atomi erőmikroszkóppal (AFM), nedvesedését pedig peremszög-
méréssel határoztam meg. E paramétereknek az egyes felület-előkészítési lépések ha-
tására bekövetkező változását is nyomon követtem. 

A különböző amfifil vegyületeknek azonos vagy különböző szubfázisokon képződő 
L-filmjeit LB-filmmérleg és Brewster-szög-mikroszkóp (BAM) segítségével tanulmá-
nyoztam. Az L-filmeket 𝐴c és 𝐴0 molekulaterületeik, 𝛱c kollapszusnyomásuk és 𝐶s−1 
kompressziós modulusaik alapján hasonlítottam össze. Vizsgáltam a következő ténye-
zők hatását az L-film képződésére/szerkezetére/tulajdonságaira: 1) funkciós csoport; 
2) alkillánc hossza; 3) kettős kötés jelenléte; 4) szubfázis összetétele; 5) hőmérséklet. 

A SAM- és PS-rétegek jelenlétét peremszögméréssel és reflexiós-abszorpciós infra-
vörös spektroszkópiával (RAIRS) igazoltam. A különböző SAM-rétegek minőségét és 
vizes közegben való stabilitását peremszögméréssel, RAIRS-sal és összegfrekvencia-
keltési rezgési spektroszkópiával (SFG) vizsgáltam, ill. hasonlítottam össze. Szintén 
SFG módszerrel vizsgáltam az LB-rétegek alkilláncainak rendezettségét is. Az 
oktadecil-foszfonsav (ODF) SAM-alapréteg hatását a PEO–PPO–PEO fehérjemegta-
padás-gátló réteg hatékonyságára kvarckristálymikromérleggel (QCM), XPS-sel és 
repülési idő szekunder ion tömegspektrometriával (ToF-SIMS) vizsgáltuk. 

A PS-rétegek vastagságát egyrészt a Landau–Levich–Gyerjagin-egyenletből becsül-
tem, másrészt ellipszométerrel és AFM-mel is meghatároztam. A rétegek egyensúlyi 
peremszögét a mért haladó és hátráló peremszögekből Tadmor egyenlete alapján, a fe-
lületi szabadentalpiákat az így nyert egyensúlyi peremszögekből a Neumann-féle álla-
potegyenlet alapján, a PS-láncok felületi borítottságát pedig az egyensúlyi peremszö-
gekből a Cassie–Baxter-egyenletből számítottam. 

A rétegek korrózióellenes védőhatását 0,5 M NaCl-oldatban és mesterséges tenger-
vízben is vizsgáltam. A korrózió mértékét egyrészt a keletkező lyukak AFM-es vizsgá-
latával, másrészt a fémkioldódás ICP-OES-es mérésével számszerűsítettem. 

A rétegeknek a baktériumok megtapadását gátló hatását AFM-mel és epi-
fluoreszcens mikroszkóppal (EFM) tanulmányoztam egyrészt valódi ipari hűtővíz ve-
gyes populációjú mikroorganizmusaival, másrészt D. alaskensis monokultúrával. 
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A használt fluoreszcens festék akridinnarancs és DAPI voltak. D. alaskensisszel steril, 
oxigénmentes környezetben, mikrobiológiai laboratóriumban dolgoztam. 
 
Eredmények 

Először a rétegkészítés eredményességét befolyásoló tényezőket vizsgáltam, ame-
lyek közül egyesek a szilárd hordozók felületével, mások pedig a filmképző vegyü-
letekkel kapcsolatosak. 

Módosítottam a réz hordozók csiszolásának/polírozásának meglévő protokollját, 
amellyel kb. 50% időmegtakarítást értem el ugyanolyan végső eredmény (felületi 
érdesség) mellett. 

A kupronikkel és alumínium-sárgaréz hordozók előkezelésére szakirodalmi uta-
lás alapján bevezettem egy salétromsavas–hidrogén-peroxidos előkezelést, amely-
nek hatására a minták ismeretlen előéletű oxidrétegét kontrollált körülmények kö-
zött tudtam regenerálni. A kezelés hatására a minták felületi érdessége csökkent. 
Csökkent továbbá a haladó, hátráló és egyensúlyi peremszögük, valamint perem-
szög-hiszterézisük is, azaz nedvesedőbb, hidrofilabb, és energetikailag egységesebb 
felületeket nyertem. Ez azért fontos, mert a filmképző vegyületek funkciós csoport-
jainak jobb kötődését eredményezi. 

Összehasonlítottam karbonsavak, hidroxámsavak, N-acil-aminosavak és α-alkil-
aminosav-származékok L-filmjeit különböző szempontok szerint: funkciós csoport, 
alkillánc hossza, kettős kötés jelenléte, szubfázis összetétele, hőmérséklet. 

Az azonos funkciós csoportú vegyületek közül a hosszabb alkilláncúak L-film-
jeinek nagyobb volt a kollapszusnyomása. A hidroxámsavak L-filmjeinek jellemző 
molekulaterületei nagyobbak voltak, mint a megfelelő karbonsavaké, ami a két 
funkciós csoport méretének, ill. geometriájának különbözőségével, és az alkil-
láncoknak ebből következő orientációjával magyarázható. Kettős kötés jelenléte a 
filmképző vegyületek molekulaszerkezetében az L-filmeknek rendezetlenebb, fo-
lyadékszerű jelleget kölcsönzött, ami kis oldalnyomás értéknél bekövetkező kvázi-
kollapszussal (összetörés helyett fokozatos felgyűrődés vagy beoldódás) és nagy 
molekulaterületekkel járt együtt. Olajsav és elaidinsav L-filmjeinek izotermájára 
a hőmérséklet kisebb hatást gyakorolt, mint a megfelelő hidroxámsavak L-
filmjeinek izotermájára, amikor is magasabb hőmérsékleten a görbék nagyobb mo-
lekulaterületek és a nagyobb felületi nyomások felé tolódnak el. 

A vizsgált N-palmitoil-aminosavak L-filmjei közül az Ala- és Ser-származékok, 
– feltehetően molekulaszerkezetük hasonlósága miatt –, csaknem azonos molekula-
terület és kollapszusnyomás értékeket mutattak. A Glu-származék L-filmjének jel-
lemző molekulaterülete ennél nagyobb, kollapszusnyomása pedig kisebb volt. 
A Phe-származék esetén mértem a legnagyobb molekulaterületet, ill. a legkisebb 
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kollapszusnyomást. Mindez az alap aminosav 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-réteg is egyre 
nehezebben készíthető belőlük. 

A vizsgált α -alkil-aminosav-származékok L-filmjei szabad karboxil funkciós 
csoport esetén az ideális viselkedést jobban közelítették, mint metilészterezett 
karboxil funkciós csoport esetén (mozgékonyabb, egyenletesen terülő film, azonos 
szubfázison nagyobb kollapszusnyomás, nagyobb kompressziós modulus és kisebb 
molekulaterület), vagyis LB-réteg készítésére alkalmasabbaknak bizonyultak. Cu2+-
ionok jelenléte a szubfázisban mindkét vegyület L-filmjeit tömöríti, merevíti, felté-
telezhetően ionkötések vagy koordinatív kötések kialakulásával. A szubfázisba jut-
tatott különböző aminosavak egy része az L-filmeket tömörítette, más részük lazí-
totta, expandálta. 

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-
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 karbonsav, hidroxámsav és foszfonsav 
SAM-rétegeit réz, kétféle rézötvözet (alumínium-sárgaréz és kupronikkel 70/30), 
valamint rozsdamentes acél (304-es) felületén hoztam létre. A képződő rétegek je-
lenlétét peremszögméréssel igazoltam. RAIRS és SFG módszerrel sikerült bizonyí-
tani, hogy a rétegek vizes közegben stabilak, valamint hogy stabilitásuk a rétegké-
szítés időtartamának növekedésével fokozódik. 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. 

A dip-coating módszerrel készített PS-rétegek vastagsága 50–700 nm volt. A két-
féle módszerrel mért és a számított vastagság értékek igen jó egyezést mutattak. 
A filmek vastagságát a PS-oldat koncentrációjának megválasztásával lehetett szabá-
lyozni. A koncentráció növelésével nemcsak a rétegvastagság nőtt, hanem a hátráló 
peremszög is, valamint csökkent a peremszög-hiszterézis, nőtt az egyensúlyi pe-
remszög, csökkent a felületi szabadentalpia és nőtt a számított felületi borítottság. 
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Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy töményebb oldatokból nem pusz-
tán vastagabb, hanem tömörebb szerkezetű filmeket lehet előállítani, amelyek a be-
vont fém- és ötvözetminták védelmére alkalmasabbak. 

Bemutattam az előállított SAM-, LB- és dip-coating nanorétegek lehetséges ket-
tős 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 a leghatékonyabbnak, amelyek esetén 1) a megfelelő 
L-filmekben kis molekulaterületeket, nagy kollapszusnyomást és nagy kompresszi-
ós modulust tapasztaltam; 2) az alkilláncok nagy rendezettségűek; 3) vízben nagy 
peremszögeket mértem. A dip-coating PS-rétegek korrózió elleni védőhatása a ré-
tegvastagság és a felületi borítottság növekedésével nőtt. A vizsgált rétegek gátolják 
a mikroorganizmusok megtapadását és a biofilmképződést, amit AFM-es és EFM-
es vizsgálatokkal igazoltam D. alaskensis monokultúrával folytatott kísérletekben, 
valamint ipari hűtővízben található vegyes mikroorganizmus-populáció jelenlé-
tében. 
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Tézisek 

1. Mikrobiológiai kísérletek során megállapítottam, hogy a vizsgált karbonsavak 
és hidroxámsavak SAM- és LB-bevonatai, valamint a PS dip-coating bevonatok 
a mikroorganizmusok megtapadását, ill. a biofilmképződést rézen, alumínium-
sárgarézen, kupronikkel 70/30-on és 304-es rozsdamentes acélon hatékonyan 
gátolják. A gátlóhatást azzal magyaráztam, hogy az alkalmazott nanorétegek je-
lentősen csökkentik a fém felületi szabadentalpiáját [1, 5]. 

2. Összehasonlítottam kétféle nedvesedésvizsgálati módszert (ülő csepp és 
Wilhelmy-) háromféle ötvözet többlépéses felületkezelési folyamatának egyes 
stádiumaiban, és megállapítottam, hogy a kétféle módszer egyaránt alkalmas 
a felületkezelés egyes szakaszainak nyomon követésére [2]. 

3. Bizonyítottam, hogy az oktadecil-foszfonsav (ODF) SAM-rétege növeli a fe-
hérjék megtapadását gátló PEO–PPO–PEO védőréteg hatékonyságát. Az ODF 
SAM-réteg szerepét azzal magyaráztam, hogy a PEO–PPO–PEO triblokk-
kopolimer középső, hidrofób, PPO blokkja az ODF SAM-réteg szintén hidrofób 
alkilláncaival erősebb kölcsönhatás kialakítására képes, mint az üres fém/ötvö-
zet felülettel. PPO blokkjukon keresztül a polimer molekulák így erőteljesebben 
rögzülnek ODF SAM-rétegre, mint tiszta fém/ötvözet felületre, miközben a hid-
rofil PEO blokkok a felülettől eltávolodva konformációs-entropikus módon ha-
tékonyabban gátolják meg különböző modell fehérjék adszorpcióját [3]. 

4. Eljárást dolgoztam ki vizes közegben is ellenálló védő nanoréteg készítésére 
alumínium-sárgaréz, kupronikkel 70/30 és 304-es rozsdamentes acél felületére [4]. 

5. Telített és telítetlen karbonsavak és hidroxámsavak Langmuir-filmjeit, ill. 
Langmuir–Blodgett-rétegeit összehasonlítva igazoltam, hogy a filmképző 
amfifil vegyületek molekulaszerkezete által megszabott Langmuir-film rende-
zettsége a filmnek szilárd hordozóra történő átvitelével készült Langmuir–
Blodgett-rétegben is megőrződik, és ennek a rétegnek a korrózió, valamint 
mikroorganizmusok megtapadása elleni védőhatása annál jobb, minél rendezet-
tebb az LB-réteg, ill. minél rendezettebb volt már a kezdeti L-film is [5]. 

6. Összefüggést mutattam ki a védő nanorétegek Wilhelmy-módszerrel mért 
peremszögének időbeni változása, és a nanorétegek vizes közeggel szembeni 
stabilitása között. Az összefüggést felhasználva a vizes közeg hatásának kitett 
nanorétegek stabilitása Wilhelmy-módszerrel történő peremszögméréssel in situ 
és ex situ egyaránt tanulmányozható és jellemezhető [6]. 
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7. Kimutattam, hogy α-alkil-aminosavak Langmuir-filmjeiben a molekulák il-
leszkedése szorosabbá tehető különböző vegyületeknek a szubfázisba oldásával. 
Réz(II)-ionok hatására a Langmuir-filmek molekulaterületei kisebbek, ami szo-
rosabb illeszkedésre utal. A szorosabb illeszkedés magyarázata az, hogy a szub-
fázisban lévő fémionok a szubfázisba merülő fejcsoportok heteroatomjai- 
val koordinatív kötések kialakítására képesek. Egyes aminosavak hatására 
a Langmuir-filmek molekulaterülete szintén csökken, továbbá kollapszus-
nyomásuk és kompressziós modulusok nő, ami szintén az oldott anyag hatására 
bekövetkező szorosabb illeszkedésre utal. A szorosabb illeszkedést azzal ma-
gyarázom, hogy a filmképző molekulák fejcsoportját az oldott aminosav-
molekulák hidrogénhidakkal és/vagy dipólus–dipólus-kölcsönhatásokkal kötik 
össze. 
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Alkalmazási lehetőség 

A kísérleteimben szereplő kupronikkel 70/30 és alumínium-sárgaréz minták hő-
erőművek tengervízzel működő hűtőkörének kondenzátorcsöveiből származnak. 
Bár e két ötvözet speciálisan úgy lett kifejlesztve, hogy ne csak a hőátadási ténye-
zőjük, hanem a tengervízben előforduló oldott ionokkal szembeni korrózióállósá-
guk is nagy legyen, valamint hogy a tengervízből ki nem szűrt mikroorganizmusok 
megtapadásának is ellenálljanak, ezeknek a csöveknek a mikrobiológiai korróziója 
továbbra is probléma. A biolerakódás a csövek hőátadását csökkenti, extrém ese-
tekben nem ritka az sem, hogy annyira eltömődnek, hogy le kell állítani a rendszert 
és kézi erővel kell egyenként kitisztítani őket. A lerakódás alatt beinduló helyi kor-
róziós folyamatok pedig a csövek kilyukadását is eredményezhetik. Hasonlóan, az 
általam használt rozsdamentesacél minták édesvízvezetékek csöveiből származnak. 
Itt a korrózió ugyan csaknem elhanyagolható mértékű, annál fontosabb azonban 
a biolerakódás. Erre ugyanis a három ötvözet közül az acél hajlamos leginkább 
(a három közül ugyanis ennek legkisebb a mikroorganizmusokra nézve toxikus réz 
tartalma). Jelenleg a probléma egyetlen költséghatékony megoldása a víz klórozása. 
A klór, pontosabban a klór-dioxid, valamint a tengervízből a hatására keletkező 
hipobromit hatása kettős: egyrészt pusztítja a mikrobákat, másrészt pedig passzi-
válja a csövek belső felületét. A klór azonban a vízi élővilágra igen veszélyes, és 
a tengervízbe kikerülő klór mennyiségét szigorú szabályok korlátozzák. 
 Az értekezésben bemutatott nanorétegek laboratóriumi körülmények között bi-
zonyítottan hatékonyak fontos ipari alkalmazású ötvözeteknek mesterséges tenger-
vizes közegben lejátszódó korróziójával szemben, továbbá hatékonyan gátolják 
egyrészt valódi ipari hűtővízből vett mikrobák megtapadását, valamint a D. alas-
kensis szulfátredukáló, mikrobiológiai korróziót okozó baktériumok megtapadását. 
Munkám hozzájárulás a mikrobiológiai korrózió elleni költséghatékonyabb és kör-
nyezetkímélőbb védekezés terén, hiszen mind az önszerveződő, mind a dip-coating 
technikával készült vékonyrétegek ipari méretben is megvalósíthatók. 
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