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1. BEVEZETÉS 

 A nanotechnológia a modern anyagtudomány azon kiemelked , dinamikusan fejl d

alkalmazási területe, mely a XXI. század tudományos és technológiai fejlesztéseihez 

nagymértékben hozzájárul. A nanoszerkezetek kialakításának nagy el nye, hogy lehet vé

teszik az eszközök integrálását és miniatürizálását, ezáltal közvetlen kapcsolatot teremtve a 

szervetlen, szerves és biológiai rendszerek között. Az anyag dezintegrálásán alapuló fizikai 

eljárásokkal (top-down) szemben a nedveskémiai eljárások az alulról felfele építkezés 

(bottom-up) révén jóval egyszer bb lehet séget nyújtanak újszer  tulajdonságokkal 

rendelkez , tervezett szerkezet , multifunkcionális nanoanyagok fejlesztésére. 

 Napjainkban számos technológiai alkalmazás területén egyre nagyobb igény mutatkozik 

tervezett felületi tulajdonságokkal rendelkez , speciális igényeknek eleget tev  anyagok 

kialakítására. Ennek egyik lehetséges módja funkcionális felületek kialakítása a felületek 

bevonatokkal való ellátása révén. Bevonatokat már az sid kben is használtak, az els  fém 

eszközök és szerszámok védelmére pl. állati eredet  zsiradékot, méhviaszt, zselatint, növényi 

olajokat és különböz  agyagásványokat alkalmaztak. A funkcionális bevonatok azóta hosszú 

fejl désen mentek át, ma már számtalan, jól meghatározott funkció betöltésére alkalmas 

bevonat hozható létre különféle módszerekkel. A nanoszerkezet  anyagok egyik elterjedt 

felhasználási területe vékonyrétegek kialakítása különféle szilárd hordozók felületén. A 

nanoszerkezet  bevonatok alkalmazása révén a felületek új és kedvez  tulajdonságokkal 

láthatók el, a hordozó el nyös sajátságainak meg rzése mellett. Viszonylag kis 

anyagmennyiségek felhasználásával kedvez  optikai, mechanikai, mágneses, fotokatalitikus, 

fotovoltaikus, elektromos, tapadásgátló, korróziógátló, víztaszító, antibakteriális, öntisztuló, 

stb. tulajdonságok alakíthatók ki különböz  szilárd hordozókon a bevonatok létrehozásával. A 

nedveskémiai eljárások közé tartozó szol-gél módszer nagy el nye, hogy az anyag 

tulajdonságai a kísérleti paraméterek módosításával befolyásolhatók, ezáltal széles határok 

között, tervezetten változtatható a kialakítandó termékek szerkezete, morfológiája és egyéb 

tulajdonságai. A vékonyrétegek el nyös tulajdonságai a bevonat anyagának sajátságai mellett 

sok esetben azok nanostrukturált jellegéb l adódnak. Megfelel  strukturáltság kialakítása révén 

pl. szabályozható a felületek nedvesíthet sége (szuperhidrofób felületek), vagy 

megakadályozható a baktériumok megtapadása, szaporodása az adott felületen. Mezopórusos 

vékonyrétegek pórusrendszere pedig kiválóan alkalmazható pl. különböz  nanorészecskék, 

korróziós inhibitorok, vagy gyógyszerhatóanyagok molekuláinak tároló-, szállító- és leadó-

rendszereként.
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 Munkám során különböz  alkalmazási területek szempontjából el nyös tulajdonságú 

mezopórusos és kompakt (esetenként, összehasonlítás céljából) szol-gél bevonatokkal 

foglalkozom. A pórusrendszert különböz  típusú felületaktív anyagok felhasználásával 

alakítom ki. A jellemz en néhány száz nanométer vastagságú bevonatokat a mártásos szol-gél 

technikával hozom létre különböz  típusú szilárd hordozók felületén. A kialakított és 

tanulmányozott bevonattípusok a célzott funkciók, illetve tulajdonságok szerint három nagy 

csoportba sorolhatók. 

Antibakteriális tulajdonság kialakítására ezüsttartalmú TiO2-bevonatokat képezek 

üveghordozókon. Vizsgálom a hosszú távú antibakteriális hatás és a kialakított kompozit 

bevonatok szerkezete, az ezüstadalékolás módja, valamint a kialakuló ezüst nanorészecskék 

mérete és mennyisége közötti összefüggéseket. 

Korróziógátló felületeket SiO2-bevonatok kialakításával hozok létre cinklemezek felületén. 

Tanulmányozom a véd bevonatok kompakt, vagy pórusos mivoltának, a rétegvastagságnak, 

porozitásnak, a pórusok rendezett, vagy rendezetlen jellegének és a felület hidrofobitásának a 

bevonatok permeabilitására, ezáltal a korrózió elleni védelem mértékére gyakorolt hatását. 

Emellett modellvizsgálatokat végzek arra vonatkozóan, hogy a bevonatok pórusrendszere 

alkalmas-e korróziós inhibitormolekulák felvételére, tárolására és szabályozott leadására. 

A harmadik, dolgozatom témáját képez  terület mind antibakteriális, mind korróziógátló, de 

ezek mellett számos más funkcionális felület kialakítása során nagy jelent séggel bíró, 

periodikus felületi morfológiával rendelkez , mezopórusos SiO2-bevonatok kialakítása. A 

vékonyrétegeket a nanogömb litográfia és az ionbesugárzás együttes alkalmazásával hozom 

létre, az átjárható pórusrendszert meg rizve, vagy egymástól kompakt részek által elkülönített 

pórusos tartományokat kialakítva. Vizsgálataim során nagy hangsúlyt fektetek a pórusrendszer 

rendezett, vagy rendezetlen jellege és a kialakuló szerkezet közötti összefüggések 

tanulmányozására. 

 Dolgozatomat az érintett témák területén releváns irodalmi források áttekintésével kezdem. 

Részletes célkit zéseim ismertetése után röviden bemutatom a munkám során felhasznált 

anyagokat és jellemzési módszereket, majd rátérek a kísérletek részletes leírására. Ezt követ en 

ismertetem munkám legfontosabb eredményiet és azok értékelését. A dolgozatot végül 

eredményeim összefoglalásával zárom. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Szol-gél eljárás 

 A szol-gél módszer egy nedveskémiai eljárás, mely tervezett alakú tömbi anyagok (pl. 

kerámiák, aerogélek), nanorészecskék, részecskekompozitok, szabályozott vastagságú 

bevonatok, stb. el állítására szolgál. A technika el nye, hogy viszonylag egyszer , olcsó, a 

hagyományos módszerekhez képest magasabb tisztaságot és homogenitást biztosít, illetve jóval 

alacsonyabb h mérsékletet igényel. A nedveskémiai eljárások újszer  lehet séget nyújtanak 

tervezett nanoszerkezet  anyagok el állítására. A szol-gél eljárás során valamilyen fémsó, vagy 

fém-alkoxid prekurzor anyag oldatából indulnak ki (általában alkoholos közegben), melynek 

hidrolízisével és polikondenzációjával jön létre az ún. prekurzor szol. Ennek gélesedésével, a 

kondenzációs reakciók lezárulásával alakul ki a kívánt anyag (vékonyréteg, tömbi anyag, stb.) 

végs  szerkezete. A szol-gél eljárás mérsékelt körülményeinek köszönhet en a szintézis során 

lejátszódó reakciók kinetikailag kontrollálhatók. Ennek következtében a kísérleti paraméterek 

(prekurzorvegyület kémiai min sége, diszperziós közeg természete, pH, koncentráció, 

h mérséklet, szintézis ideje, az alkalmazott adalékanyag típusa és koncentrációja, stb.) 

kismérték  változtatása nagymértékben befolyásolhatja a keletkez  termék tulajdonságait. 

Ebb l adódóan számtalan, különböz  morfológiával és szerkezettel, és ezáltal eltér

tulajdonságokkal rendelkez  szervetlen és hibrid anyag el állítására nyílik lehet ség. [1, 2] 

 A szol-gél eljárás iránti érdekl dés kezdete az 1800-as évek közepére tehet  Ebelman és 

Graham szilikagéleken végzett kutatásaival. Maga a szol-gél kifejezés Grahamtól származik 

(1864). Ebelman és Graham megfigyelték, hogy a tetraetil-ortoszilikát savkatalizált hidrolízise 

SiO2-ot eredményezett egy „üvegszer  anyag” formájában. A viszkózus gélb l szálakat, 

monolit optikai lencséket és kompozitokat tudtak képezni. Azonban rendkívül hosszú, akár egy 

évnél is tovább tartó, szárítási id re volt szükség ahhoz, hogy a szilikagélek töredezését, majd 

porrá alakulását elkerüljék, emiatt nem volt nagy technológiai érdekl dés ezen anyagok iránt. 

Az 1800-as évek végét l egészen az 1920-as évekig, a gélekben megjelen  Liesegang-gy r k

jelenségének köszönhet en, a gélek tanulmányozása a kutatók érdekl désének középpontjába 

került. Számos kutató  köztük Ostwald és Rayleigh  tanulmányozta a periodikus 

csapadékképz dés jelenségének problémáját, ami a Liesegang-gy r k kialakulásához és 

kristályok gélekb l való növekedéséhez vezetett. [2] 

Roy és munkatársainak [3] sikerült nagymérték  kémiai homogenitást kialakítaniuk kolloid 

gélekben, és az 1950-1960-as években a szol-gél módszer segítségével nagyszámú újszer

összetétel  (Al-, Si-, Ti-, stb. tartalmú) kerámiaoxidot állítottak el , melyek kialakítása a 

hagyományos por-el állítási technikákkal nem volt megoldható. Ugyanabban az id szakban
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Iler szilikakémiában végzett úttör  munkája [4] vezetett a kolloid Ludox-szilika Du Pont cég 

általi kereskedelmi fejlesztéséhez. Stöber és munkatársai [5] Iler ismereteit kiterjesztve 

megmutatták, hogy az alkoholban oldott tetraetil-ortoszilikát hidrolízisét ammónia katalizátor 

mellett végezve, a részecskék morfológiája és mérete egyaránt szabályozható. Módszerükkel 

az ún. Stöber-szilika részecskék állíthatók el . A szilika gömbök végs  mérete a szintézis során 

használt víz és ammónia kezdeti koncentrációjától, az alkalmazott szilícium-alkoxid és alkohol 

keverék típusától, valamint a reagensek h mérsékletét l függ. [2] 

Overbeek [6] és Sugimoto [7] kimutatták, hogy a nagyon rövid ideig tartó gócképz dést követ ,

túltelítés nélküli gócnövekedés monodiszperz, kolloid oxidrészecskéket eredményez. Ezen 

koncepciót alkalmazva Matijevic és munkatársai [8] kontrollált méret  és morfológiájú 

kolloidrészecskék sorát állították el : létrehoztak oxidokat (pl. TiO2, Fe3O4), hidroxidokat 

(pl. AlOOH, Cr(OH)3), karbonátokat (pl. Cd(OH)CO3, Ce2O(CO3)2), stb. [2] 

Az alkoxidok kontrollált hidrolízisét alkalmazták szubmikrométeres TiO2, adalékolt TiO2, ZrO2

és adalékolt ZrO2, adalékolt SiO2, SrTiO3, stb. porok el állítására is. Üveg- és polikristályos 

kerámia szálakat egyaránt el állítottak a szol-gél módszer alkalmazásával: pl. TiO2-SiO2 és 

ZrO2-SiO2 üvegszálakat, nagytisztaságú SiO2 hullámvezet  szálakat, Al2O3-, MgO-, 

TiO2-szálakat. A szol-gél módszer segítségével változatos bevonatok és vékonyrétegek 

fejlesztésére is sor került. Különleges jelent séggel bírnak pl. a tükröz désgátló

indium-ónoxid-bevonatok (ITO), és az ezekhez kapcsolódó, ablaküvegek szigetel

tulajdonságának növelésére alkalmazott bevonatok. [2] 

Az 1980-as években a szol-gél eljárás iránti érdekl dés hatalmas növekedést mutatott. Kistler 

1931-es munkássága [9] alapján néhány kutatócsoport nagyon alacsony s r ség  szilika 

monolitokat, ún. aerogéleket állított el , a gélek szuperkritikus körülmények között végzett 

szárításával. Avnir és munkatársai 1984-ben adalékolt szilika üveg kialakításáról számoltak be: 

tetrametoxi-szilán bázikus hidrolízisével és azt követ  polikondenzációjával kialakított szilika 

mátrixba Rodamin 6G színezéket juttattak. A polikondenzációra a színezék jelenlétében került 

sor. Az adalékolt szilika üveg színezéktartalmát nem lehetett lemosni sem vízzel, sem 

metanollal, és a színezék 1,6 × 10-4 M koncentrációig nem mutatott semmiféle aggregációt. A 

gél pórusrendszerében egyenletesen eloszlatott, nem aggregált állapotban jelenlev

színezékmolekuláknak köszönhet en a minta stabil fluoreszcenciát mutatott. [10]. 1990-ben 

Avnir és munkatársai azt is megállapították, hogy a molekulák strukturális rendezése a pórusos 

szilika szilárd vázába akár enzimekre [11] is kiterjeszthet , ezáltal megnyitva az utat a 

biotechnológia gyakorlati alkalmazásai felé. 
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 Az 1980-as évek végét l a szol-gél módszer egyre növekv  kémiai technológiává fejl dött, 

számtalan funkcionalizált anyagot szolgáltatva, melyek eleget tesznek a társadalom új és 

tervezett anyagok iránti igényeinek. 

2.1.1. Szol-gél bevonatok el állítása 

 A szol-gél bevonatok el állításának els  lépése a prekurzor szol szintézise. Ennek során 

valamilyen fémsó, vagy fém-alkoxid prekurzor anyag oldódása, majd sav-, vagy báziskatalizált 

kontrollált hidrolízise és polikondenzációja megy végbe vizes, vagy alkoholos közegben, 

általában alacsony (környezeti) h mérsékleten. A bevonat tulajdonságainak szabályozása már 

a szolkészítés során elkezd dik. A prekurzor szol komponenseinek, azaz a prekurzor anyagnak, 

a diszperziós közegnek, a katalizátornak a min ségével és egymáshoz, valamint a hidrolízishez 

szükséges vízhez viszonyított arányának változtatásával a kialakítandó bevonat anyagi 

tulajdonságai és a réteg szerkezete tervezhet k. A szintézis körülményei, mint pl. a 

h mérséklet, pH, kevertetés id tartama, kevertetés intenzitása szintén jelent s hatással lehetnek 

a bevonat tulajdonságaira. A prekurzor szolhoz kevert, különböz  típusú adalékanyagokkal is 

befolyásolhatók a bevonat tulajdonságai: pl. a morfológia szabályozására nanorészecskéket, 

pórusos bevonatok képzésére felületaktív anyagokat, polimereket, különböz

duzzasztószereket, antibakteriális vékonyrétegek kialakítására nemesfémeket, korróziógátló 

bevonatok hatékonyságának növelésére pedig korróziós inhibitorokat adhatunk a prekurzor 

szolhoz [12]. 

 A prekurzor szol el állítását követi annak felvitele a szilárd hordozóra. Erre több módszer 

ismeretes, az egyik legelterjedtebb a mártásos (dip coating) technika [13]. Ennek során a szilárd 

hordozót bemerítik a prekurzor szolba, majd onnan egyenletes sebességgel kihúzzák. A kihúzás 

során a prekurzor szol rátapad a hordozó felületére, nagy folyadéktartalmú liogélt képezve azon. 

A bevonat vastagsága els sorban a réteghúzási sebességt l, a prekurzor szol szilárdanyag-

tartalmától, a folyadék viszkozitásától és a kihúzás szögét l függ, mely utóbbi tipikusan 90°. 

Amennyiben a réteghúzási sebességet úgy választjuk meg, hogy a deformációs sebesség a 

rendszert a Newtoni tartományban tartsa, a kialakuló liogél vastagsága a 

Landau Levich-egyenlet (1) [14] alapján becsülhet :

ahol d a rétegvastagság,  a folyadék viszkozitása, v a húzási sebesség, LG a folyadék-gáz 

felületi feszültség,  a folyadék s r sége, g0 pedig a nehézségi gyorsulás. A mártásos technika 

amellett, hogy egyszer en kivitelezhet , egyenletes rétegvastagságot eredményez, egyaránt 

, (1)
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alkalmazható kis és nagyméret  felületeken, és görbült felszínek bevonására is alkalmas 

módszer.

A mártásos módszer mellett gyakran használják a forgótárcsás (spin coating) rétegképzési 

technikát is, melynek során a hordozót a kialakítandó bevonat síkjára mer leges tengely körül 

nagy sebességgel forgatják. A hordozóra cseppentett prekurzor szol ez esetben a centrifugális 

er  hatására szétterül, és vékony bevonatot képez a felületen. Ezeken kívül számos más 

rétegképzési technika is ismert, mint pl. a doctor blading, a spray coating és a flow coating

technikák. A doctor blading esetében a prekurzor szolt egy penge segítségével oszlatják el a 

felületen, a spray coating során a prekurzor szolt egy szórófejen keresztül permetezik a 

felületre, míg a flow coating technika alkalmazásakor a prekurzor szolt a meghatározott 

d lésszög  felületre öntve alakítják ki a bevonatot. 

 A szol-gél bevonatok képzésének záró lépése a bevonat szárítása, kondicionálása. Ennek 

során a maradék oldószer távozik a rétegb l, befejez dnek a kondenzációs reakciók és kialakul 

a bevonat végleges szerkezete. A kondicionálás leggyakoribb módja a h kezelés. Ennek 

maximális h mérséklete, a felf tés sebessége, a h kezelés id tartama és az alkalmazott 

gázatmoszféra összetétele egyaránt befolyásolhatják a kialakuló bevonat min ségét és 

szerkezetét. A h kezelésen kívül pl. szerves polimerek és szerves-szervetlen hibrid bevonatok 

esetében a kondicionálás történhet ultraibolya besugárzással is. Az oldószer eltávolítása 

emellett megvalósítható szuperkritikus körülmények között végzett szárítással, melynek 

eredményeképpen nagy porozitású xerogélek nyerhet k.

 A szol-gél bevonatok nagy el nye, hogy a rétegképzés bizonyos körülmények között 

ismételhet , így a bevonatok vastagsága tág határok között változtatható. Az ugyanazon 

hordozón egymást követ  rétegképzést különböz  anyagi min ség  prekurzor szolok 

felhasználásával végezve összetett, szendvics szerkezet  bevonatok is el állíthatók.

2.1.2. Pórusképzés szol-gél bevonatokban 

 Az els  mezopórusos szilika anyagok el állítása az 1990-es évek elejére tehet  [15]. Els ,

legfontosabb képvisel ik a Mobile Oil Társaság kutatói által létrehozott M41S (MCM-41, 

MCM-48, MCM-50; MCM: Mobile Crystalline Materials) és a kaliforniai Santa Barbara 

Egyetemen, Stucky és munkatársai által feltalált SBA-n (SBA-1, SBA-3, SBA-15; SBA: Santa

Barbara Amorphous type materials) típusokhoz sorolhatók. Az M41S típusú molekulasziták 

el állítása során a pórusrendszer kialakítására cetil-trimetil-ammónium-bromid kationos 

felületaktív anyagot, míg az SBA típusú anyagok pórusrendszerét nemionos felületaktív 
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anyaggal, Pluronic P123 típusú triblokk-kopolimerrel alakították ki. A templát eltávolítására 

mindkét esetben h kezelést alkalmaztak. [16] 

 Mezopórusos anyagok el állításának legelterjedtebb módja tehát önszervez désre képes 

szerves adalékanyagok használata a szintézis során. A templátként használt felületaktív anyag, 

vagy polimer-molekulák képesek szabályos szerkezet  micellákat, szupramolekuláris 

struktúrákat alkotni. A kialakult struktúrák alakját és méretét az alkalmazott felületaktív anyag 

tulajdonságai és mennyisége, valamint a szintézis körülményei határozzák meg: kialakíthatók 

gömb, hengeres, hexagonális, köbös és lamellás struktúrák. A szervetlen vázat alkotó 

mátrixanyag mikrofázisai a felületaktív anyagból kialakult struktúra közötti térben foglalnak 

helyet. A templátmolekulák eltávolítása rendszerint magas h mérséklet  h kezeléssel történik, 

melynek eredményeképpen az önszervez déssel kialakult struktúrával megegyez  szerkezet

pórusok maradnak vissza. 

 Az 1990-es évek els  felében különböz  típusú felületaktív anyagok felhasználásával 

számos, változatos összetétel  mezopórusos, 1 10 nm pórusátmér vel rendelkez  szilárd 

anyagot el állítottak [17, 18]. A jól kontrollálható pórusméret ellenére, a korai mezopórusos 

anyagokat porok formájában hozták létre. Stabil szilárd hordozós mezopórusos 

szilikabevonatok kialakításáról el ször 1996-ban számoltak be [19, 20]. [21] 

 Mezopórusos SiO2 és TiO2 szol-gél bevonatok el állítására leggyakrabban cetil-trimetil-

ammónium-bromid (CTAB) kationos felületaktív anyagot és a Pluronic termékcsalád 

különböz  típusú triblokk-kopolimerjeit alkalmazzák [21 24] a prekurzor szol szintézise során. 

A szintézis jellemz en a prekurzor alkoxid adalékanyag jelenlétében, alkoholos közegben 

végbemen  savkatalizált, kontrollált hidrolízise és polikondenzációja. 

 Pórusos vékonyrétegek kialakítására az irodalomban gyakran el forduló felületaktív anyag 

a CTAB. Vizes közegben, a kritikus micellaképz dési koncentráció (critical micelle 

concentration, cmc) felett ~90 db. CTAB molekulából álló gömbmicellákba rendez dik. A 

micellában a hidrofil fejcsoportok a küls  felületet alkotják, míg a hidrofób láncok a micella 

belseje fele orientálódnak. Ez az elrendez dés minimalizálja a láncok és vízmolekulák közti 

energetikailag kedvez tlen kölcsönhatást, azonban bevezet egy másik kedvez tlen

kölcsönhatást, a töltéssel rendelkez  fejcsoportok közötti taszítást. Ezen két verseng  tényez

közötti egyensúly határozza meg a micellák relatív stabilitását.

A micellaképz dés mértéke, a micellák alakja és a micellák aggregációja folyadékkristályos 

fázisba a felületaktív anyag koncentrációjától és az oldat h mérsékletét l függ. Az 1. ábra a 

CTAB fázisdiagramját mutatja vízben [25]. 
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1. ábra: CTAB fázisdiagramja vízben [25].

Látható, hogy a felületaktív anyag koncentrációján túlmen en, az oldat h mérséklete is 

nagyban hozzájárul a kialakuló micellák jellegéhez. Nagyon alacsony koncentrációnál a 

felületaktív anyag molekulái szabad, önálló molekulákként vannak jelen az oldatban. A kritikus 

micellaképz dési koncentrációt elérve (az 1. ábrán cmc1) az egyedi molekulák kis 

gömbmicellákba rendez dnek. Magasabb koncentrációknál (az 1. ábrán cmc2), amikor a 

micellák közötti térben csökken az oldószer mennyisége, a gömbmicellák egyesülésével 

létrejönnek a hengeres micellák. Valamivel magasabb koncentrációnál pedig 

folyadékkristályos fázisok keletkeznek. Kezdetben a rúdszer  micellák hexagonális szoros 

illeszkedés  folyadékkristályokba rendez dnek. A koncentráció növekedésével bikontinuus 

köbös, végül pedig lamellás folyadékkristályok alakulnak ki [25]. 

Pórusos anyagok nemvizes közegben, CTAB-val végzett kialakításához szükségszer  a CTAB

önszervez désének ismerete az adott körülmények között. Wei és munkatársai egyensúlyi 

fluoreszcencia spektroszkópiával vizsgálták a CTAB cmc-jének vízben és víz-etanol elegyekben 

való alakulását [26]. Úgy találták, hogy a kritikus micellaképz dési koncentráció az etanol 

koncentrációjának növekedésével n . A CTAB cmc értéke vízben 0,0009 mol/l, míg tiszta 

etanolban 0,24 mol/l volt. Szimulációs módszerekkel tanulmányozták a vízben és víz-etanol 

rendszerekben kialakuló micellák szerkezetét is. Vízben 1% CTAB-tartalom alatt kis 

mennyiség  gömbmicella, a koncentráció növekedésével pedig elliptikus micellák alakultak ki, 

magas (20 30%) CTAB-tartalom esetén pedig hengeres micellákról számoltak be. 70% CTAB

koncentráció fölött már hexagonális és lamellás struktúrákat tapasztaltak. Víz-etanol 
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elegyekben a micellák mérete az etanol mennyiségének növekedésével fokozatosan csökkent, 

tiszta etanolban pedig csupán kis micellák jelenlétét tapasztalták. 

 Pórusos bevonatok kialakítására alkalmas felületaktív anyagok egyik fontos csoportja a 

poli(etilén-oxid)-poli(propilén-oxid)-poli(etilén-oxid) (PEOx-PPOy-PEOx) triblokk-

kopolimerek. A molekula PEO egységei hidrofil, míg a PPO egységek hidrofób blokkokat 

képviselnek. Ezen nemionos felületaktív anyagok a kereskedelmi forgalomban 

Pluronic® (BASF), Poloxamer® (ICI) és Synperonic® (Croda) neveken találhatók meg. Az 

el állítás során tervezhet  a molekulák PEO és PPO egységeinek száma, ennek köszönhet en

a triblokk-kopolimerek igen széles molekulatömeg-tartományban elérhet k. A blokk-

kopolimerek kiváló önszervez dési képességük révén alkalmasak masszív, robosztus 

mezostruktúrák kialakítására. Oldatokban koncentrációjuktól függ en változatos morfológiájú 

struktúrákba rendez dnek (2. ábra) [27]. A cmc alatti híg oldatban mindegyik blokk-kopolimer 

szabad, önálló molekulaként viselkedik. A cmc felett a molekulák, a rendszer 

szabadentalpiájának csökkentése végett, aggregálódnak. A gömbmicellák spontán módon 

képz dnek, a molekulák hidrofil blokkjai az oldószer felé, hidrofób blokkjai pedig a micella 

belseje felé orientálódnak. Magasabb koncentrációknál a micellák közötti térben lev  oldószer 

mennyisége csökken, a gömbmicellák egyesülésével hengeres micellák képz dnek.

2. ábra:  Blokk-kopolimerek önszervez désével kialakuló struktúrák. Az fcc lapcentrált (face-centered 
cubic), míg a bcc tércentrált kockarács (body-centered cubic) elrendez dés  morfológiákat jelöl [27]. 
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A felületaktív anyag koncentrációjának további növelése fázisszeparációhoz vezet, és a 

micellák folyadékkristály aggregátumokba rendez dnek, hexagonális, köbös, vagy lamellás 

struktúrákat képeznek. [28] 

 A mezopórusos szol-gél bevonat mezostruktúrája párolgás által kiváltott önszervez déssel

(evaporation-induced self-assembly, EISA) alakul ki (3. ábra) [21, 28, 24]. 

 A prekurzor szol rendszerint a prekurzor-alkoxid, felületaktív anyag, alkohol (általában 

etanol), víz és sav homogén keveréke. A felületaktív anyag koncentrációja a prekurzor szolban 

jóval a cmc alatt van. A prekurzor szolból történ  rétegképzést követ en a bevonat-leveg

határfelületen azonnal beindul az illékony komponensek (alkohol, sav, víz) párolgása. Az els

10 30 s-os szakaszban az alkohol kedvezményezettebb párolgása következtében a szervetlen 

komponensek és a felületaktív anyag koncentrációja n . A felületaktív anyag folyamatosan 

növekv  koncentrációjának hatására a cmc felett különböz  mezostruktúrák képz dnek [21], a 

víztartalom növekedésével pedig a prekurzor anyag molekuláinak kondenzációja egyre 

kedvezményezettebbé válik [23]. A kezdetben jelenlev  szilika és felületaktív anyag alkotta 

mezostruktúráknak a nukleációt és a mezofázisok orientációját el segít  szerepük van [29, 21]. 

A bevonat el állításának utolsó lépése a templát eltávolítása és a szervetlen mátrix 

kondenzációs folyamatainak lezárása. Ezt általában 400 550 °C-os h kezeléssel valósítják 

meg. 

3. ábra: Mezopórusos TiO2 szol-gél bevonatok párolgás által kiváltott önszervez déssel végbemen
kialakulásának sematikus ábrája [28]. 
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A keletkez  mezostruktúra természetét a határfelületi nedvesedési tulajdonságok, az el állítás

körülményei (diszperziós közeg, koncentráció, adalékanyag, h mérséklet, relatív páratartalom, 

stb.), triblokk-kopolimerek esetében a molekula egységeinek természete, molekulatömege, 

térfogataránya egyaránt befolyásolják [28, 24]. Az alkohol:víz:felületaktív anyag kezdeti 

mólarányának változtatásával különböz  mezostruktúrák képezhet k: pl. CTAB esetében 1D

hexagonális, 2D hexagonális, köbös, 3D hexagonális, lamellás szerkezeteket alakíthatók ki 

[21, 30]. 

 A kationos felületaktív anyagokkal (pl. CTAB) összehasonlítva, a blokk-kopolimerek 

viszonylag gyengébb kölcsönhatást létesítenek a szervetlen prekurzor szollal, ugyanis a 

kölcsönhatás egyetlen hajtóereje a hidrofil kölcsönhatás. Ennélfogva a pórusalak nem mindig 

egyenletes, és a pórusméret pontos szabályozása is nehézkesebb. Mindamellett a blokk-

kopolimerek sokkal robosztusabb szervetlen vázat eredményeznek, lehet vé téve a 

mezopórusos rendszer pórusméretének és a pórusfal vastagságának tág határok közötti 

szabályozását. Ezenfelül a különböz  mezopórusos rendszerek blokk-kopolimerekkel való 

kialakítása reprodukálhatóbb, mivel a blokk-kopolimerek önszervez dése sokkal stabilabb 

struktúrákat eredményez, és a változatos struktúrák kialakulása a prekurzor szol összetételével 

irányítható. A keletkez  mezopórusos bevonatok pórusátmér jét a triblokk-kopolimer hidrofób 

egységének lánchosszúsága, míg a pórusfal vastagságát a hidrofil egységek hosszúsága szabja 

meg. A Pluronic típusú triblokk-kopolimerek 5 9 nm pórusátmér j  és 3 7 nm pórusfal 

vastagsággal rendelkez  mezopórusokat képeznek 400 °C-on végzett h kezeléssel [28], 

szemben az ionos felületaktív anyagok maximum 5 nm-es pórusátmér  és 0,8 1,3 nm pórusfal 

vastagság értékeivel [31]. 

2.1.3. Szol-gél bevonatok alkalmazásai 

 A szol-gél bevonatok alkalmazási területe széles kör , hasznosításuk igen sokrét , számos 

változatos funkciójukkal találkozhatunk. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatom be 

néhány lehetséges felhasználási területüket. 

 A szol-gél vékonyrétegek jelent s részét optikai célokra használják: számos SiO2, TiO2 és 

szerves-szervetlen hibrid alapú optikai hullámvezet , egy- és többréteg  antireflexiós bevonat, 

reflexiós bevonat, az integrált optikában használt nemlineáris optikai film állítható el  a 

szol-gél technikával [32]. TiO2, ZnO, SnO2 félvezet  szol-gél bevonatokat alkalmaznak 

napelemekben [33], de a félvezet  bevonatok fotokatalitikus tulajdonságuknak köszönhet en 

alkalmasak antibakteriális felületek kialakítására [34, 35] is. Emellett számos félvezet t, mint 

pl. ZnO, SnO2, WO3, TiO2 a szenzorika területén hasznosítanak [36]. A nagy kémiai 
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stabilitással rendelkez  SiO2, ZrO2, Al2O3, TiO2 és CeO2, valamint a szerves-szervetlen hibrid 

bevonatokat különböz  fémfelületek korrózió elleni védelmére használják [37, 38]. A pórusos 

bevonatok alkalmasak lehetnek gyógyszerhatóanyag-tároló, -hordozó és -leadó rendszerekként. 

Szol-gél bevonatok felületi morfológiájának szabályozásával befolyásolhatók azok nedvesedési 

tulajdonságai, a lótuszlevélhez hasonló szuperhidrofób felületek alakíthatók ki [39, 40]. 

Megfelel  strukturáltság kialakítása révén a különböz  baktériumok megtapadása, szaporodása 

és biofilmjük kialakulása is meggátolható [41]. 

2.2. Ezüsttel adalékolt TiO2 szol-gél bevonatok antibakteriális hatása 

 A TiO2 fotokatalitikus vízbontásban játszott szerepének felfedezése óta (Fujishima és 

Honda, 1972) [42] a fotokatalízis különböz  területeken való alkalmazásának kutatása nagy 

fejl désnek indult. Olyan területeket céloztak meg, mint a hidrogénfejlesztés napenergia 

felhasználásával vízbontás révén, szennyezett leveg , víz és talaj regenerálása és tisztítása, 

öntisztuló rendszerek fejlesztése, stb. [43, 44] Matsunaga és munkatársai 1985-ben els ként

számoltak be vízben lév  mikrobák hatástalanításáról fotokémiai sterilizálás alkalmazásával. 

Bevilágított Pt-TiO2 fotokatalizátorral sikerült hatástalanítaniuk a Lactobacillus acidophilus,

Saccharomyces cerevisiae és Escherichia coli baktériumokat [45]. 

2.2.1. A TiO2 fotokatalitikus aktivitása 

 A TiO2 az egyik legszélesebb körben alkalmazott fotokatalizátor hozzáférhet ségének, nagy 

hatékonyságának és viszonylag alacsony árának köszönhet en. A TiO2 további, alkalmazását 

meghatározó el nyei, hogy nem toxikus és kémiailag stabil. A TiO2 antibakteriális hatásának 

felfedezése óta [45] számos kutatást folytattak különböz  körülmények között megnyilvánuló 

baktériumgátló hatásáról [46 49, 34, 35, 43]. 

 Ultraibolya fénnyel (UV) bevilágítva a TiO2 er s fotokatalitikus hatást fejt ki [46, 43]. Az 

UV fény elnyelése révén elektronok kerülnek a vegyértéksávból a vezetési sávba, ezáltal 

elektron-lyuk párok keletkeznek. A létrejött elektronok és lyukak az oldott oxigénnel és vízzel 

további reakciókba lépve hidroxil-gyököket (·OH) és más reaktív oxigénfajtákat (pl. szingulett 

oxigén (1O2), szuperoxid anion-gyök (·O2-), hidrogén-peroxid (H2O2)) képeznek [50, 34, 43]. 

Ezen fotokatalízis-termelt reaktív oxigénfajták mikroorganizmusokkal reagálva (pl. a 

mikrobiális sejtburok funkcionális komponenseivel) hatástalaníthatják, elpusztíthatják azokat, 

és ezzel egyidej leg lebonthatják a baktériumok által kibocsátott mérgez  anyagokat is [51]. 

Szerves szennyez k fotokatalitikus lebontását a 4. ábra [43] szemlélteti. 
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 A TiO2 gyakorlati alkalmazását gátolja, hogy széles tiltott sávja (3,02 eV rutil és 3,23 eV 

anatáz esetében [52]) miatt fotokatalitikus aktivitása csak ultraibolya besugárzás hatására 

(~410 nm rutil, ill. ~384 nm anatáz esetében) nyilvánul meg. A napfény energiájának ~5%-a az 

UV és 45%-a a látható fény tartományába esik, emiatt meglehet sen el nyös a TiO2

fotoaktivitásának kiterjesztése a látható fény hullámhossztartományára [49, 43]. Emellett a 

fotokatalitikus hatékonyságot a generált elektronok és lyukak gyors rekombinációja is 

korlátozza [34, 43]. 

4. ábra: Szerves szennyez  fotokatalitikus lebontása félvezet  fotokatalizátorral [43]. 

A fotokatalitikus aktivitás kiterjesztése a látható fény tartományára különböz , a TiO2

sávszerkezetében változásokat el idéz  adalékanyagokkal, mint pl. nemfémekkel [47], 

fémekkel [53, 54], illetve érzékenyítéssel [55] lehetséges. Az elektron-lyuk rekombináció 

csökkentésének egyik módja a TiO2 fotokatalizátor módosítása fém (pl. Ag, Au, Sn, és Pt) 

nanorészecskékkel [56, 54, 35, 43]. Úgy találták, hogy ezek a fémek azáltal, hogy Schottky-

gátakat képeznek a fém-fotokatalizátor határfelületeken, hatékonyan hozzájárulnak az 

elektronok és lyukak elkülönítéséhez [35]. 

 A pórusos szol-gél bevonatok, mint véd bevonatok vizsgálatának intenzitása az utóbbi 

id ben megn tt. A nagy fajlagos felülettel rendelkez , rögzített TiO2 fotokatalizátorok  mint 

pl. a mezopórusos TiO2-vékonyrétegek  antibakteriális területen való alkalmazása sokkal 

el nyösebb, mint pl. a por alakú fotokatalizátoroké [48, 54]. Ennek legf bb oka, hogy a por 

alakú fotokatalizátorok eltávolítása a reakcióközegt l a fotoreakció után igen körülményes 

[50, 54]. A mezopórusos bevonatok amellett, hogy nagy fajlagos felületet biztosítanak a 

kompozit anyagnak, pórusrendszerük alkalmas lehet nemesfémtároló, -szállító és -leadó 

funkció betöltésére is [48]. 
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2.2.2. Az ezüst antibakteriális hatása 

 A fotokatalizátorok egyik gyakran alkalmazott adalékanyaga az ezüst. Népszer sége régóta 

ismert, széles spektrumú antibakteriális hatásának tulajdonítható [57, 54, 48, 34, 35, 58]. Az 

ezüstionok igen hatékonynak bizonyultak mind Gram-pozitív, mind Gram-negatív 

baktériumokkal, penésszel, gombákkal és vírusokkal szemben is. Az ezüstionok eml sök

sejtjeire gyakorolt alacsony citotoxicitásuk és széles kör  antibakteriális hatásuk miatt 

rendkívül ígéretes megoldást nyújthatnak a fert zések megel zésére az egészségügy különböz

területein. Már több éve használnak különböz  ezüstbevonatokat az egészségügyben, és úgy 

találták, hogy in vitro és in vivo egyaránt csökkentik az orvosi m szerek okozta fert zések

mértékét. Ilyen bevonatokat alkalmaznak pl. égési sebkötöz k, ortopédiai és fogászati 

implantátumok, csont protézisek, orvosi m szerek, intravaszkuláris katéterek, szívritmus-

szabályozók, stb. esetében. Bár az ezüstionok baktériumokkal szemben mutatott, nagymérték

toxicitása hosszú ideje ismert, az ezüst nanorészecskék csupán az utóbbi évtizedekben kerültek 

a figyelem középpontjába [58]. Napjainkban az ezüst nanorészecskék fert tlenít  hatását már 

számos, kereskedelmi forgalomban lév  termék esetében alkalmazzák. Használják ruházatok, 

kozmetikai termékek, légz készülékek, tisztítószerek, zoknik, cip k, mobiltelefonok, stb. 

adalékanyagaként [43]. 

 Az ezüstionok és ezüst nanorészecskék antibakteriális hatására leggyakrabban javasolt 

mechanizmus az ezüst és a baktérium negatív töltés  sejtfala közötti kölcsönhatásra vonatkozik, 

aminek hatására a sejtfal károsodik, a celluláris enzimek inaktiválódnak, a membrán 

permeabilitása és a sejtfal funkcionalitása megváltozik, ami végül a sejt bomlásához és 

pusztulásához vezet [34, 43]. A sejtfallal való kölcsönhatás lehet vé teszi az ezüstionok és 

ezüstrészecskék behatolását a sejt belsejébe, ahol az ott lév  biológiai képletekkel, mint pl. DNS

(dezoxiribonukleinsav), vagy enzimek lépnek [34, 58] kölcsönhatásba. 

 Az AgNO3 Escherichia coli baktériummal szemben mutatott antibakteriális hatását 

323 μg/l minimális inhibáló koncentráció (minimal inhibitory concentration, MIC) [59] mellett 

fejti ki. Míg a tömbi ezüst kis fajlagos felülete miatt lassú oldódási kinetikával rendelkezik, 

illetve limitált az oxidációs és biomolekulákhoz való köt dési készsége, az ezüstionok nagyon 

reaktívak, könnyen behatolnak a baktériumsejtbe, szervetlen és szerves anyagokkal komplexet 

képeznek. Az ezüstionok antibakteriális hatását különböz  biomakromolekulákhoz való 

kapcsolódásuk okozza. Az ezüstionok a fehérjék és nukleinsavak negatív töltés

komponenseihez köt dnek, miáltal a baktérium sejtfalában, a membránokban és 

nukleinsavakban okoznak szerkezeti változást, illetve deformációt. Az ezüstionok 

tulajdonképpen különböz  elektrondonor csoportokkal lépnek kölcsönhatásba: tiolokkal, 
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foszfátokkal, hidroxilokkal, imidazolokkal, aminokkal, stb. Ennek megfelel en a DNS-hez

köt d  ezüstionok blokkolják a transzkripciót, míg a sejt felületén lév  komponensekhez 

kapcsolódó ezüstionok megszakítják a sejtlégzést és az adenozin-trifoszfát szintézisét [60]. Az 

ezüstionok fehérjékkel való kölcsönhatása szempontjából meghatározó az ezüstionok és tiol-

csoportok (pl. cisztein tiolos oldallánca) közötti kölcsönhatás, ami az enzim inaktiválásához 

vezet [61]. Az ezüstionok és tiol-csoportok kölcsönhatására az egyik legjellegzetesebb példa a 

redukált NADH (nikotinamid-adenin-dinukleotid) dehidrogenáz. Az ezüstion és NADH

dehidrogenáz kölcsönhatása nagy mennyiség  reaktív oxigénfajta kialakulását eredményezi. 

Mint arról a 2.2.1. fejezetben szó volt, ezen képletek f ként a lipideket, DNS-t, RNS-t

(ribonukleinsav) és fehérjéket célozzák meg, a membránok, fehérjék és a DNS m ködési

zavarát okozva [62]. Egyes közlemények szerint azonban a reaktív oxigénfajták képz dése az 

ezüst antibakteriális hatásának kis, többé-kevésbé elhanyagolható hányadát teszi ki [63]. [58] 

Holtnak és Bardnak sikerült meghatározniuk immobilizált Escherichia coli baktériumok 

ezüstion felvételét (107,9 μg/l AgNO3): az ezüstionok 60%-a a sejt belsejébe került, míg a 

maradék 40% a sejt küls  feléhez köt dött, a plazmamembrán átlépése nélkül. Az ezüstionok 

az E. coli sejtek bomlását eredményezték [64]. Feng és munkatársai transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal azt is megállapították, hogy sejtmembrán sejtfalról való 

leválása mellett a sejt belsejében kondenzált, replikációra már nem képes DNS volt [65]. 

 Az ezüst nanorészecskék hatásmechanizmusa nem teljesen tisztázott, aktivitásukra három 

f bb mechanizmust javasolnak: (a) A nanorészecskék képesek megtapadni a baktériumok 

felületén, ami a membrán tulajdonságainak megváltozását eredményezi – az ezüst 

nanorészecskék kis méretüknek és nagy fajlagos felületüknek köszönhet en er s kapcsolatot 

alakíthatnak ki a mikroorganizmusok felületével. (b) Az ezüstrészecskék behatolhatnak a 

baktérium sejt belsejébe is, ahol a DNS károsodását okozhatják. (c) Az ezüst nanorészecskék 

oldódásuk révén ezüstionokat adnak le a környezetüknek. Az utóbbi jelenséget tekintik az ezüst 

nanorészecskék esetében fellép  antibakteriális hatás legf bb mechanizmusának. [66] 

Az 5. ábra [67] az ezüst nanorészecskék és a baktériumok közötti kölcsönhatásra 

legelterjedtebben javasolt mechanizmusokat foglalja össze. 

A nanorészecskék kis méretüknek köszönhet en a hagyományos tömbi anyagoktól eltér ,

sajátos fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek [68]. Az az általános 

tapasztalat, hogy a részecskeméret csökkenésével n  az antibakteriális hatás. Ennek hátterében 

az áll, hogy a kisebb részecskék nagyobb fajlagos felülettel rendelkeznek [69], ami magasabb 

ezüstion leadóképességet és más részecskékkel való könnyebb kölcsönhatást eredményez [70]. 

Sondi és munkatársai negatív felületi töltéssel rendelkez  ezüstrészecskék és a baktérium 

membránja közötti kölcsönhatásról számolt be, ami a membrán szerkezetének megváltozását, 
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végül pedig sejthalált okozott. A membrán komponensei és az ezüstrészecskék közötti pontos 

mechanizmus tisztázatlan maradt, de transzmissziós elektronmikroszkópos felvételekkel 

kimutatták az ezüst jelenlétét a sejtmembránban [71]. 

5. ábra: Ezüst nanorészecskék és baktériumok között el forduló kölcsönhatások [67]. 

Li és munkatársai ezüst nanorészecskék E. coli baktériumra gyakorolt hatásának 

tanulmányozása során TEM és SEM felvételek alapján megállapították, hogy az 

ezüstrészecskék tönkretették a sejtmembrán szerkezetét és csökkentették egyes membrán 

enzimek aktivitását, végül a sejt pusztulását okozva [72]. Ugyanez a kutatócsoport 

tanulmányozta az ezüst nanorészecskék hatását Gram-pozitív S. aureus esetében is: a 

transzmissziós elektronmikroszkópos képek a citoplazma belsejében kondenzált DNS jelenlétét 

igazolták [73]. Az ezüst nanorészecskék koncentrációjának növelésével a sejtlégzésben 

szerepet játszó dehidrogenáz enzimaktivitása csökkent, mind a Gram-pozitív S. aureus, mind a 

Gram-negatív E. coli esetében [73]. Xiu és munkatársai ezüst nanorészecskék E. coli

baktériummal szemben mutatott hatását hasonlították össze aerob és anaerob körülmények 

között végzett vizsgálatok során. Megállapították, hogy az anaeob körülmények között 

létrehozott és vizsgált ezüst nanorészecskék nem fejtenek ki antibakteriális hatást, szemben az 

aerob körülmények között kialakított és tanulmányozott ezüstrészecskékkel. Eredményeikb l

arra következtettek, hogy a nanorészecskék antibakteriális hatása nem a nanorészecskéknek, 
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hanem kimondottan az aerob körülmények között ezüstrészecskékb l leadott ezüstionoknak 

tudható be [74]. 

 Összefoglalásul kijelenthet , hogy az ezüst rendkívül komplex módon hat a baktériumok 

ellen, hatását olyan tényez k befolyásolják, mint pl. a különböz  kölcsönhatási módok a 

baktériummal, a baktériumtörzs fajtája, a sejt belsejében, vagy a sejten kívül jelenlev  ezüst 

formája (ion vagy nanorészecske), az ezüst koncentrációja, stb. Ezüst nanorészecskék 

alkalmazása esetén a részecskék mérete [69, 74], felületi töltése és alakja [75] is nagy szerepet 

játszik azok antibakteriális hatásában. [58] 

2.2.3. Ag/TiO2 kompozit bevonatok 

 A biokompatibilis fotokatalizátorok  mint pl. az ezüsttel adalékolt TiO2  egyik alapvet

hatása abban nyilvánul meg, hogy az ezüstadalék megakadályozza a biofilmképz dést és 

bioeltöm dést (bio-fouling) a fotokatalizátor felületén. Emellett az ezüstadalék antibakteriális 

hatása révén a kompozit anyagok alkalmazhatósága kiterjedtebb, mivel a fotokatalitikus 

anyagok rendszerint kizárólag fény jelenlétében fejtik ki hatásukat [76]. Ezenfelül az 

ezüst-TiO2 kompozitok, fotooxidatív mechanizmusuk révén, képesek ezüst-rezisztens 

mikroorganizmusok ellen is hatni [77]. [43] 

6. ábra: Elektroncsapdázódás Ag/TiO2 kompozitban [43]. 

 Mint ahogy arról a 2.2.1. fejezetben már szó volt, ezüstadalékolással megnövelhet  a TiO2

fotokatalitikus aktivitása, ugyanis az ezüst elektroncsapdaként m ködhet, ezáltal csökkentve az 

elektron-lyuk rekombinációt (6. ábra). Az elektronok így eljutnak a molekuláris oxigénhez és 

részt vesznek a fotokatalízisben kardinális szerepet játszó reaktív oxigénfajták képz désében

[43]. Az ezüst elektroncsapdázó hatását tanulmányozták különböz  típusú (nanorészecskék, 
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nanoszálak) ezüst-TiO2 kompozitok esetében, és azt találták, hogy a TiO2 felületén lév  ezüst 

csökkentette az elektron-lyuk rekombinációt a heteroátmenetek növelése révén [78]. 

Az ezüst nanorészecskékben emellett felületi plazmonrezonancia is ébredhet, ami az ezüst-TiO2

kompozit megnövekedett abszorpcióját eredményezi a látható tartományban [79]. A felületi 

plazmonrezonanciával jellemezhet  anyagok esetében a felületi elektronok gerjeszthet k, és 

határfelületi elektrontranszfer jelentkezhet, ami a töltéshordozók szétválását vonja maga után 

[53]. [43] 

Az ezüsttartalmú fotokatalizátorok antibakteriális hatásában jelent s szerepe van az ezüstion-

leadásnak, melyek a fémezüst-részecskék oxidációjával keletkeznek [59, 80]. A gyakorlati 

alkalmazás szempontjából fontos tényez  mind az er s antibakteriális hatás, mind az alacsony 

mérték  ezüstion-leadás [54, 34, 43]. 

A lassú ezüstion-leadás az antibakteriális aktivitás id beni elnyújtásához vezet [81]. 

Amennyiben az er s antibakteriális hatású ezüst nanorészecskéket mezopórusos mátrixokon 

rögzítjük, az ezüstleadás sebessége késleltethet  [82, 34], ezáltal az ilyen típusú kompozit 

anyagok nagyon ígéretesek lehetnek antibakteriális alkalmazásokra. Az ezüst nanorészecskék 

a hatóanyag-leadó rendszerekhez hasonlíthatók, ahol a nanorészecskék az aktív 

ezüstkomponensek (ezüstionok és annak oldható komplex vegyületei) koncentrált mennyiségét 

tartalmazzák, melyek a biológiai célpontok, pl. tiol-csoportok közelében kerülnek leadásra [83]. 

 Ezüsttel módosított TiO2 esetében úgy találták, hogy az ezüstion-leadást f ként a vizes 

közeg diffúziós tulajdonságai határozzák meg az adott rendszerben [48, 54, 35]. A tömbi mátrix 

felületén elhelyezked  ezüstrészecskék gyenge ellenállóképessége a lemosással szemben 

nagymérték  ezüstleadásban nyilvánul meg, ami csökkenti az antibakteriális hatás id tartamát 

[81]. Ma és munkatársai arról számoltak be, hogy ezüsttel módosított mezopórusos TiO2

esetében a rendszer gyorsan, az els  30 percben leadta az ezüstionokat mind sötétben, mind UV 

fénnyel történ  bevilágítás során. Ezt azzal magyarázták, hogy az ezüstion-leadás a 

mezopórusos TiO2 küls  felületén lév  nanorészecskékb l történt. Az ezt követ , csökkent 

sebesség  ezüstleadás oka pedig a vízmolekulák alacsony sebesség  diffúziója a 

mezopórusokba, és ezt követ en az ezüstionok ugyancsak lassú kidiffundálása a pórusokból 

[35]. Hasonló eredményekre jutottak olyan ezüst-TiO2 kompozit bevonatok esetében is, ahol a 

kompozit anyagot egy újabb, határoló szerepet betölt  TiO2-réteggel borítottak. A küls ,

határoló réteg megakadályozta a víz gyors diffúzióját az ezüsttartalmú rétegbe, és ezáltal 

csökkentette az ezüstionok nagy sebesség  leadását [54]. Következésképpen, az ezüstion-

leadás sebessége mérsékelhet  az ezüst pórusos mátrixba való leválasztása révén, és ily módon 

el segíthet  hatékonyságuk megnövelése hosszú távú antibakteriális felhasználásra [34]. 



21

 Mindazonáltal az ezüstadalékolásnak hátrányai is lehetnek: a nagymérték  ezüsttartalom a 

TiO2 felületén csökkentheti a bevilágító fénysugarak TiO2-felülethez jutását, elfedheti a TiO2

aktív helyeit, illetve a TiO2-tól az ezüst irányába történ , megnövekedett elektrontranszfer 

révén az oxigén szerepe visszaszorulhat [84, 49]. Emiatt érdemes nagy figyelmet fordítani a 

túlzott ezüstadalékolás elkerülésére. 

 A fenti áttekintésb l látható, hogy az antibakteriális hatás részleteit és mechanizmusát széles 

körben tanulmányozzák, az ezüst nanorészecskék [34, 58] és az ezüst-TiO2 kompozitok 

[56, 48, 49, 54, 34, 35, 43] antibakteriális hatását számos aspektusból vizsgálták már. Az 

ezüsttel adalékolt TiO2-bevonatok területén született nagyszámú közlemény ellenére, az anyag 

tulajdonságai, az ezüstadalék mennyisége és megjelenési formája, valamint a rövid és hosszú 

távú antibakteriális hatás közötti összefüggésekkel foglalkozó kutatások ritkák. 

2.2.4. Az ezüst biokompatibilitása 

 Az orvosi eszközök antibakteriális tulajdonságuk mellett a biokompatibilitás feltételének is 

eleget kell, hogy tegyenek. Egy feln tt ember teste ~29 μg/kg ezüstöt tartalmaz. A szájon 

keresztül, élelmiszerekb l és ivóvízb l történ  napi ezüstbevitel 20-80 μg, melynek 

~10 20%-a szívódik fel a béltraktusban, ahonnan a vér a bels  szervekhez szállítja. Ezüst, 

f ként nanorészecskék formájában juthat a szervezetbe a légz rendszeren keresztül is, naponta 

megközelít leg 1×10-6 μg/l koncentrációban. A nanorészecskék eloszlása és lerakódása f leg a 

részecskemérett l függ: az 1 μm átmér  alatti részecskék diffúziójuk és Brown-mozgásuk 

következtében az alveoláris régióban rakódnak le. Itt az ezüst nanorészecskék bekerülnek a 

vérbe, ami elszállítja azokat a különböz  bels  szervekhez. Emellett az ezüst bekerülhet az 

emberi szervezetbe a b rön keresztül is. Ez olyan esetekben fordulhat el , amikor a b r

közvetlen kontaktusba kerül az ezüsttartalmú anyagokkal, mint pl. orvosi eszközök felületére 

felvitt bevonatok, sebkötöz k, stb. esetében. [58] 

 Az ezüst egyre növekv  felhasználásával növekszik annak biokompatibilitását 

tanulmányozó, sok esetben egymással ellentmondó közlemények száma is. Bár az emberek 

többsége naponta ki van téve nagyon alacsony koncentrációjú ezüstbevitelnek (ivóvíz, 

élelmiszer, leveg  révén), ezüstmérgezés csak olyan személyeknél alakulhat ki, akik 

krónikusan, viszonylag magas ezüstkoncentrációjú anyagokkal érintkeznek. Az ezüst toxicitása 

dózisfügg , pl. az AgNO3 halálos dózisa emberi sejtekre 1,4×105 μg/kg [58]. Az irodalomban 

csupán néhány olyan tanulmány található, mely az ezüst in vivo citotoxicitásával kapcsolatos 

eredményekr l számol be [85]. Ezüsttel bevont szívbillenty t visel  betegeknél pl. krónikus 

gyulladásos reakciót tapasztaltak, annak ellenére, hogy a vér ezüsttartalma nem haladta meg a 
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22 μg/l koncentrációt [86], míg más közleményekben az ezüst biokompatibilitásáról számoltak 

be [87]. Az AgNO3 égési sérülésekre gyakorolt hatásának klinikai vizsgálata során azt figyelték 

meg, hogy 1×107 μg/l koncentráció feletti AgNO3-tartalom már káros volt a szövetekre. 

Hidalgo és munkatársai in vitro kísérletek során azonban kimutatták, hogy a klinikai 

gyakorlatban alkalmazott koncentrációnál közel százszor alacsonyabb, 5,5×104 μg/l 

koncentrációjú vizes AgNO3 oldat már gátolta a baktériumok szaporodását [88]. Bár az 

ezüstionokról azt tartják, hogy el nyösen hat a sérülések felületi gyulladásának 

csökkentésében, néhány közlemény az ezüst-szulfadiazin által okozott ezüsttoxicitásról és a 

sérülések késleltetett gyógyulásáról számolt be [58]. Már a fenti, korántsem teljes összefoglaló 

alapján megmutatkoznak az egymással ellentmondó vélemények, melyek hátterében az állhat, 

hogy az ezüst hatása a különböz  típusú sejtekre eltér  módon nyilvánul meg, emellett az 

in vitro vizsgálatok nem minden esetben képesek megjósolni az in vivo körülmények között 

fellép  hatásokat. 

 A krónikus ezüst toxicitás az argyria-nak nevezett betegség formájában jelentkezik, mely a 

b r kékes-szürkés szín  elszínez désében nyilvánul meg. Olyan személyeknél figyelték meg, 

akik hónapokon keresztül kis dózisú fémes ezüstöt és ezüstvegyületeket egyaránt fogyasztottak. 

Az argyria kialakulását el idéz , elfogyasztott ezüstmennyiséget 1,4×104 40×104 μg/testkg 

koncentrációtartományra becsülik oldható ezüst sók esetében [89]. Az argyria maradandó és a 

legtöbb orvos és kutató szerint a b r argyria-nál megfigyelhet  elszínez dése az egészségre 

gyakorolt legkomolyabb hatás, amit az ezüst el  tud idézni. [58] 

 Az egymással gyakran ellentmondásba kerül  közlemények, vélemények ellenére, az 

ezüsttartalmú vegyületek és ezüst nanorészecskék bevonatai jó antibakteriális és 

biokompatibilis tulajdonságokat mutató bioanyagoknak bizonyultak, melyeket az 

egészségügyben széles körben alkalmaznak. 

2.3. Korróziógátló bevonatok 

 A különböz  fémeknek (pl. vas, alumínium, réz) és azok ötvözeteinek számtalan 

alkalmazási területe ismert, használják pl. építkezéseknél, hajó-, és repül géptestek építésénél, 

stb. Ezen fémek, ötvözetek alkalmassága fizikai tulajdonságaikban rejlik, ilyen pl. merevségük 

és nagy teherbírásuk, azonban hátrányuk, hogy nagyon fogékonyak az agresszív körülmények 

(pl. savas vagy lúgos közeg, magas sótartalmú vizes oldatok) között fellép  korrózióra [90, 91]. 

A fémek korrózió elleni védelmének két f  típusa létezik: az aktív és a passzív védelem. Az 

aktív korrózió elleni védelem esetében a fémet egy olyan másik fémmel vonják be, mely 

reakcióképesebb, így az elektrokémiai reakció során ez fogja az anódot képezni, a védend  fém 
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pedig a redukció helyszínét képez  katód lesz (katódos fémvédelem). Erre példa az 

acélfelületek galvanizálása, melynek során a felületet reakcióképesebb cinkbevonattal vonják 

be. A fémfelületek passziválásakor különböz  véd bevonatokat visznek fel a felületre, melyek 

fizikai gátat képeznek a fémfelület és a korrozív környezet között. A passziválás tradicionális 

módja különböz  konverziós bevonatok alkalmazása. Ezek legismertebb képvisel i a króm 

alapú konverziós bevonatok, melyeket széleskör en alkalmaztak galvanizált acél korrózió 

elleni védelmére pl. az autóiparban [92]. A króm alapú konverziós bevonatok er s korróziógátló 

hatásuk mellett öngyógyító tulajdonsággal is rendelkeznek [93]. Mindemellett, a Cr(VI) sók 

magas toxicitása és karcinogenitása miatt alkalmazásuk az utóbbi évtizedben visszaszorult, 

használatukat Európában 2007-ben, nem sokkal utána pedig világszerte betiltották [94]. A 

kutatások pedig más típusú, nagy hatékonyságú, ugyanakkor nem toxikus véd bevonatok

fejlesztésére irányultak [92, 95]. 

 Az acélfelületek korrózió elleni védelmének egyik legáltalánosabb módja cink 

véd bevonatok alkalmazása. Azonban a cinkbevonattal ellátott, galvanizált acél is hajlamos a 

korrózióra, különösen ipari szennyez ket tartalmazó korrozív környezetben. Az ilyen felületek 

korrózióval szembeni ellenállása megnövelhet  pl. a felület szilánokkal való hidrofobizálása 

révén [96], illetve különböz  típusú (pl. SiO2, ZrO2, Al2O3) véd bevonatokkal. Ezeket a 

szervetlen bevonatokat széleskör en kutatják, ugyanis környezetbarátok és kiváló 

korróziógátló tulajdonságokat mutatnak, így alkalmasak a króm alapú konverziós bevonatok 

helyettesítésére [37]. 

2.3.1. Korróziógátló szol-gél bevonatok 

 A szol-gél bevonatok alkalmasak változatos területeken használt fémek és fémötvözetek 

felületének korrózió elleni védelmére különböz  korrozív közegekben. A széleskör en 

alkalmazott fémek és ötvözetek között legelterjedtebbek az acél, rozsdamentes acél, alumínium 

és ötvözetei, réz és ötvözetei, valamint a magnézium és ötvözetei. A fémfelületeken kialakított 

szol-gél bevonatok korróziógátló hatásának irodalma igen szerteágazó [90, 97, 37, 91]. Az egy- 

és többkomponens  szervetlen oxidbevonatok mellett különböz  típusú szerves-szervetlen 

hibrid, korróziós inhibitorokkal adalékolt, illetve különböz  funkciókkal (hidrofób, 

öngyógyító, tapadásgátló) ellátott szol-gél bevonattípusok sokaságát kutatják korrózió elleni 

védelem céljából. 

 A különböz  szervetlen oxidok, mint pl. SiO2, Al2O3, ZrO2, TiO2, CeO2, illetve 

többkomponens  összetett szervetlen oxidok jó kémiai stabilitással rendelkeznek, és 

hatékonynak bizonyultak fémek oxidációval szembeni védelmében. A SiO2 magas h álló 
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tulajdonságának és kémiai stabilitásának köszönhet en megnöveli a fémek korrózióval 

szembeni ellenállóképességét savas környezetben, különböz  h mérsékleteken. Kato és 

munkatársai megmutatták, hogy a SiO2-vékonyrétegek korróziógátló hatása a prekurzor szol 

összetétele mellett olyan tényez kt l függ, mint a rétegvastagság és az alkalmazott h kezelés 

paraméterei [98]. Rézfelületeken kialakított SiO2-bevonatok esetében [99] arról számoltak be, 

hogy 400 °C-on a réz és SiO2 h tágulási együtthatóinak viszonylag nagy különbsége miatt a 

bevonat levált a felületr l. Többréteg  SiO2-bevonatok esetében a hatékonyság csökkenését 

tapasztalták az egyréteg ekhez képest, a kialakuló mikrorepedések következtében [100]. Az 

elektrokémiai impedancia-spektroszkópiás vizsgálatok azt mutatták, hogy a repedések 

s r ségét a h kezelés paraméterei és a rétegszám növelésével növekv  rétegvastagság egyaránt 

befolyásolja. Atik és munkatársai rozsdamentes acélfelületre felvitt SiO2-bevonatok esetében 

tanulmányozták a h kezelés id tartamának korróziógátló tulajdonságra gyakorolt hatását [101]. 

A rövid idej  h kezelésnek kitett szilika vékonyrétegek jó korróziógátló hatást mutattak, 

azonban a 20 órán át 800 °C-on történ  h kezelés a bevonatok korrózióval szembeni 

ellenállóképességének csökkenését eredményezte. CeO2-bevonatok esetében a kritikus 

rétegvastagság 540 610 nm körül volt, magasabb vastagságértékeknél számos repedés jelent 

meg a bevonaton. A h kezelés során alkalmazott felf tési sebesség nem befolyásolta a 

repedések természetét és kiterjedését [102]. A ZrO2 keménysége és kémiai stabilitása mellett 

magas, a tömbi fémek h tágulási együtthatójához közeli együtthatóval rendelkezik, ami 

lehet vé teszi a repedések kialakulásának elkerülését a h kezelés során [103]. ZrO2-CeO2

összetett bevonatok hatékonyságát ugyancsak rozsdamentes acélfelületen tanulmányozták 

[104]. Az egyréteg , 500 °C-on vákuumban h kezelt, közel 100 nm vastagságú bevonat 

elégségesnek bizonyult a rozsdamentes acél korrózió elleni védelmére. A rétegszám 

növelésével, három rétegig, a véd hatás növekedését tapasztalták, azonban annál magasabb 

rétegszám esetében már romlott a korróziógátló hatás. A legnagyobb vastagság, amelynél még 

repedésmentes ZrO2-CeO2 kompozit bevonatot sikerült kialakítaniuk 300 nm volt. [90, 37] 

 A TiO2 és CeO2 szol-gél bevonatokat önmagukban ritkán alkalmazzák fémek korrózió elleni 

védelmére, de többkomponens  korróziógátló bevonatokban gyakran el fordulnak. A két-, 

vagy többkomponens  oxidbevonatokkal kiküszöbölhet  az egykomponens  bevonatok 

korlátai, kiterjeszthet  azok alkalmazási területe és javítható a fémfelületek védelme. Többek 

között a SiO2-TiO2, SiO2-Al2O3, ZrO2-CeO2, SiO2-ZrO2 típusú, kétkomponens  szervetlen 

oxidbevonatok hatékonynak bizonyultak különböz  fémek korrózió elleni védelmében [90, 37]. 

 A korróziógátló bevonatok egy másik nagy csoportját a szerves-szervetlen hibrid szol-gél 

bevonatok képezik, melyeket úgy állítanak el , hogy valamilyen módon szerves komponenst 

visznek a szervetlen szol-gél mátrixba. Acél, rozsdamentes acél, illetve galvanizált 



25

acélfelületeken pl. ZrO2 polimetil-metakrilát, tetraetil-ortoszilikát metil-trietoxiszilán, 

tetraetil-ortoszilikát -metakriloxipropil-trimetoxiszilán, SiO2 polimetil-metakrilát típusú, 

200 nm 4 μm vastagságtartományba es  korróziógátló hibrid bevonatokat képeztek mártásos 

technikával [37]. A hibrid bevonatok nagy el nye, hogy segítségükkel a szervetlen bevonatokra 

(nagy rétegvastagság esetén) jellemz  törékenység, repedések kialakulása és a magas 

h mérséklet  kezelés igénye kiküszöbölhet k, emellett víztaszító tulajdonságú felületek is 

kialakíthatók ily módon. [90, 37] 

2.3.2. Hidrofób bevonatok korróziógátló hatása 

 A hidrofób és szuperhidrofób viselkedés fontos felületi tulajdonságok a korrózió elleni 

védelemben, ugyanis vízleperget , jegesedésgátló és tapadásgátló tulajdonságokkal láthatják el 

a felületet [38, 91]. A szilárd felületek hidrofobitásának mértéke alapvet en két tényez t l, a 

felületi energiától és felületi morfológiától függ. Szuperhidrofób tulajdonság (150° feletti 

látszólagos vízperemszög) kis felületi energiájú és hierarchikusan (mikro- és nanoléptékben) 

strukturált felületeken alakítható ki. A magas peremszögérték mellett a vízleperget  felületek 

kialakulásának feltétele az alacsony ( 10°) peremszöghiszterézis (maximális haladó és 

minimális hátráló peremszögek különbsége), ami kulcsfontosságú a vízcseppek (döntött) 

felületr l történ  legördülése szempontjából. Nagy peremszöghiszterézis kialakulása a felület 

kémiai vagy geometriai heterogenitására utal, ami megakadályozza a csepp legördülését a 

felületr l [105]. 

 Hidrofób tulajdonság kialakítható hidrofób komponensek kapszulázásával a fémfelületet 

borító mátrixban, vagy pedig a felületen lév  legküls  véd réteg összetételének, struktúrájának, 

vagy morfológiájának módosításával. A felületek nedvesíthet sége befolyásolható kémiai 

felületkezeléssel is: vízleperget  tulajdonság alakítható ki a felületi energia szililez szerekkel

történ  csökkentésével. A módszer el nye, hogy a szililez szer monomolekulás rétegét 

létrehozva víztaszító tulajdonság alakítható ki anélkül, hogy a felületkezelt anyag el nyös

(tömbi) tulajdonságait megváltoztatnánk. 

 Lv és munkatársai polianilin redox-érzékeny kapszulákat alkalmaztak poli-dimetilsziloxán 

hidrofób ágens hordozójaként, és mágneses magrezonancia-spektroszkópiával tanulmányozták 

a kapszulák redox-érzékeny leadását. Úgy találták, hogy a leadóképességet a redukció fokozta, 

míg az oxidáció gátolta. A kapszulák akrilátrétegekhez adva jó stabilitást mutattak, így ezen 

kompozitokat alkalmasnak találták fémek korrózió elleni védelmére [106]. Ning és munkatársai 

cinkfelületeken stabil szuperhidrofób bevonatokat hoztak létre kémiai helyettesítési 

módszerrel, PtCl4 oldatba mártva a cinklemezeket [107]. A kialakított felületek 150° feletti 
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vízperemszög-értékeket mutattak, korróziógátló tulajdonságuk pedig megnövekedett a nem 

hidrofobizált cinkfelületekéhez képest. A minták meg rizték hidrofobitásukat 24 órán át 

toluolban, illetve NaOH (pH = 12) és HCl (pH = 2) vizes oldataiban tartást követ en is. Hasonló 

eredményeket értek el rézfelületeken fluorpolimer bevonatokkal [108]. 3,5%-os nátrium-klorid 

elektrolitban, 21 napig tartott mintákon végzett elektrokémiai vizsgálatok során a korróziós 

áram tizenketted részére csökkenését tapasztalták a bevonat nélküli rézhez képest. Yu és 

munkatársai szénacélra felvitt Ni-P, TiO2 és oktadecil-trimetoxiszilán-tartalmú háromréteg

kompozit bevonat tengervízben mutatott korróziógátló tulajdonságáról számoltak be [109]. 

 A szol-gél eljárás ugyancsak alkalmas szuperhidrofób felületek kialakítására. Liang és 

munkatársai alumíniumfelületeken alakítottak ki hierarchikus struktúrával rendelkez

szuperhidrofób rétegeket, organoszilán prekurzor szolok egymást követ  hidrolízise és 

polimerizációs reakciói révén, ammónia katalizátor alkalmazásával. A felületek 150° körüli 

vízperemszöget és jó korróziógátló tulajdonságot mutattak [40]. Rézfelületeken 8 12 μm 

átmér j  szilikarészecskékb l álló réteget képeztek ugyancsak szol-gél eljárással, 

metil-trietoxi-szilán prekurzor felhasználásával. A felületen mért vízperemszög-értékek 155° 

körüliek voltak, és a minták megtartották szuperhidrofób természetüket 50%-os sósav oldatban, 

100 órán át tartó áztatást követ en is [110]. Viniltrimetoxi-szilánból kiindulva szintén 

rézfelületen alakítottak ki 155° körüli vízperemszöggel jellemezhet  bevonatot. Ezek a minták 

hidrofobitásukat 3,5 m/m%-os nátrium-klorid oldatban 14 napig rizték meg [111]. 

2.3.3. Öngyógyító korróziógátló bevonatok 

 Az öngyógyító tulajdonság a bevonattal ellátott felület öregedés, vagy agresszív tényez k

hatására bekövetkez  sérüléseinek részleges vagy teljes javulását jelenti. A króm alapú 

konverziós bevonatok rendkívül jó öngyógyító tulajdonsággal rendelkeztek. Ennek hátterében 

az oldható Cr(VI) komponenseknek a bevonat hibáihoz, repedéseihez történ  migrációja és az 

ott bekövetkez  redukció révén egy új, passziváló réteg kialakulása állt [95]. 

 Szol-gél bevonatokhoz nanorészecskéket (pl. CeO2, ZrO2) adva csökkenthet  a nem kívánt 

repedések kialakulása a bevonatban, ily módon számottev  javulás érhet  el a vékonyrétegek 

korróziógátló hatásában [112, 113]. Emellett a bevonat vastagsága és mechanikai stabilitása is 

növelhet  ily módon. Ugyanakkor ezek a rendszerek csupán fizikai gátat képeznek a 

fémfelületeken, nem képesek meggátolni a korrózió terjedését a bevonat helyi sérülése esetén 

[113].

 Öngyógyító korróziógátló bevonatok kialakításának két alapvet  módja létezik: a 

polimermátrixban kialakuló hibák kijavítása, pl. polimerizációra képes komponensek adagolása 
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révén, vagy pedig a korrodáló területek gátlása korróziós inhibitorokkal [113, 38]. 

Mindazonáltal az inhibitormolekulák túl nagy koncentrációja, vagy nem megfelel  oldhatósága 

ronthatja a bevonat integritását és korróziógátló képességét [114]. 

 A bevonatokba beágyazott részecskék (mikro-, vagy nanokapszulák) a fent említett el nyös 

hatásaik mellett alkalmasak lehetnek korróziós inhibitormolekulák tárolására és kontrollált 

leadására is [97, 113, 115]. A 7. ábra [97] az öngyógyító hatás lehetséges mechanizmusát 

mutatja szol-gél vékonyrétegbe beágyazott inhibitor molekulákat hordozó nanokapszulák 

alkalmazása esetén. Az inhibitor leadására a bevonat sérülésekor kerül sor, amely hosszútávú, 

hatékony öngyógyító hatást fejt ki, így védve a fémfelületet a korrózióval szemben. 

7. ábra: Az öngyógyító hatás mechanizmusának sematikus ábrája nanokapszulákat tartalmazó 
szol-gél bevonat esetében [97].

Az els  öngyógyító bevonatok egyike polimerizálódó komponensek bevitele volt 

karbamid-formaldehid mikrokapszulákba. A mikrokapszulák mechanikai behatásra 

aktiválódtak: a bevonat repedéseinek terjedése el idézte a kapszulák bomlását, ami így leadta 

a „gyógyító” komponenst, mely önmagában, vagy katalizátor jelenlétében történ

polimerizációja révén kijavította a polimermátrix sérült részeit [116]. García és munkatársai 

szilil-észtert vittek ugyancsak karbamid-formaldehid mikrokapszulákba. Ez a rendszer 

nedvesség, pl. korrozív környezet hatására aktiválódott, továbbá nagy el nye volt, hogy a 

szilil-észter nem igényelt keresztköt - és katalizátormolekulákat [117]. 

 A korróziós inhibitorok legelterjedtebb képvisel i a benzotriazol, tolil-triazol, 

foszfonsavak, és cérium-, cirkónium-, valamint lantán sók [112]. A nitrogéntartalmú 

heterociklusos vegyületeket, mint pl. a benzotriazolt és származékait különböz  fémek és 

ötvözetek korróziós inhibitoraiként tartják számon, változatos korrozív környezetekben. Ezen 

anyagok korróziógátló hatása abban rejlik, hogy képesek nitrogén atomjuk nemköt

elektronpárja révén stabil koordinációs vegyületeket képezni a fémek felületén [118]. Borisova 

és munkatársai hibrid SiOx/ZrOx szol-gél bevonatok esetében monodiszperz, ~ 3 nm átmér j
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pórusokat tartalmazó, mezopórusos SiO2 nanorészecskéket alkalmaztak benzotriazol korróziós 

inhibitor hordozójaként. A 2 μm vastag bevonatok az inhibitort nem tartalmazó SiOx/ZrOx

passzív véd rétegekhez képest megnövekedett korróziógátló hatást mutattak 

alumíniumfelületeken [113]. 

 A lantanoidák ionjai, mint pl. Ce3+, La3+, Pr3+, Nd3+ ugyancsak potenciális korróziós 

inhibitorok. Ezek az elemek alacsony toxicitásúak és oldhatatlan hidroxidokat képeznek a 

fémek felületén. Ce(NO3)3-tal adalékolt szol-gél bevonatok korróziógátló hatásáról számoltak 

be alumínium és ötvözetei, magnézium és ötvözetei és acélfelületek esetében [94]. A Ce3+-mal 

adalékolt bevonatok az adalékolatlan szol-gél vékonyrétegekhez hasonlóan tömör gátat 

képeznek, melyek megakadályozzák az elektrolit fémfelülethez jutását. Lényeges különbség 

azonban, hogy a Ce3+-mal adalékolt bevonatok a cériumtartalom öngyógyító tulajdonsága révén 

képesek a sérült felület automatikus helyreállítására, ezáltal hosszú távú korrózió elleni 

védelmet biztosítva az adott felületnek [119]. Hatékony öngyógyító tulajdonságot figyeltek 

meg bisz-1,2-(trietoxi-szilil-propil)tetraszulfid-szilánhoz adott, CeO2 nanorészecskékbe 

ágyazott Ce3+ korróziós inhibitorok esetében [120, 121]. A CeO2-tartalmú bevonatok, a 

részecskék és a réteg SiO2-hálózata közötti kompatibilitásnak köszönhet en, megnövekedett 

korróziógátló hatást mutattak. A CeO2-részecskéket tartalmazó bevonatok anódos 

árams r sége egy nagyságrenddel csökkent a nem adalékolt rétegekéhez képest, amit a Ce3+

ionokkal történ  adalékolás tovább csökkentett. Az árams r ség értéke id ben folyamatos 

csökkenést mutatott, amit a szerz k a bevonat repedései felett képz d  véd réteg kialakulásával 

magyaráztak. Arról is beszámoltak, hogy maximális korróziógátló hatást a CeO2

nanorészecskék egy optimális koncentrációjánál tapasztaltak. Sugama cérium-acetát korróziós 

inhibitortartalmú hibrid bevonat kialakításáról számolt be [122]. Az inhibitormolekulákat a 

3-aminopropil-trimetoxiszilán-tartalmú prekurzor szolhoz adva vitte be a mátrixba. Az 

inhibitormolekulák passzív Ce2O3-réteget képeztek a vizsgált acél- és alumíniumfelületeken. A 

bevonatok vastagsága ~2,5 μm volt, és az acélfelületek NaCl elektrolittal szemben mutatott 

ellenállóképességét 10 óráról 768 órára, míg alumínium esetében 40 óráról 1440 órára 

terjesztették ki. 

 A kívánt korróziógátló hatás eléréséhez nemcsak a korróziós inhibitor, hanem az azt 

hordozó mikrokapszula, vagy nanorészecske tulajdonságainak figyelembevétele is 

kulcsfontosságú. Az inhibitort hordozni hivatott részecskék tervezésénél nagy figyelmet kell 

fordítani a bevonat anyagával mutatott kompatibilitásra, a részecskék alkalmasságára a 

korróziós inhibitormolekulák tárolására, az inhibitor-leadást kiváltó tényez kre (pl. mechanika 

behatás, pH, nedvesség, stb.), a leadás kinetikájára és az inhibálás mechanizmusára. Ugyancsak 

fontos annak biztosítása is, hogy megfelel  mennyiség  korróziós inhibitor kerüljön tárolásra 
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és leadásra, valamint hogy az inhibitormolekulák eljussanak az aktív korróziós helyekre, ahol 

meggátolják a helyi redoxaktivitást. [113, 38] 

2.4. Felületi nanostruktúrák 

 A különböz  anyagi rendszerek és struktúrák társítása az anyagtudomány egyik alapvet

eszköze az újszer , egyedi tulajdonságokkal rendelkez  anyagok el állításához [123]. Az 

utóbbi évtizedben a nanoanyagok [124] és tervezett morfológiájú anyagok kialakítása a 

nanotechnológia egyik legfontosabb területévé vált. A felületi nanostruktúrák alkalmazása igen 

széles kör , meghatározó szerepük van pl. a heterogén katalízisben [125], szenzorikában [126], 

valamint antibakteriális [127], korróziógátló [91], szuperhidrofób [39] és szuperhidrofil [128] 

felületek területén. 

2.4.1. Felületi mintázatok kialakítása 

 Nanoszerkezetek létrehozásának két közismert, alapvet  módja létezik: a top-down, azaz 

fentr l lefelé és a bottom-up, vagyis lentr l felfelé haladó építkezés megközelítései. A felületi 

mintázatok kialakításának igen változatos a tárháza, a kutatók kreatív módon, különböz

technikák és módszerek együttes alkalmazásával, különféle stratégiák felhasználásával hoznak 

létre változatos morfológiájú felületeket, mint ahogy azt többek [129, 130] között Whiteside 

csoportja [131, 132] széleskör en összefoglalta. 

 A fentr l lefelé haladó építkezés csoportjába olyan strukturáló technikák sorolhatók, mint a 

fotolitográfia, pásztázó sugaras litográfia, pásztázó szondás litográfia, sajtolás és 

dombornyomás, valamint a lágy litográfia különböz  módszerei. Ezen módszerek tetsz leges

mintázatok, szerkezetek kialakítását teszik lehet vé, közös jellemz jük, hogy az els dleges

struktúra egyes objektumait sorban egymás után alakítják ki, ezért id igényes eljárások. 

Ugyancsak a top-down kategóriába sorolhatók az egyszer , periodikus nanostruktúrák 

kialakítására alkalmas holografikus litográfia és éllitográfia módszerei. [133] 

 A lentr l felfele haladó építkezés módszerei lehet séget nyújtanak az els dleges felületi 

struktúra egy lépésben történ  kialakítására makroszkopikusan nagy felületeken. A top-down

technikával összehasonlítva a bottom-up inkább kémiai és biológiai megközelítés, mellyel 

könnyedén létrehozhatók akár 10 nm alatti dimenziójú nanostruktúrák is. Az ilyen 

módszerekkel egyszer , periodikus szerkezetek alakíthatók ki. A módszer f  lépése különböz ,

kisméret  egységek (atomok, molekulák, nanorészecskék, stb.) önszervez dése nagyobb 

méret , komplex struktúrákba. Az önszervez dés végbemehet spontán módon, vagy 

irányítottan. A spontán önszervez dés osztályába sorolhatók a monorétegek, illetve a 
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2.1.2. fejezetben már tárgyalt blokk kopolimerek önszervez dése [134]. Az utóbbiak amellett, 

hogy felhasználhatók pórusrendszerek kialakítására, a nanolitográfiában maszkként is kiválóan 

alkalmazhatók. 

 A kolloid nanorészecskék önszervez dését többnyire az irányított önszervez dés

csoportjába sorolják, amikor az önszervez dés folyamatát valamilyen küls  hatás (a felület 

fizikai vagy kémiai tulajdonságai, térbeli hatások, különböz  er k, terek, stb.) szabja meg. Az 

irányítottságnak fontos szerepe van mind a nagyobb terület  hibamentes részek kialakítása, 

mind a nagyobb rendezettség szempontjából. [133] 

2.4.1.1. Nanogömb litográfia (Nanosphere Litography, NSL) 

 A kolloid nanorészecskék önszervez dése egy könnyen megvalósítható alternatívát nyújt 

maszkolásra, el nye, hogy a felület és a struktúra jellemz  mérete tág tartományban 

megválasztható. Az ezen alapuló eljárást nanogömb litográfiának nevezzük [135, 136]. A 

módszer el nye, hogy gyors, olcsó és viszonylag nagy felületeken alkalmazható. A kialakítandó 

struktúra mérete és periodicitása az alkalmazott nanorészecskék méretével szabályozható 

[133, 137]. Az NSL két lépésb l áll, melyek közül az els  a tulajdonképpeni maszk kialakítása. 

A nanorészecskékb l álló rendezett szerkezetek kialakítására számos módszer létezik, ezek 

egyik módszere a Langmuir Blodgett-technika. Ezzel az eljárással egy lépésben, jól 

kontrollálható módon, rendezett monoréteg alakítható ki a szilárd hordozó felületén. Mivel az 

eljárás tetsz legesen ismételhet , alkalmas a rétegenkénti építkezésre (layer-by-layer assembly, 

LBL) is [138, 133]. Szárítás után a részecskék hexagonális szoros illeszkedés  (hexagonally

close packed, HCP) mono-, vagy multirétegét, azaz a maszkot kapjuk. Ezt követ en, a második 

lépésben a maszkot a felület szelektív megmintázására használják, oly módon, hogy a struktúra 

kialakítására alkalmazott anyagot a gömbök közötti hézagokba juttatják. Végül eltávolítják a 

maszkot, pl. egy megfelel  oldószerben történ  szonikálással, vagy pedig mechanikai úton. Az 

eljárás végén bizonyos esetekben szükséges lehet egy h kezelési lépés pl. a kialakított felületi 

struktúra kristályosítására. [133, 134] 

 A nanogömb litográfiával kapcsolatos els  közlemény Deckman és Dunsmuir nevéhez 

f z dik, bár k (mivel a maszk kialakítása önszervez déssel, és nem fotolitográfiával történt) 

még természetes litográfiának (natural litography) nevezték az eljárást. Rendezett monoréteget 

alakítottak ki 497 nm átmér j  polisztirol-részecskékb l, forgótárcsás rétegképzési 

technikával. A kialakított réteget maszkként használták szilíciumhordozó ionmarásához és 

ezüst mintázat kialakítására [139]. 

 A módszert 1994-ben Hulteen és Van Duyne nevezte el nanogömb litográfiának, akik 

264 nm átmér j , ugyancsak polisztirol-részecskéket alkalmaztak ezüst szigetek kialakítására. 
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Munkájuk során nemcsak egyréteg  maszkot készítettek, hanem sikerült kétréteg  maszkot is 

kialakítaniuk forgótárcsás technikával. A kétréteg  maszk jelent sége abban állt, hogy a szoros 

illeszkedés  struktúrát képez  részecskék között maradó kisebb hézagok révén lehet vé tette 

az egyréteg  maszk esetében kialakuló nagyobb, háromszöges mintázathoz képest  a kisebb 

pötty mintázat kialakítását (8. ábra) [136]. 

 Az évek során a nanogömb litográfia egyre inkább elterjedt, köszönhet en annak, hogy 

lehet séget nyújt, egy-, két-, vagy akár háromdimenziós, változatos felületi nanostruktúrák 

kialakítására [138, 137, 134]. 

8. ábra: A nanogömb litográfia sematikus ábrája (a) egy- és (b) kétréteg  részecskemaszk 
alkalmazása esetén (szaggatott vonallal jelölt részek: rácselemek), valamint az ezeknek megfelel ,

Hulteen és Van Duyne által el állított, ezüst nanostruktúrák AFM felvételei [136].

2.4.2. Szilárd anyagok ionbesugárzása 

 Szilárd anyagok ionbesugárzásának közismert és egyik legfontosabb alkalmazása az 

ionimplantációs dópolás. Ennek során adalékatomokat juttatnak általában félvezet  anyagba, 

melyek – az implantációt követ  h kezelés során – annak kristályrácsába beépülve az adalék 

vegyértékét l függ en akceptor- vagy donornívókat hoznak létre a tiltott sávban. 

 Az ionbesugárzásnak emellett számos további alkalmazása ismeretes, ezek pl. a 

meghatározó ion-anyag kölcsönhatások szerint rangsorolhatók. A besugárzott ionok az anyagba 
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belépve energiájukat különböz  fékez dési folyamatokban adják át a céltárgynak. A különböz

ion-anyag kölcsönhatási folyamatok valószín ségét az ion töltése, tömege, energiája, illetve a 

céltárgy atomi összetétele, s r sége, kristályszerkezete határozza meg. A céltárgyban létrejöv

fizikai, kémiai, szerkezeti változásokat szintén befolyásolja az ionok felületegységre jutó 

árama, a fluxus, és az ionok teljes száma, a dózis. Az ion els sorban a szilárd anyag atomjaival 

ütközve veszít energiát. Az ütközések hatására az atomok eredeti helyzetükb l elmozdulnak, 

elegend  energia birtokában további atomokat löknek ki a rácsból, így ütközési kaszkádok 

alakulnak ki. Az anyagban egyszer  vagy összetett hibák keletkeznek, ennek hatására pl. a 

kristályos anyag amorfizálódik. A fékez dési folyamat végén az ionok kötésbe léphetnek a 

céltárgy atomjaival, vagy feszültséget kelthetnek a rácsban. Emellett a kristályos anyagok 

s r ségváltozása számottev  térfogatnövekedésben, duzzadásban (swelling) is jelentkezhet, 

míg az amorf anyagok ionbombázás hatására inkább tömörödnek (compaction, hammering). 

Egy más jelleg  folyamat a porlódás, ami akkor következik be, ha a felület közelében a céltárgy 

egy atomjának leadott energia elegend  a felület elhagyásához. 

 Az ionbesugárzás alkalmazása pórusos anyagokon kevéssé elterjedt. Az alábbiakban az 

irodalomban fellelhet  példákon keresztül mutatok be néhány eddigi eredményt. Pórusos TiO2

optikai és elektromos tulajdonságainak módosítása céljából Oyoshi és munkatársai [140] Zn+

és O+ ionokkal adalékoltak pórusos anatáz vékonyréteget, míg Rafik és munkatársai [141] 

ugyancsak anatáz fotokatalitikus aktivitásának növelésére alkalmaztak nagyenergiájú nehézion 

besugárzást. H+ és He+ besugárzás pórusos szilíciumra gyakorolt hatását többen vizsgálták 

[142 145], els sorban a mikroelektromechanikai rendszerekben (microelectromechanical

systems, MEMS) segédrétegként (sacrificial layer) való alkalmazásai tekintetében [146]. 

Újabban nagyenergiájú (92 MeV) Xe++ besugárzás különböz  pórusalakkal és pórusmérettel 

rendelkez , mezopórusos SiO2-bevonatokra gyakorolt roncsoló hatását tanulmányozták [147]. 

2.4.3. Nanogömb litográfia és ionbesugárzás együttes alkalmazásai 

 Bár a kolloidrészecskék nagy, jellemz en MeV nagyságrendbe es  energiájú ionbesugárzás 

hatására végbemen  deformációja [148, 149] viszonylag hosszú ideje ismert, a nanoméret

részecskékb l felépül  bevonatok ionsugaras litográfiai maszkként történ  alkalmazása még 

nem terjedt el. A nanoméret  részecskékb l felépül  maszkon keresztül történ  ionbesugárzást 

sikeresen alkalmazták laterális periodikus adalékkoncentráció és rendezett felületi mintázatok 

kialakítására szilícium szeletekben [150], valamint szilíciumfelületek megmintázására, a 

részecskemaszk nyílásain keresztül a besugárzás hatására végbemen  lokális duzzadás révén 

[151 153].
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3. RÉSZLETES CÉLKIT ZÉSEK

 Munkám célja különböz  területeken hasznosítható, nanostrukturált, funkcionális 

vékonyrétegek kialakítása, felületi morfológiájuk, struktúrájuk, és funkcionális tulajdonságaik 

tanulmányozása és jellemzése. A változatos szerkezet  és összetétel  TiO2- és SiO2-bevonatok

el állítását a mártásos (dip coating) szol-gél technikával kívánom megvalósítani. 

 Antibakteriális felületek fejlesztése céljából különböz  típusú, összetétel , és struktúrájú, 

ezüstöt nem tartalmazó és ezüsttartalmú TiO2-bevonatokat alakítok ki üvegfelületeken. Célom, 

hogy az ezüst antibakteriális hatásának és a TiO2 fotokatalitikus aktivitásának egyesítése révén 

kiterjesszem a kompozit bevonatok alkalmazhatóságát. Az ezüsttartalmú bevonatokat két 

különböz  módon kívánom létrehozni: AgNO3 oldattal impregnálom a már kész mezopórusos 

TiO2-bevonatokat, kihasználva a mezopórusok méretkorlátozó jellegét, illetve AgNO3-ot

keverek a templátképz  anyagot nem tartalmazó prekurzor szolba. A mezopórusos 

TiO2-bevonatok kialakítására cetil-trimetil-ammónium-bromid kationos felületaktív anyagot 

alkalmazok a prekurzor szol szintézise során. A minták antibakteriális hatását Escherichia coli

baktérium ellen a telepszámlálásos és agardiffúziós mikrobiológiai módszerekkel 

tanulmányozom. Célom az alkalmazott ezüstadalékolás módja, az ezüstadalék megjelenési 

formája és mennyisége, a keletkez  Ag/TiO2 kompozit bevonatok szerkezete és a minták 

hosszú távú antibakteriális hatása közötti kapcsolat tanulmányozása. 

 Galvanizált acél korrózió elleni védelmére alkalmas véd bevonatok fejlesztése céljából 

kompakt és mezopórusos, egy- és többréteg  SiO2 vékonyrétegeket alakítok ki Zn-hordozók 

felületén. Pórusos bevonatok kialakítására két különböz  típusú, Pluronic PE 10300 és CTAB

felületaktív anyagokat használok. A korróziós vizsgálatokban használatos elektrokémiai 

módszerek egyben kiváló lehet séget nyújtanak a különböz  szerkezet  és vastagságú szol-gél 

bevonatok permeabilitásának tanulmányozására. A véd bevonat porozitásának és a pórusok 

rendezett, vagy rendezetlen jellegének hatása a bevonatok permeabilitására, korrózió elleni 

védelmére nem egyértelm . Többréteg  bevonatok esetében két egymást követ  rétegképzés 

közötti h kezelés hatása a pórusszerkezetre és a bevonatok integritására, és ezáltal azok 

véd képességére ugyancsak tisztázatlan. Ebb l adódóan céljaim között szerepel a 

rétegvastagság, porozitás, pórusszerkezet jellege és a h kezelés hatásának szisztematikus 

tanulmányozása a bevonatok permeabilitására, ezáltal korróziógátló tulajdonságaira. A 

kialakítandó bevonatok korróziógátló hatásának fokozását kémiai felületmódosítással, dimetil-

diklórszilán és trimetil-klórszilán szililez szerekkel történ  hidrofobizálással kívánom 

megvalósítani. Rodamin 6G színezékkel, mint modellinhibitorral tanulmányozom a különböz
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típusú pórusrendszerek korróziós inhibitor felvev -, tároló- és leadóképességét. A 

pórusrendszerbe bejuttatott vízoldható korróziós modellinhibitort, annak nem kívánt, gyors 

kioldódásától a korrozív közegbe, a felület hidrofobizálásával tervezem megvédeni. 

 A felületi nanostruktúrák a fenti két alkalmazási terület mellett nagy jelent séggel bírnak 

számos más területen, pl. a katalízisben, szenzorikában, szuperhidrofób felületek kialakításánál, 

stb. Munkám során célul t ztem ki ilyen területeken való felhasználásra potenciálisan alkalmas, 

periodikus felületi morfológiával rendelkez , nanostrukturált, mezopórusos SiO2-bevonatok

kialakítását a nanogömb litográfia és ionbesugárzás együttes alkalmazásával. Célom a 

mezopórusos jelleg és a felületi morfológia el nyeinek egyesítése az átjárható pórusrendszer 

meg rzése mellett, vagy pedig egymástól kompakt részek által elhatárolt pórusos 

tartományokat kialakítva. A pórusos SiO2-bevonatokat a korróziógátló vékonyrétegek 

kialakítására is alkalmazott Pluronic PE 10300 és cetil-trimetil-ammónium-bromid felületaktív 

anyagokkal hozom létre. A felületi morfológiát különböz  dózisú Xe+ ionbesugárzással 

alakítom ki, melynek során maszkként SiO2 nanorészecskék Langmuir Blodgett-típusú rétegét 

használom. A felületi morfológia az ionbesugárzás tömörít  hatásának következtében alakul ki. 

Tanulmányozom az alkalmazott Xe+-ionok dózisának a kialakuló felületi morfológiára és 

pórusrendszerre gyakorolt hatását. Vizsgálataimat kiterjesztem egy, az eddigi munkákban 

figyelmen kívül hagyott összefüggés, azaz a pórusrendszer eredeti (rendezetlen, vagy rendezett) 

jellege és az ionbesugárzás hatására kialakuló szerkezet közötti kapcsolat tanulmányozására. 

 A könnyebb áttekinthet ség érdekében a 9. ábrán összefoglalom kísérleteim egyszer sített, 

sematikus tervét, azaz a munkám során el állított és tanulmányozott mintatípusokat, azok 

el állítási és utókezelési módjait, valamint az alkalmazott vizsgálati módszereket, a 

kialakítandó funkciók szerint csoportosítva. Az egyes módszerek részletes leírásait a következ

fejezetben mutatom be. 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

4.1. Felhasznált anyagok, eszközök és m szerek 

4.1.1. Felhasznált anyagok 

TiO2 prekurzor szolok el állítása során felhasznált anyagok 

Tetrabutil-ortotitanát (TBuOTi, for synthesis,  98%, Merck) 

Titán-izopropoxid (TiPrOTi, for synthesis, 98+%, Acros Organics) 

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

Izopropil-alkohol (iPrOH, a. r., > 99,7%, Reanal) 

Salétromsav (special grade, 65%, Lach-Ner) 

Ecetsav (AcAc, g. r., 99,8%, Lach-Ner) 

Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid (más néven: cetil-trimetil-ammónium-bromid,

CTAB, for molecular biology, 99+%, Acros Organics) 

Nagytisztaságú desztillált víz (fajlagos ellenállása: 18,2 M cm, Millipore 

Simplicity 185 berendezéssel tisztítva) 

Ezüst-nitrát (G. R., 99,9%, Lach-Ner) 

TiO2-bevonatok jellemzése során alkalmazott anyagok 

Escherichia coli B baktériumtörzs (ATCC 11303) 

D-glükóz-1-hidrát (szintetikus tápoldat el állításához; puriss., Reanal) 

Kazaminosav (szintetikus tápoldat el állításához; bacteriological grade, Amresco) 

Nátrium-klorid (a. r., Reanal) 

Magnézium-szulfát (gyógyszerkönyvi min ség, Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem, egyetemi gyógyszertár) 

Ammónium-klorid (foszfát puffer készítéséhez; alt., Reanal) 

Kálium-dihidrogén-foszfát (foszfát puffer készítéséhez; a. r., Reanal) 

Dinátrium-hidrogén-foszfát × 7 H2O (foszfát puffer készítéséhez; alt., Reanal) 

szálas agar (tápközeg; Reanal) 

Bouillon portáptalaj (tápközeg; összetétele: pepton, húskivonat; Merck) 

Nutrient-agar (tápközeg; összetétele: húskivonat, éleszt kivonat, pepton, NaCl, agar; 

Fluka)

Szintetikus tápoldat (összetétele: M9 foszfát puffer, glükóz, kazaminosav) 
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M9 foszfát puffer (pH = 7,4; összetétele: 0,013% magnézium-szulfát, 0,1% ammónium-

klorid, 0,3% kálium-dihidrogén-foszfát, 1,2% dinátrium-hidrogén-foszfát) 

Szilárd táptalaj (a kolóniaszám meghatározásához, Petri-csészébe öntve; összetétele: 

szálas agar, Bouillon portáptalaj, desztillált víz, nátrium-klorid) 

Folyékony tápközeg, lágy agar (a kolóniaszám meghatározásához, kémcs be öntve; 

összetétele: Nutrient Agar, desztillált víz) 

SiO2 prekurzor szolok el állításához felhasznált anyagok 

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

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

Sósav (purum, 37%, Fluka) 

Nagytisztaságú desztillált víz (fajlagos ellenállása: 18,2 M cm, Millipore 

Simplicity 185 berendezéssel tisztítva)  

Pluronic PE 10300 triblokk-kopolimer, nemionos felületaktív anyag (Pluronic, BASF, 

Ludwigshafen, Germany) 

Hexadecil-trimetil-ammónium-bromid, kationos felületaktív anyag (más néven: 

cetil-trimetil-ammónium-bromid, CTAB, for molecular biology, 99+%, Acros 

Organics)

Nanoméret  SiO2-részecskék szintézise, valamint a Langmuir Blodgett-típusú,
nanorészecskékb l felépül  SiO2-bevonatok készítése során felhasznált anyagok 

Tetraetil-ortoszilikát (TEOS, GC-grade, 98%, Merck) 

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

Ammónium-hidroxid oldat (28-30% NH3, ACS Reagent, Sigma Aldrich)

Ludox (R) AS-40 kolloid SiO2 (40 m/m% vízközeg  szuszpenzióként, Aldrich) 

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

Nagytisztaságú desztillált víz (fajlagos ellenállása: 18,2 M cm, Millipore 

Simplicity 185 berendezéssel tisztítva) 

SiO2-bevonatok hidrofobizálásához felhasznált anyagok 

Hexán (> 99%, for analysis, Merck) 

Dimetil-diklórszilán (DMDClSi, > 99%, for analysis, Merck) 

Trimetil-klórszilán (TMClSi, 98%, Acros Organics) 
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SiO2-bevonatok jellemzése során alkalmazott anyagok 

Rodamin 6G színezék (R6G, ~ 95%, Sigma-Aldrich) 

Sósav (purum, 37%, Fluka) 

Nagytisztaságú desztillált víz (fajlagos ellenállása: 18,2 M cm, Millipore 

Simplicity 185 berendezéssel tisztítva) 

Nátrium-szulfát (99%, Riedel-de Haën, Germany) 

A bevonatok szilárd hordozóiként alkalmazott anyagok 

Mikroszkóp tárgylemezek (76 mm × 26 mm × 1 mm, Menzel-Gläser, Thermo 

Scientific) 

Szilícium szeletek (p típus, 1-30 cm, (100), prime grade, Siegert) 

Cinklemezek (76 mm × 26 mm × 0,65 mm, Bronzker Bt.) 

A bevonatok szilárd hordozóinak el készítéséhez, tisztításához használt anyagok 

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

Sósav (purum, 37%, Fluka) 

Izopropil-alkohol (iPrOH, a. r., > 99,7%, Reanal) 

Nagytisztaságú desztillált víz (fajlagos ellenállása: 18,2 M cm, Millipore 

Simplicity 185 berendezéssel tisztítva) 

Csiszolópapír (szemcseméret: P 1200, Hermes Schleifmittel GmbH) 

4.1.2. Felhasznált eszközök és m szerek 

Prekurzor szolok és szilárd hordozós bevonatok el állítása, és utókezelése során használt 
eszközök, berendezések 

Víztisztító berendezés a kísérletek során használt nagytisztaságú víz nyeréséhez 

(Millipore Simplicity 185) 

Léptet motoros réteghúzó berendezés a szol-gél bevonatok el állításához 

(MTA M szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest) 

Langmuir-filmmérleg a Langmuir Blodgett-típusú, nanorészecskékb l felépül

SiO2-bevonatok el állításához (KSV 2000) 

Nehézion kaszkádgyorsító (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és 

Magfizikai Kutatóintézet, Budapest) 
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Kemence a szilárd hordozós bevonatok h kezeléséhez (Nabertherm Controller 

L3/11/B170)

Szárítószekrény a hidrofobizált minták szárításához (Labor M szeripari M vek

LP-403/2)

Analitikai mérleg (OHAUS Explorer) 

Táramérleg (Sartorius laboratory) 

Ultrahangfürd  (Elma S 15H) 

Mágneses kever k (IKA RCT basic, IKA-WERKE) és teflonbevonatú kever magok 

Automata pipetták (Jencons, Sealpette és Sealpette PRO) 

Mikrofecskend  (10 μl, Hamilton) 

Üvegeszközök (f z pohár, csiszolatos mér lombik, szililez  kád, mér henger, pipetta, 

üvegbot, óraüveg, stb.) 

A bevonatok optikai jellemzése során használt m szerek

Ultraibolya-látható spektrofotométer (UV-Vis Spectrophotometer, Analytic Jena, 

Specord 200-0318) 

Ellipszometriai poroziméter (Ellipsometric Porosimeter, EP; Semilab PS-2000) 

Képalkotó eljárásokhoz használt m szerek

Téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp (Field Emission Scanning Electron 

Microscope, FESEM; LEO 1540 XB) 

Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp (High-Resolution Transmission 

Electron Microscope, HRTEM; JOEL 3010) 

Atomer  mikroszkóp (Atomic Force Microsocpe, AFM; AIST–NT SmartSPM 1000) 

Mikrobiológiai vizsgálatok során használt eszközök 

Üvegeszközök (kémcsövek, Petri-csészék, lombikok, stb.) 

Automata pipetták (Gilson) 

Szárítószekrény (Memmert) 

Autokláv (UNI EQUIP CLG-32 L/40 M/40 L) 

Kémcs rázó (KUTESZ) 

Termosztát (Thermo Scientific Heratherm IMH 180) 

Termosztát (kémcsövek termosztálására, Block-therm 661) 
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60 W-os izzólámpa (General Electric, 400 nm-1000 nm, 2,93 mW/cm2)

A bevonatok elektrokémiai viselkedésének vizsgálatához használt eszközök és m szer

Három elektródos cella (munkaelektród: vizsgált minta, referencia elektród: 

Ag/AgCl/KCl (telített), segédelektród: platina szál, elektrolit: 0,2 g/l Na2SO4 oldat) 

Számítógép-vezérelt potenciosztát (AUTOLAB, PGSTAT302N) 

A bevonatok min sítésére használt egyéb m szerek

Rutherford visszaszórási spektrométer a TiO2-bevonatok ezüsttartalmának 

meghatározásához (Rutherford Backscattering Spectrometer, RBS; Van de Graaff 

részecskegyorsító, MTA M szaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Budapest) 

Nagyszög  röntgenszóró berendezés a TiO2 kristályszerkezetének megállapításához 

(Wide-Angle X-Ray Scattering, WAXS; Cu-K  sugárzás (1,542 Å), MAR 345 típusú 

detektor; Université Paris-Sud, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay) 

Peremszögmér  berendezés a bevonatok felületi nedvesíthet ségének

tanulmányozásához (DSA30, KR SS GmbH) 

Profilométer a nanostrukturált felületi morfológiával rendelkez  minták esetében a 

lépcs magasságok meghatározásához (Bruker Dektak XT) 

Konfokális Raman mikroszkóp konfokális fluoreszcens képek készítéséhez, a 

fluoreszcens színezékkel impregnált, nanostrukturált minták esetében 

(WITec alpha300 RAS) 

4.2. Kísérleti és preparációs eljárások 

4.2.1. Modellanyagok el állítása 

4.2.1.1. Prekurzor szolok el állítása

 A szilárd hordozós TiO2 és SiO2 szol-gél bevonatok el állításához különböz  prekurzor 

szolokat szintetizáltam. Mindkét esetben létrehoztam pórusképz  felületaktív anyagot nem 

tartalmazó, illetve felületaktív anyag tartalmú prekurzor szolokat. A félvezet  TiO2 esetében 

ezüsttartalmú prekurzor szolt is el állítottam. 

 Az ezüsttartalmú TiO2-bevonat el állítására készült prekurzor szol szobah mérsékleten, 

lefedve három-négy napig, míg a többi prekurzor szol ugyanilyen körülmények között tárolva 

akár egy hónapig is alkalmas maradt rétegképzésre, azaz optikailag tiszta volt, nem ülepedett, 

nem vált ki. 
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TiO2-bevonatok kialakítására alkalmas prekurzor szolok el állítása 

 TiO2 szol-gél vékonyrétegek kialakítása céljából többféle prekurzor szolt készítettem. 

 Pórusképz  anyagot nem tartalmazó TiO2 (TiO2) prekurzor szolt tetrabutil-ortotitanát 

kontrollált, savkatalizált hidrolízise és polikondenzációja révén szintetizáltam, etanolos 

közegben [154]. A prekurzor szol készítése során katalizátorként salétromsavat használtam. 

Egy f z pohárba bemértem 55,50 ml abszolút etanolt, 11,70 ml tetrabutil-ortotitanátot, 0,70 ml 

salétromsavat és 0,50 ml desztillált vizet. Az edényt lefedve, a rendszert 60 °C-on, 2 órán át 

kevertettem 400 min-1 intenzitással. 

 Mezopórusos TiO2-vékonyrétegek (pTiO2) kialakítására cetil-trimetil-ammónium-bromid 

kationos felületaktív anyagot tartalmazó prekurzor szolt készítettem oly módon, hogy a fenti 

prekurzor szol komponenseihez 1,566 g CTAB-t adtam. A rendszert szintén lefedve, 60 °C-on 

400 min-1 intenzitással kevertettem 2 órán át. 

 Ezüsttartalmú TiO2-bevonat (TiO2-AgNO3) kialakítására alkalmas prekurzor szolt a 

következ  recept [155] alapján szintetizáltam: egy f z pohárba bemértem 7,60 ml 

izopropil-alkoholt, 1,80 ml desztillált vizet, 5,80 ml ecetsavat és 0,925 g ezüst-nitrátot, majd a 

f z poharat lefedve, szobah mérsékleten 30 percig kevertettem az elegyet. Közben egy másik 

f z pohárban, szintén szobah mérsékleten, 30 percig kevertettem 7,60 ml izopropil-alkohol, 

5,80 ml ecetsav és 15,80 ml titán-izopropoxid elegyét. Ezután a két rendszert összeöntöttem, és 

egy újabb 30 perces, szobah mérsékleten, 400 min-1 intenzitással történ  kevertetést követ en

kaptam meg a TiO2-AgNO3 típusú bevonat kialakítására alkalmas prekurzor szolt. 

SiO2-bevonatok kialakítására alkalmas prekurzor szolok el állítása 

 Egyféle kompakt, és két különböz  típusú pórusos SiO2-bevonat kialakítására alkalmas 

prekurzor szolt szintetizáltam. 

 A SiO2-bevonatok prekurzor szoljainak szintézise a tetraetil-ortoszilikát etanolos közeg ,

kontrollált, savkatalizált hidrolízisén és polikondenzációján alapult. Katalizátorként sósavat 

használtam, melyet 0,1 M-os vizes oldatként adtam a rendszerhez. 

 Kompakt SiO2-bevonat (SiO2) el állítására alkalmas, pórusképz  anyagot nem tartalmazó 

prekurzor szol készítése során egy f z pohárba bemértem 44,00 ml abszolút etanolt, 4,00 ml 

0,1 M-os sósav oldatot és 8,80 ml tetraetil-ortoszilikátot. Ezután a rendszert lefedve, 

szobah mérsékleten 400 min-1 intenzitással kevertettem 1 órán át. 

 Pórusos SiO2-vékonyrétegek képzésére cetil-trimetil-ammónium-bromid kationos, illetve 

Pluronic PE 10300 nemionos felületaktív anyagokat tartalmazó prekurzor szolokat készítettem. 
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Pluronic-, illetve CTAB-tartalmú SiO2 prekurzor szolokat az alábbi módon szintetizáltam 

[156]: egy f z pohárban feloldottam 2,00 g Pluronic-ot, vagy 1,50 g CTAB-t 22,00 ml abszolút 

etanolban. A f z pohár tartalmát lefedve, szobah mérsékleten, 30 percig kevertettem. Közben 

egy másik f z pohárba bemértem 22,00 ml abszolút etanolt, 4,00 ml 0,1 M-os sósav oldatot és 

8,80 ml tetraetil-ortoszilikátot, majd ezt az elegyet is 30 percig kevertettem, 

szobah mérsékleten. Összeöntés után további 30 perces, szobah mérséklet  kevertetést 

követ en kaptam meg a Pluronic- (P-pSiO2), vagy CTAB- (C-pSiO2) tartalmú, pórusos 

SiO2-bevonatok kialakítására alkalmas prekurzor szolt. A kevertetés intenzitása 400 min-1 volt.

4.2.1.2. Nanoméret  SiO2-részecskék szintézise 

 SiO2 nanorészecskék el állítására beoltásos technikát alkalmaztam. 45,00 ml abszolút 

etanolhoz 7,05 ml 30 V/V%-os ammónium-hidroxid oldatot és 1,17 ml nagytisztaságú vizet 

adtam. 20 perc kevertetés után a beoltást 153,60 μl 1:9999 Ludox:H2O eleggyel végeztem, majd 

folyamatos kevertetés mellett 1,35 ml TEOS-t adtam hozzá. Ez utóbbi lépést még kétszer, 

12 óránként megismételtem. További 20 óra kevertetés után a szolból f t lapon, 70 °C-on 

távolítottam el az ammóniát, jelenlétét rendszeres id közönként megnedvesített 

indikátorpapírral ellen riztem. Az elpárolgó abszolút etanol mennyiségét a folyamat végén 

visszapótoltam. A folyamat eredményeként 500 nm átmér j , jellemz en 7%-os méretszórású 

SiO2-részecskék szolja jött létre. 

4.2.2. Szilárd hordozós bevonatok kialakítása 

 A rétegképzésre használt szilárd hordozókat használat el tt alaposan megtisztítottam. Az 

üveg- és szilíciumhordozókat izopropanolos papírvattával áttöröltem, majd izopropanollal, 

végül pedig desztillált vízzel öblítettem. 

 Cinklemezek esetében a felületet el ször 1200-as szemcseméret  csiszolópapírral 

políroztam. Ennek kett s célja volt: egyrészt a felületen kialakult oxidréteget kívántam 

eltávolítani, másrészt a felületen szabad szemmel megfigyelhet  inhomogenitást szerettem 

volna mérsékelni ily módon. Ezt követ en a lemezeket izopropanolos papírvattával alaposan 

áttöröltem, és izopropanollal öblítettem. A lemezeket közvetlenül réteghúzás el tt 0,1 M-os 

sósav oldatba merítettem, a maradék oxidréteg eltávolítása céljából, végül pedig izopropanollal 

öblítettem. 

 A tisztítást követ en mindhárom hordozótípust leveg n, szobah mérsékleten szárítottam 

meg. 
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4.2.2.1. Szol-gél bevonatok képzése 

 A szol-gél bevonatok kialakítására a mártásos (dip coating) technikát alkalmaztam, 

melynek f  lépéseit a 10. ábra szemlélteti. A bevonatok kialakítására egy számítógép-vezérelt 

réteghúzó készüléket használtam, melynek segítségével a tisztított hordozót a szol felszínére 

mer legesen, egyenletes sebességgel bemerítettem a megfelel  prekurzor szolba (10. (a) ábra),

majd ugyancsak egyenletes sebességgel kihúztam onnan (10. (b) ábra). Rövid idej

(5 10 perc), leveg n történ  szárítást követ en a liogél állapotban lév  bevonatot magas 

h mérsékleten kezeltem (10. (c) ábra), melynek során a maradék oldószer elpárolgott a 

kialakult rétegb l, lezárultak a kondenzációs reakciók és kialakult az oxidréteg. 

10. ábra: A mártásos szol-gél technika f  lépései: (a) szilárd hordozó bemártása a prekurzor szolba; 
(b) hordozó kihúzása a prekurzor szolból, liogél kialakulása; (c) oldószer párolgása, bevonat 

száradása, magas h mérséklet  kondicionálása. 

 A réteghúzás optimális sebességét a prekurzor szol tulajdonságai (viszkozitás, s r ség) 

mellett a kívánt rétegvastagság is befolyásolta. A kívánt vastagságnak megfelel  réteghúzási 

sebességet el zetes, szisztematikus kísérletek alapján állapítottam meg mindegyik 

mintatípusra. Az egyes prekurzor szolok esetében alkalmazott réteghúzási sebességeket és 

h kezelési paramétereket az alábbiakban részletesen bemutatom. 

TiO2 szol-gél bevonatok kialakítása 

 A TiO2-bevonatokat mártásos technikával képeztem üveg-, illetve szilíciumhordozók 

felületére. A különböz  típusú hordozókra azonos réteghúzási sebességgel vittem fel 

ugyanazon prekurzor szolból a bevonatokat. A felületaktív anyagot nem tartalmazó TiO2,

valamint a CTAB-tartalmú TiO2 prekurzor szolok esetében 12 cm/min, míg az ezüsttartalmú 

TiO2 prekurzor szol esetében 2 cm/min bemerítési és kihúzási sebességgel képeztem a 

rétegeket. 
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 A kialakított bevonatokat kemencében h kezeltem. A h kezelés maximális 

h mérsékleteként TiO2-bevonatok esetében az anatáz módosulat kialakulásának irodalomban 

[154] javasolt h mérsékletét, 450 °C-ot alkalmaztam. A TiO2, illetve a pTiO2 típusú rétegeket 

450 °C-on h kezeltem, 30 percig. A TiO2-AgNO3 típusú bevonatok esetében kíméletesebb, 

kétlépcs s h kezelést alkalmaztam: az els , 60 °C-on, 30 percig történ  szárítást egy 30 perces 

kalcinálás követte 450 °C-on. Az alkalmazott felf tési sebesség minden esetben 5 °C/min volt. 

SiO2 szol-gél bevonatok kialakítása 

 A SiO2-vékonyrétegeket szintén mártásos technikával alakítottam ki üveg-, cink- és 

szilíciumhordozók felületére. A réteghúzási sebességet a SiO2-rétegek esetében sem a hordozó 

típusa, hanem a kialakítani kívánt rétegvastagság alapján választottam meg. A felületaktív 

anyagot nem tartalmazó prekurzor szolból 10 cm/min, és 20 cm/min (SiO2), a Pluronic-tartalmú 

prekurzor szolból 8 cm/min (P-pSiO2-1) és 16 cm/min (P-pSiO2-0), míg a CTAB-t tartalmazó 

prekurzor szolból 10 cm/min (C-pSiO2-1) és 18 cm/min (C-pSiO2-0) bemerítési és kihúzási 

sebességgel képeztem a rétegeket. 

Többréteg  (két-, illetve négyréteg , SiO2-2, SiO2-4, P-pSiO2-2, C-pSiO2-2) bevonatokat a 

rétegképzés egymást követ  ismétlésével alakítottam ki. 

 Az üveg- és szilíciumhordozókon kialakított bevonatokat 450 °C-on, míg a cinkhordozós 

bevonatokat 410 °C-on h kezeltem 1 órán át, 20 °C/min felf tési sebességet alkalmazva. 

 A többréteg  bevonatokat kétféleképpen h kezeltem: egyes mintáknál minden rétegképzés 

után, míg más esetekben csak az utolsó réteg felvitelét követ en alkalmaztam a fent ismertetett 

h kezelési eljárást. 

4.2.2.2. Langmuir Blodgett-típusú (LB) bevonatok 

 A Langmuir Blodgett-típusú, nanoméret  részecskékb l felépül  SiO2-bevonatokat

maszkként alkalmaztam a nanostrukturált felületi morfológiájú pórusos SiO2-bevonatok

kialakítása során. A nanoméret  részecskékb l felépül  bevonatokat tehát, a már 

szilíciumhordozókon lév  pórusos SiO2 szol-gél vékonyrétegek (P-pSiO2-0, C-pSiO2-0)

felületére vittem fel. 

 A SiO2 nanorészecskék víz-leveg  határfelületen kialakított (Langmuir-típusú film) és 

szilárd hordozóra telepített (Langmuir Blodgett-típusú bevonat) rétegeit 

Langmuir-filmmérlegben állítottam el . Az alkoszolt 1:2 térfogatarányban elegyítettem 

kloroformmal, majd közvetlenül a vízfelszínre történ  terítés el tt 10 percig ultrahangfürd ben

homogenizáltam. Az ily módon el állított terít szolból 1800 μl-t mikrofecskend vel,
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cseppenként vittem fel a vízfelszínre. A kloroform elpárolgását követ en (~10 perc) 

kialakítottam a szoros illeszkedés  vízfelszíni monoréteget, a részecskéket a filmmérleg 

0,4 cm2/s sebességgel mozgó korlátjaival komprimálva. Amint az oldalnyomás elérte az 

1 mN/m értéket, a komprimálás sebességét 0,2 cm2/s-ra csökkentettem. A nanorészecskékb l

felépül  réteg szilárd hordozóra (azaz a már pórusos SiO2 szol-gél bevonattal ellátott szilícium 

lapra) történ  telepítéséhez a hordozót el zetesen a vízbe merítettem. Amikor a mért 

oldalnyomás elérte a kollapszusnyomás ~80%-át (17 mN/m), a hordozót 4 mm/min sebesség ,

függ leges irányú mozgatással kiemeltem a szubfázisból. A kész mintákat leveg n,

szobah mérsékleten szárítottam. 

4.2.3. Bevonatok utókezelése 

4.2.3.1. Pórusos TiO2-bevonatok impregnálása ezüst-nitráttal 

 Ezüsttartalmú TiO2-bevonatokat nemcsak az ezüst-nitrát-tartalmú prekurzor szol 

szintetizálása révén, hanem a már kész pórusos TiO2-bevonatok (pTiO2) ezüst-nitrát oldattal 

végzett impregnálásával is el állítottam. Az impregnálást a réteghúzó berendezés segítségével 

valósítottam meg, 0,03 M és 1,00 M koncentrációjú vizes közeg  ezüst-nitrát oldatokat 

alkalmazva. Annak elkerülésére, hogy az impregnálás során leveg  zárványok alakuljanak ki a 

bevonatok pórusrendszerében, a mintákat alacsony sebességgel (1 cm/min) merítettem az 

ezüst-nitrát oldatba. A kihúzás sebessége 12 cm/min volt. Kihúzás után a bevonatok felületét 

leöblítettem desztillált vízzel, majd leveg n, szobah mérsékleten megszárítottam azokat. A 

0,03 M, illetve 1,00 M koncentrációjú ezüst-nitrát oldatok alkalmazása esetén nyert mintákat 

rendre pTiO2-0,03 M AgNO3 és pTiO2-1 M AgNO3 jelöléssel láttam el. Magasabb 

ezüsttartalommal rendelkez  mintákat (pTiO2-2×1 M AgNO3) a pórusos bevonat 1,00 M-os 

ezüst-nitrát oldattal végzett, ismételt impregnálásával állítottam el .

 Az Ag+-ionok fémezüstté redukálása céljából az ezüsttel impregnált mintákat 

(pTiO2-AgNO3) ugyanolyan körülmények között h kezeltem, mint a TiO2-AgNO3 típusú

bevonatokat. A pTiO2-2×1 M AgNO3 típusú bevonatok esetében a h kezelést mindkét 

impregnálási lépést követ en elvégeztem. 

4.2.3.2. SiO2-bevonatok hidrofobizálása 

 A korróziógátló tulajdonság kialakulásához nagymértékben hozzájárulhat a felület 

víztaszító tulajdonsága. Ilyen megfontolásból a SiO2-bevonatok egy részét kémiai 

felületmódosítással hidrofobizáltam. 
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 Szililezés el tt a mintákat 0,01 M-os sósav oldatba merítettem 5 percre, a még a felületen 

jelenlév  elreagálatlan alkoxi-csoportok hidrolízise céljából. A víztaszító tulajdonság 

kialakítására dimetil-diklórszilán, illetve trimetil-klórszilán 1 V/V%-os hexános oldatait 

használtam. A kompakt bevonatokat (SiO2) csipesszel, míg a pórusos bevonatokat (P-pSiO2 és

C-pSiO2) a réteghúzó berendezés segítségével, 1 cm/min sebességgel merítettem a szililez szer

oldatába. Ezzel azt szerettem volna elérni, hogy ne keletkezzenek leveg zárványok a P-pSiO2

és C-pSiO2 típusú bevonatok pórusaiban, és ezáltal a szililez szer a nyitott pórusokba is 

bejusson. A mintákat 1 órán át tartottam a szililez szer oldatában, majd miután kivettem azokat, 

hexánnal öblítettem a felületüket. Végül pedig 150 °C-on 30 percig szárítószekrényben 

kondicionáltam, mely lépés a kovalens kötések kialakulását biztosította [157]. A víztaszító 

tulajdonság jellemzésére peremszögméréseket végeztem. 

4.2.3.3. Pórusos SiO2-bevonatok impregnálása Rodamin 6G színezékkel és a 
színezékleadás vizsgálata 

 A pórusos szol-gél bevonatok magukban hordozzák az öngyógyító tulajdonság 

kialakításának lehet ségét, ugyanis pórusrendszerük alkalmas lehet korróziós 

inhibitormolekulák tárolására. 

 Annak érdekében, hogy információt nyerjek a P-pSiO2 és C-pSiO2 típusú bevonatok 

pórusainak hozzáférhet ségér l, modellvizsgálatokat végeztem: Rodamin 6G 10-3 M-os vizes 

oldatával impregnáltam az üveghordozón kialakított, különböz  típusú és vastagságú pórusos 

SiO2-bevonatokat. Az impregnálást a réteghúzó berendezés segítségével valósítottam meg 

1 cm/min bemerítési, és 10 cm/min kihúzási sebesség mellett. A mintákat kihúzás el tt 1 percig 

tartottam az impregnáló oldatban. Kihúzás után a minták felületét desztillált vízzel öblítettem, 

majd leveg n, szobah mérsékleten hagytam megszáradni. 

 Megvizsgáltam, védelmet jelent-e a felület hidrofobizálása a vízoldható korróziós 

modellinhibitor korrozív közegbe oldódása ellen. A modellinhibitorként használt Rodamin 6G 

színezéket tartalmazó, kétréteg P-pSiO2 típusú mintákat, illetve az ugyanolyan típusú, de 

impregnálás után DMDClSi-nal szililezett mintákat 25,00 ml desztillált vízbe (pH = 6,5), 

0,20 g/l koncentrációjú nátrium-szulfát oldatba (pH = 5,0), illetve 0,01 M-os sósav oldatba 

(pH = 2,0) merítettem. A mintákat 2 órán, illetve 24 órán át tartottam a desztillált vízben és a 

vizes oldatokban. Végül desztillált vízzel öblítettem és szobah mérsékleten szárítottam azokat. 

Az impregnálhatóságot és színezékleadást UV-Vis abszorbancia spektrumokkal jellemeztem. 

 A szililezést a 4.2.3.2. fejezetben ismertetett módon végeztem, leszámítva a záró, 

kondicionáló lépést, melyet a Rodamin 6G termikus instabilitása miatt nem alkalmaztam. Ezen 

mintákat a szililezést követ en leveg n, szobah mérsékleten szárítottam. 
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4.2.3.4. Pórusos SiO2-bevonatok ionbesugárzása 

 Az ionbesugárzásra az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai 

Kutatóintézet nehézion kaszkádgyorsítójában került sor, Budapesten. 

 A 15 × 30 mm2 terület , szilíciumhordozós pórusos SiO2-bevonatok ionbombázását 

200 keV-os Xe+-ionokkal, 0,1 × 1016 cm-2, 0,5 × 1016 cm-2 és 1 × 1016 cm-2 dózisban, 

szobah mérsékleten végeztük. A besugárzott és maszkolt részek közötti nagy laterális kontraszt 

eléréséhez a megfelel  ionenergiát Monte Carlo szimulációk alapján választottuk ki. 

11. ábra: A maszkként használt 500 nm átmér j  SiO2-részecskében megálló Xe+-ionok eloszlása 
1016 cm-2 dózisú, 200 keV Xe+ ionbesugárzás hatására. A folytonos vonal a SRIM szimulációból

származó ioneloszlás-profilt mutatja. 

Az ionok az 500 nm átmér j  SiO2 nanorészecskékb l felépül LB-maszkon keresztül, a felület 

normálisához képest 7 °-ban érték el a pórusos SiO2 felületét. Mindegyik minta felületének egy 

részér l eltávolítottam az LB-maszkot. Mind a részecskékb l felépül  maszkkal fedett, mind a 

fedetlen felületek egy részét fémlemezzel is maszkoltam. A homogén besugárzás elérése 

érdekében a minták teljes felületét x-y irányban végigpásztáztuk a jellemz en milliméteres 

átmér j  ionnyalábbal. A pásztázó sugár áramer ssége ~70 nA/cm2 volt. A bombázó ionok 

mélységeloszlását a SiO2 gömbökben az ütközési kaszkádokat is figyelembe vev SRIM

(stopping and range of ions in matter) szimulációval határoztuk meg [158]. Az 500 nm 
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átmér j , 2,06 g×cm-3 s r ség  [159], maszkként használt SiO2-részecskére 1016 cm-2 dózisú, 

200 keV Xe+ ionbesugárzás esetén nyert eredményt a 11. ábra mutatja. 

4.2.3.5. A nanostrukturált pórusos SiO2-bevonatok impregnálása Rodamin 6G színezékkel 

 A 4.2.3.3. fejezetben bemutatottak szerint kialakított, nanostrukturált pórusos 

SiO2-bevonatokat R6G 10-4 M-os vizes oldatával impregnáltam. A színezékanyagnak 

pórusrendszerbe történ  bejuttatását a 4.2.3.3. fejezetben ismertetett eljárás szerint végeztem, 

1 cm/min bemerítési és 10 cm/min kihúzási sebesség mellett. A bemerítés és kihúzás között 

1 percig hagytam a mintákat a színezékoldatban. Kihúzás után desztillált vízzel öblítettem, majd 

leveg n, szobah mérsékleten megszárítottam a mintákat. 

4.2.4. El állított bevonatok jellemzése 

4.2.4.1. Ultraibolya-látható spektrometria (UV-Vis spectrometry) 

 Az üveghordozón kialakított SiO2 szol-gél bevonatok vastagságának és törésmutatójának 

jellemzésére UV-Vis spektrometriát alkalmaztam, a méréseket Analytic Jena Specord 200-0318

típusú spektrofotométerrel végeztem. A szilárd hordozós minták transzmittancia spektrumait 

400 1050 nm hullámhossztartományban, 1 nm-es felbontással, 5 nm/s pásztázási sebességet és 

1 nm-es spektrális sávszélességet alkalmazva vettem fel. A mérés során a bees  fény mer leges 

volt a minták síkjára. Minden minta mérése el tt rögzítettem a leveg  spektrumát, ez szolgált 

referenciaként. A rétegképzés el tt minden esetben felvettem a tisztított, üres hordozó 

spektrumát is. Ily módon lehet ségem volt az üveghordozó kismérték  abszorpciójából ered

hibát korrigálni a mintákra nyert mérési adatok értékelése el tt [160]. 

Az UV-Vis transzmittancia spektrumok értékelésére vékonyrétegoptikai modellt használtam. 

Az alkalmazott modell transzparens hordozó mindkét oldalán egymással megegyez , optikailag 

kis mértékben inhomogén réteget, a mérés során pedig normál beesési szöget tételez fel [160]. 

A mérési eredmények kiértékelése során a számolt adatsort illesztettem a mérthez a megfelel

paraméterek szisztematikus változtatásával (Lavenberg Marquardt algoritmus segítségével) 

[161]. A legfontosabb illesztési paraméterek a réteg törésmutatója (n) és vastagsága (d) voltak. 

Az optikai inhomogenitást jellemz g paraméter (2) pedig: 

ahol nk és nb a bevonat törésmutatója a réteg-leveg  határfelület, illetve a réteg-hordozó 

határfelület közelében. Ha a g paraméter értéke 1, akkor a réteg homogén. A minták 

transzmittancia spektrumai alapján nyert effektív törésmutató ismeretében becsültem azok 

, (2)
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porozitását is a Lorentz Lorenz-összefüggés (3) segítségével [162]. Az összefüggés 

kétkomponens  rendszerre: 

ahol:

 – a bevonat effektív törésmutatója 

 – a tömbi SiO2 törésmutatója 

 – a leveg  törésmutatója (1,00) 

 az adott komponens térkitöltési hányada

 A Rodamin 6G színezékkel impregnált, üveghordozón kialakított pórusos SiO2 mintákat, a 

színezékfelvétel jellemzése céljából, szintén UV-Vis spektrometria segítségével vizsgáltam. A 

megfelel  minták abszorbancia spektrumait 400 600 nm hullámhossztartományban vettem fel, 

ugyanolyan lépésközt, pásztázási sebességet és résszélességet alkalmazva, mint a 

transzmittancia spektrumok mérésekor. Az abszorbancia spektrumokat rögzítettem a minták 

színezékkel történ  impregnálása el tt és után, valamint a színezékleadás vizsgálatai során. Az 

eredmények értékeléséhez használt abszorbancia spektrumokat a mintákról R6G-vel történ

impregnálás után (a színezékleadás vizsgálata esetében az impregnált minták áztatása után) és 

impregnálás el tt felvett abszorbancia spektrumok különbségéb l származtattam. 

4.2.4.2. Ellipszometriai porozimetria (Ellipsometric Porosimetry, EP) 

 A vizsgálatokat egy Semilab PS-2000 típusú ellipszometriai poroziméterrel végeztük. Az 

ellipszometriai porozimetria alkalmas pórusos vékonyrétegek nyitott porozitásának, fajlagos 

felületének, pórusméret-eloszlásának és mechanikai tulajdonságainak jellemzésére [163, 164]. 

Az EP mérés során a g zadszorpció következtében fellép  optikai változások spektroszkópiai 

ellipszometriával nyomon követhet k. A mérés során az adszorptívum g zei kondenzálódnak 

a pórusrendszerben, ami effektív törésmutató-változást von maga után. Az adszorpciós és 

deszorpciós izotermák alapján a minta porozitása meghatározható, továbbá a 

pórusméret-eloszlás is számítható a módosított Kelvin-egyenlet alkalmazásával (mezopórusok 

esetén). EP módszerrel különböz  típusú, szilíciumhordozókon kialakított TiO2- és 

SiO2-bevonatokat jellemeztem, adszorptívumként toluolt használtam. Mérés el tt a mintákat 

20 percig 175 °C-on h kezeltem. Az adszorpciós és deszorpciós izotermák felvétele 21 °C-on 

történt. 

, (3)
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 Az EP emellett lehet vé teszi a vékonyrétegek optikai tulajdonságainak meghatározását is, 

mint spektroszkópiai ellipszométer, az adszorptívum nulla parciális nyomása mellett. A 

méréseket 173,6 9714,5 nm hullámhossztartományban, 60 °-os beesési szög mellett végeztük. 

A bevonatok vastagságát és törésmutatóját a Tauc Lorentz oszcillátor modell alkalmazásával 

határoztam meg. A Tauc Lorentz diszpeziós modell a tiltott sáv energiájának meghatározására, 

a dielektromos függvény alakjának pontosabb leírására szolgál a tiltott sáv környékén. 

Alkalmazását a széles hullámhossztartományban végzett mérés indokolta. A mérési 

eredmények kiértékelésére a Semilab Zrt. SEA szoftverét használtam. 

4.2.4.3. Téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia (Field Emission Scanning Electron 
Microscopy, FESEM) 

 A különböz  típusú, szilíciumhordozókon kialakított TiO2-bevonatok és cinkhordozós 

SiO2-bevonatok szerkezetét, felületi morfológiáját felülnézeti FESEM (LEO 1540 XB)

felvételek alapján jellemeztem. A keresztmetszeti FESEM képeket a bevonatok vastagságának 

meghatározására használtam. A mérések során alkalmazott gyorsító feszültség 5,00 keV volt. 

4.2.4.4. Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (High-Resolution 
Transmission Electron Microscopy, HRTEM) 

 Szilíciumhordozókon kialakított, különböz  típusú, TiO2- és SiO2-bevonatok szerkezetének 

és morfológiájának vizsgálatára egy 300 kV-on üzemeltett, 0,17 nm térbeli 

felbontású, JEOL 3010 típusú, nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal 

készültek átnézeti és keresztmetszeti felvételek. A mérések el tt a mintael készítést

hagyományos mechanikai és ionsugaras vékonyító technikákkal végezték. A keresztmetszeti 

felvételekhez az ún. „kett  az egyben” módszert alkalmazták, azaz az összeragasztott 

mintapárok vékonyítása egyidej leg, egy mintadarabként történt [165]. A Tridiem GATAN GIF 

energiasz r vel ellátott mikroszkóp alkalmas elektron energiaveszteségi spektroszkópiára 

(Electron Energy Loss Spectroscopy, EELS) és energiasz rt TEM képfeldolgozásra az EELS

spektrum különböz  tartományai alapján. Az elektron energiaveszteségi spektrum a vizsgált 

mintán áthaladó elektronnyaláb energiaveszteségéb l adódik: az elektronok egy része 

rugalmatlanul szóródik, ezáltal energiát veszít, az energiaveszteség mértéke pedig mérhet  és 

elemezhet . Az EELS mellett az energiasz rés, az energiát veszített elektronok detektálása által, 

képalkotásra is felhasználható. A HRTEM képek kiértékelése során gyors 

Fourier-transzformációt (Fast Fourier Transform, FFT) is alkalmaztunk. 

 Az ezüsttel adalékolt TiO2-bevonatok vizsgálata során az energiasz r  segítségével ún. 

zero-loss és plasmon képek is készültek. Az el bbi a mintán energiaveszteség nélkül átjutó 
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elektronokat használja a képalkotáshoz, ezért a kontraszt a konvencionális TEM-éhez hasonló. 

A másik esetben a berendezés a plazmon rezonanciára jellemz  energiaveszteséget szenvedett 

elektronokat sz ri ki, ezzel lehet vé téve a minta vezet  és nem vezet  (fémes és szigetel )

részeinek megkülönböztetését, azaz esetünkben alkalmas a minta ezüsttartalmának 

kimutatására. 

4.2.4.5. Atomer  mikroszkópia (Atomic Fore Microscopy, AFM) 

 A pórusos SiO2 szol-gél bevonatok esetében az ionsugárzás által el idézett felületi 

morfológiát (a maszkként használt nanoméret  SiO2-részecskék Langmuir Blodgett-típusú 

rétegének mechanikai eltávolítása után) AIST–NT SmartSPM 1000 típusú atomer

mikroszkóppal, tapping módban mért eredmények alapján jellemeztem. Az AFM mérések 

feldolgozásához, kiértékeléséhez a Gwyddion szoftvert használtam [166]. 

4.2.4.6. A bevonatok antibakteriális hatásának tanulmányozása mikrobiológiai 
módszerekkel

 Az üveghordozókon kialakított, különböz  típusú TiO2-bevonatok Escherichia coli

baktériumtörzzsel szemben mutatott antibakteriális hatását két különböz  mikrobiológiai 

módszerrel tanulmányoztam: a telepszámlálásos (colony forming unit assay, CFU) és az 

agardiffúziós technikákat alkalmaztam. A telepszámlálásos módszer kvantitatív, míg az 

agardiffúziós teszt szemi-kvantitatív eljárás. 

 Az Escherichia coli sejtek növesztése 37 °C-on, 12 órán át, 0,5% nátrium-kloridot 

tartalmazó tápoldatban történt. Ezt követte 5 ml baktérium kultúra átoltása 45 ml friss 

tápoldatba, majd a logaritmikus növekedési fázisig történ  növesztése 37 °C-on, 2 órán át. A 

jellemz  sejtkoncentráció 1 x108 sejt volt ml-enként. 

 Az antibakteriális vizsgálatok során minden mintatípus esetében három párhuzamos, azonos 

módon készített mintát vizsgáltam, és minden kísérletet háromszor végeztem el. Referenciaként 

ugyancsak három darab megtisztított üveghordozót használtam minden vizsgálat alkalmával. 

 A telepszámlálásos módszer esetében az Escherichia coli sejtek szuszpenzióját a vizsgált, 

sötétben tartott, vagy bevilágított minták felületén tartottam 2 órán át. A bevilágításra egy, a 

minták felületét l 20 cm távolságra elhelyezett, 60 W-os izzólámpát használtam. A lámpa 

emissziós tartománya 400 1000 nm, fényteljesítménye a teljes hullámhossztartományban 

2,93 mW/cm2 volt. A kiindulási baktérium-szuszpenzió foszfát pufferrel történ , százszoros 

hígítását követ en 200-200 μl-t pipettáztam a hígított, homogenizált szuszpenzióból a 

vizsgálandó minták és kontrollként használt üveglapok felületére. Ezután 2 órán át sötétben 
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tartottam, vagy bevilágítottam a felületükön baktériumokat tartalmazó mintákat. A kontaktus 

2 órás id tartama alatt az antibakteriálisan aktív minták kifejtik hatásukat, azaz az aktív minták 

felületén a kontaktid  letelte után a minta hatékonyságának megfelel  mértékben megtalálhatók 

él , szaporodásra képes, illetve elhalt, inaktív baktériumok. A 2 óra letelte után mindegyik 

minta felületére még 15 ml foszfát puffert pipettáztam, majd homogenizáltam a már felületen 

lév  baktérium-szuszpenzióval. Ezt követ en a minták felületén lév  hígított 

baktérium-szuszpenzióból 50-50 μl-t eloszlattam kémcsövekben lév , 5-5 ml térfogatú foszfát 

pufferben. A különböz  minták felületér l származó hígított szuszpenziókból 1 ml-t 2 ml 

folyékony tápközegbe (lágy agar) pipettáztam, majd Petri-csészékben lév , szilárd táptalajon 

eloszlattam. Minden egyes minta esetében három párhuzamos mintát vettem (háromszor 1 ml-t) 

a hígított szuszpenzióból, ily módon egy mintatípusra összesen kilenc jellemz  telepképz

egység (CFU) értéket kaptam. A kifejl dött telepeket 24 órás, 37 °C-on történ  inkubálást 

követ en számláltam meg. Mivel egy baktérium egy telepet képez, és csak az él  baktériumok 

képesek telepképzésre, a kifejl dött telepek számának ismeretében jellemezhet  a vizsgált 

minta antibakteriális hatásának mértéke. A baktériumok túlél képességét jellemz  százalékos 

értéket az (N/N0)×100 összefüggéssel számoltam, ahol N0 a kontrollként használt üveglapokra, 

míg N az adott mintára kapott telepszámok átlaga. 

 Az agardiffúziós vizsgálatok során a tanulmányozott mintákat baktériumokat tartalmazó 

szilárd táptalajra helyeztem. A táptalaj 1 ml, tízszeresére hígított baktérium-szuszpenzió 10 ml 

tápagarral való összekeverésével készült 45 °C-on, melyet annak steril Petri-csészékbe való 

kiöntése követett. A Petri-csészéket a táptalaj felületén lév  mintákkal együtt inkubáltam 

37 °C-on, 24 órán át. Az antibakteriális hatás mértékér l a minták körüli kioltási zóna megléte, 

vagy hiánya, illetve annak szélessége adott információt. 

 Az ezüsttartalmú TiO2-bevonatok id tállóságát is tanulmányoztam. A minták ismételt 

felhasználhatóságát kísérleti modellezéssel vizsgáltam: a telepszámlálásos módszer esetében 

200 μl, baktériumokat nem tartalmazó, foszfát puffert pipettáztam a minták felületére, és ott 

tartottam 2, illetve 20 órán át. Az agardiffúziós vizsgálatok során a mintákat 9 ml, 

baktériumokat nem tartalmazó, foszfát pufferbe helyeztem ugyancsak 2, illetve 20 órára. A 

minták felületén, illetve környezetében lév  foszfát puffert 2 óránként friss oldatra cseréltem. 

Végül a mintákat desztillált vízzel öblítettem és 120 °C-on 1 órán át szárítottam. Ezt követ en 

a fent ismertetett módon elvégeztem a telepszámlálásos, vagy agardiffúziós mikrobiológiai 

teszteket. Ezen vizsgálatokkal tanulmányoztam a minta által leadott ezüsttartalomnak az 

antibakteriális aktivitásra gyakorolt hatását, és ezáltal a minták id tállóságát. Az antibakteriális 

vizsgálatokkal párhuzamosan a frissen készített, és foszfát pufferben különböz  ideig áztatott 
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minták ezüsttartalmát Rutherford visszaszórási spektrometriás (4.2.4.8.) mérések alapján 

határoztam meg. 

4.2.4.7. A bevonatok korróziógátló tulajdonságának jellemzése elektrokémiai módszerrel 

 A cinkhordozókon kialakított egy- és többréteg , kompakt és pórusos SiO2, valamint az 

ugyanilyen típusú hidrofobizált minták permeabilitásának és ugyanakkor korróziógátló 

tulajdonságának jellemzésére elektrokémiai vizsgálatokat végeztem. A mérések egy három 

elektródos cellában valósítottam meg, ahol a munkaelektród maga a vizsgált minta (cinklemez, 

vagy bevonattal ellátott cinkhordozó) volt, segédelektródként platina szálat, referencia 

elektródként Ag/AgCl/KCl (telített) másodfajú elektródot használtam. A munkaelektród felülete 

minden esetben S = 2 cm2 volt. A méréseket 0,2 g/l koncentrációjú vizes nátrium-szulfát 

(pH=5,0) oldatban végeztem egy számítógép vezérelt AUTOLAB, PGSTAT302 N típusú 

potenciosztáttal. A mért adatok feldolgozása a GPES (general purpose electrochemical system)

szoftver segítségével történt. A polarizációs görbe felvétele el tt minden esetben rögzítettem a 

nyitott áramköri potenciált 1 órán át, míg értéke nem stabilizálódott. A polarizációs görbéket a 

nyitott áramköri potenciál értékéhez képest ± 200 mV tartományban, 10 mV/min pásztázási 

sebességgel rögzítettem. A korróziós potenciál és a korróziós árams r ség értékeit a 

Tafel-görbék alapján határoztam meg. 

4.2.4.8. Rutherford visszaszórási spektrometria (Rutherford Backscattering 
Spectrometry, RBS) 

 A szilíciumfelületeken lév  TiO2-bevonatok ezüsttartalmának meghatározására Rutherford 

visszaszórási spektrometriás mérések alapján került sor. A Rutherford visszaszórási 

spektrometria az  (4He+)-részecskék atommagokon bekövetkez  szóródásán alapul. Az 

ütközés hatására az -részecskék rugalmas Coulomb-szórást szenvednek a minta atommagjain, 

melynek során energiát veszítenek, a visszaszórt részecskék energiája pedig a szóróatom 

tömegére jellemz . A vizsgálatok egy 5 MV gyorsítófeszültség  Van de Graaf típusú 

részecskegyorsítóhoz csatlakoztatott, kéttengely  goniométerrel felszerelt szórókamrában 

történtek. Az 1 MeV-os 4He+-ionnyalábot a minta 0,5 × 0,5 mm2 területére irányították a mérés 

során, miközben a nyaláb divergenciáját 0,06 ° alatt tartották. Az ionáramot transzmissziós 

Faraday-kalitkával mérték. A szórókamrában a vákuum 1 × 10-4 Pa volt. A 

szénhidrogén-lerakódás csökkentésére folyékony nitrogénnel h tött csapdákat használtak a 

kamra fala körül. A visszaszórt He+-ionok detektálása egy Cornell-geometriában elhelyezett 

ORTEC típusú felületi záróréteges detektorral történt,  = 165 °-os szórási szögnél. A detektor 
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energiafelbontása 16 keV volt. A spektrumokat 7 °-os és 60 °-os beesési szög mellett vettük fel. 

A mért RBS spektrumok értékelése az RBX [167] szimulációs szoftverrel történt. 

4.2.4.9. Nagyszög  röntgenszórás (Wide-Angle X-Ray Scattering, WAXS) 

 A TiO2-bevonatok kristályszerkezetének meghatározását nagyszög  röntgenszórás 

mérésével végeztem. A méréshez a bevonatokat szilíciumhordozóra vittem fel. A mérések egy 

forgóanódos röntgenforrásból (40 kV, 40 mA) származó Cu-K  röntgenvonal hullámhosszán 

(1,542 Å) történtek, a kétdimenziós WAXS szórásképet MAR 345 típusú detektor gy jtötte. Az 

expozíció ideje1800 s, a 2  értéke pedig 30 ° volt a kép középpontjában. 

4.2.4.10. A bevonatok nedvesedési tulajdonságának jellemzése 

 Különböz  típusú, kompakt és pórusos, egy- és többréteg  SiO2-bevonatok nedvesedési 

tulajdonságait egy KR SS DSA30 típusú peremszögmér  berendezéssel vizsgáltam. A 

vizsgálatokat üveg- és cinkhordozók felületén kialakított, hidrofobizált mintákon végeztem el, 

két különböz  mér folyadékkal: egyrészt nagytisztaságú desztillált vizet használtam, másrészt 

pedig az elektrokémiai vizsgálatoknál elektrolitként használt 0,2 g/l koncentrációjú vizes 

nátrium-szulfát oldatot. A mérések során a peremszögek maximális haladó és minimális hátráló 

értékeit, valamint a peremszöghiszterézist határoztam meg ül csepp módszerrel, a 

cseppfelépítés és cseppelvétel technikát alkalmazva. A vizsgálatokat a megfelel  mér oldattal

telített g ztérben végeztem. A haladó peremszögek meghatározásához egy 10 μl-es cseppet 

képeztem a minta felületén Hamilton-fecskend  segítségével, majd ebb l 5 μl-t leszívva 

alakítottam ki a hátráló peremszög meghatározására alkalmas cseppet. A peremszögértékeket 

polinom-illesztéssel határoztam meg. Minden bevonattípus esetén három párhuzamos, azonos 

körülmények között el állított mintán végeztem el a méréseket, mintánként öt-öt cseppet 

vizsgálva.

4.2.4.11. Profilométerrel végzett vizsgálatok 

 A nanostrukturált felületi morfológiával rendelkez  SiO2-bevonatok esetében, a 

Xe+-ionokkal besugárzott, illetve nem besugárzott (fémlemezzel maszkolt) részek között 

kialakult lépcs magasságokat Bruker Dektak XT típusú profilométerrel határoztuk meg. A 

mérések során használt t  sugara 5 μm, az alkalmazott er  pedig 7 × 10-5 N volt. Minden minta 

esetében tíz különböz  pozícióban, a lépcs re mer leges, 1000 μm hosszú vonal mentén 

végeztünk mérést. 
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4.2.4.12. Konfokális Raman mikroszkópia 

 A Rodamin 6G színezékkel impregnált, nanostrukturált pórusos SiO2-bevonatok 

fluoreszcens spektrumai egy WITec alpha300 RAS típusú konfokális Raman mikroszkóppal 

kerültek rögzítésre, 488 nm hullámhosszúságú gerjeszt  lézerfény alkalmazásával. A 

spektrumok felvétele a minták 5 × 5 μm2 terület  részét pásztázva történt, 0,25 s integrálási id

mellett. A konfokális fluoreszcens képalkotás a pontonként mért fluoreszcens intenzitáscsúcsok 

alapján történt, 500 606 nm hullámhossztartományban integrálva a spektrumokat. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1. Antibakteriális hatású Ag/TiO2 kompozit bevonatok 

 Munkám során különböz  típusú és struktúrájú, ezüsttartalmú és ezüstöt nem tartalmazó 

TiO2 szol-gél bevonatokat állítottam el  üveg- és szilíciumhordozókon a mártásos technikát 

alkalmazva. A kialakított bevonatok felületi tulajdonságait és struktúráját HRTEM, FESEM és

EP vizsgálatokkal jellemeztem. A TiO2 kristályszerkezetét WAXS és HRTEM, míg a minták 

ezüsttartalmát RBS mérések alapján határoztam meg. A különböz  típusú minták 

Escherichia coli baktériumtörzzsel szemben mutatott hatásának tanulmányozására a 

telepszámlálásos és agardiffúziós mikrobiológiai módszereket alkalmaztam. Vizsgáltam az 

ezüsttartalmú minták antibakteriális hatásának id tállóságát a TiO2-réteg szerkezetének, 

valamint az ezüsttartalom mértékének és fizikai tulajdonságainak függvényében. 

 Az el állított és tanulmányozott bevonatok típusait és a minták jelölését az 1. táblázatban

foglaltam össze. 

1. táblázat: TiO2 szol-gél bevonatok jelölésének és el állításának összefoglaló táblázata. 

Minta jele Templát Ezüstadalék Adalékolás módja 

TiO2 - - - 
pTiO2 CTAB - - 

pTiO2-0,03 M AgNO3 CTAB 0,03 M AgNO3
pórusok

impregnálása 

pTiO2-1 M AgNO3 CTAB 1,00 M AgNO3
pórusok

impregnálása 

pTiO2-2×1 M AgNO3 CTAB 
1,00 M AgNO3

kétszer

pórusok
impregnálása, 

kétszer

TiO2-AgNO3 -
AgNO3 (0,1226 M a 
szol össztérfogatára 

nézve)

prekurzor szolhoz 
adva

5.1.1. TiO2-bevonatok vizsgálata nagyszög  röntgenszórással 

 A WAXS méréseket szilíciumhordozókon kialakított TiO2 és pTiO2 típusú mintákon 

végeztem. A mérések során nyert, a TiO2 és pTiO2 típusú mintákra jellemz , kétdimenziós 

WAXS mintázatokat és az ezeknek megfelel  sugárirányú metszeteket a 12. ábra tartalmazza. 

A 2  = 25,84°; 2  = 48,34° és 2  = 38,19° szögeknél (függ leges szaggatott vonallal) megjelölt 

csúcsok a 3,45 Å; 1,88 Å és 2,36 Å rácstávolságoknak felelnek meg. Ezek pedig jó egyezést 
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mutatnak az anatáz három legintenzívebb diffrakciós jelével: 3,51 Å; 1,891 Å és 2,379  Å [168]. 

Az er s és kissé strukturált háttér a szilíciumhordozó termikus szórásának tudható be. 

 A mintapreparáció során alkalmazott h kezelési h mérséklet alapján az elvárt TiO2

kristálymódosulat az anatáz volt [154], a mérési eredmények tehát igazolták ezen feltevésünket. 

Ennek nagy jelent sége van a fotokatalízis szempontjából, ugyanis a TiO2 három 

kristálymódosulata közül az anatáz mutatja a legnagyobb fotoaktivitást [169]. 

12. ábra: Kétdimenziós WAXS mintázatok és az azoknak megfelel  sugárirányú metszetek diagramjai 
TiO2 és pTiO2 típusú minták esetében. A jobb láthatóság érdekében a diagramok az y tengely mentén 

eltolva láthatók. Az er s háttér a Si-hordozóból adódik. 

5.1.2. TiO2- és Ag/TiO2-bevonatok min sítése ellipszometriai porozimetriával 

 A három különböz  prekurzor szolból készült, TiO2, pTiO2 és TiO2-AgNO3 típusú 

bevonatokat EP módszerrel vizsgáltam. Célom a küls  molekulák által hozzáférhet , nyitott 

pórusok mennyiségének és jellegének tanulmányozása volt. A méréseket szilíciumhordozókon 

kialakított mintákon, 21 °C-on, toluol adszorptívummal végeztük. A 13. (a), (c) és (e) ábrák 

rendre a TiO2, pTiO2, és TiO2-AgNO3 típusú minták adszorpciós és deszorpciós izotermáit 

mutatják. A pórusrendszerek normalizált pórusméret-eloszlását a módosított Kelvin-egyenlettel 

határoztam meg, hengeres pórusokat feltételezve. A TiO2, pTiO2, és TiO2-AgNO3 típusú 

bevonatok normalizált pórussugár-eloszlás görbéi a 13. (b), (d) és (f) ábrákon láthatók. 
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13. ábra: EP-vel meghatározott (a, c, e) toluol adszorpciós-deszorpciós izotermák és 
(b, d, f) normalizált pórusméret-eloszlás (a, b) TiO2, (c, d) pTiO2 és (e, f) TiO2-AgNO3 típusú szol-gél 

bevonatok esetében. 

 Mindegyik szorpciós izoterma alakja a Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai 

Szövetség (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) osztályozása szerinti 

[170], mezopórusos szorbensekre jellemz IV. típusú izotermáéhoz hasonló lefutású. A 

hiszterézishurok alakja H2 típusú, ugyancsak az IUPAC besorolása szerint. Ez a típus 

különböz  alakú és méret  pórusok összefügg  hálózatára jellemz . A TiO2 típusú bevonat 

kiterjedtebb hiszterézishurokkal (13 (a) ábra) jellemezhet , mint a pTiO2 típusú (13 (c) ábra).



60

Ez arra utal, hogy a TiO2 típusú bevonatok viszonylag sz k pórusnyílások által összekötött 

mezopórusokat tartalmaznak, míg a pTiO2 típusú bevonatok esetében a pórusokat összeköt

nyílások ehhez képest szélesebbek. A TiO2-AgNO3 típusú bevonat esetében (13. (e) ábra) az 

adszorpció magasabb relatív nyomáson jelentkezik (p/p0 = 0,65-ig), mint az el z  két 

mintatípusnál (p/p0 = 0,45), ami szélesebb pórusok jelenlétére utal. A 2. táblázat a vizsgált 

bevonattípusok porozitását és az izotermák adszorpciós és deszorpciós ágából meghatározott 

pórussugár-értékeket tartalmazza. Emellett feltüntettem a bevonatok vastagságát és effektív 

törésmutatóját is, melyet a Tauc Lorentz oszcillátor modell segítségével, az adszorptívum nulla 

relatív nyomásán határoztam meg. 

2. táblázat: A TiO2, pTiO2 és TiO2-AgNO3 típusú minták EP-vel meghatározott rétegvastagság, 
effektív törésmutató, porozitás és pórussugár értékei. 

Minta jele 
Rétegvastagság

[nm]

Effektív
törésmutató 

(632,8 nm-en)

Porozitás 
[%] 

radsz

[nm]
rdesz

[nm]

TiO2 64 2,215 8,7 2,2 1,6 
pTiO2 82 1,823 24,6 3,1 2,5 

TiO2-AgNO3 96 2,235 9,8 4,5 2,8 

5.1.3. TiO2- és Ag/TiO2-bevonatok vizsgálata pásztázó elektronmikroszkópiával 

 A szilíciumhordozók felületén kialakított bevonatok szerkezetét, felületi morfológiáját 

FESEM felvételek alapján jellemeztem. A 14. ábra TiO2, pTiO2-1 M AgNO3 és TiO2-AgNO3

típusú bevonatok jellemz FESEM képeit mutatja. 

 Megfigyelhet , hogy mindegyik vizsgált bevonattípus teljes mértékben beborítja a 

szilíciumhordozó felületét, sima felület  vékonyréteget képezve azon. A TiO2 típusú bevonatról 

készült felvételt (14. (a) ábra) tanulmányozva látható, hogy a bevonat struktúrája nem teljesen 

kompakt, egyfajta porozitás figyelhet  meg, melynek megléte az EP vizsgálatok alapján 

várható volt (2. táblázat). A TiO2 típusú réteg vastagsága a keresztmetszeti FESEM kép 

(14. (a) ábra) alapján 68 nm-nek adódott. Ez az érték szintén szoros egyezésben van az 

ugyanilyen típusú mintára kapott spektroszkópiai ellipszometriás görbe elemzésével 

meghatározott rétegvastagság értékkel (2. táblázat). 

 A pTiO2 típusú mintára (14. (b) ábra) kapott 86 nm-es rétegvastagság ugyancsak egybevág 

az EP vizsgálat során meghatározott értékkel (82 nm). Az ezüst-nitráttal impregnált minta 

szerkezetét tanulmányozva, a pórusszerkezet a felülnézeti és keresztmetszeti felvételeken 

egyaránt megfigyelhet , azonban a pórusok mérete túl kicsi ahhoz, hogy meghatározható 

legyen a FESEM képek alapján. 
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14. ábra: Különböz  típusú TiO2-bevonatok FESEM képei: (a) TiO2 típusú és (b) pTiO2-1 M AgNO3

típusú minták felülnézeti FESEM felvételei; a beágyazott képek a megfelel  minták keresztmetszeti 
FESEM felvételei. (c) A TiO2-AgNO3 típusú minta felülnézeti FESEM képe. A beágyazott ábra a 

felület egy részét mutatja nagyobb nagyításban. 

A pTiO2-1 M AgNO3 típusú bevonat ezüsttartalma nem azonosítható egyértelm en sem a 

felülnézeti, sem a keresztmetszeti FESEM képeken, azaz nem figyelhet  meg különbség a 

pTiO2 és pTiO2-1 M AgNO3 típusú bevonatokról készült felvételek között. Ez arra utal, hogy a 

felületen nincsenek ezüstrészecskék, vagy pedig méretük kisebb a FESEM ~5 nm-es 

felbontóképességénél. A keresztmetszeti képek alapján valószín síthet , hogy a réteg 

mezopórusai betöltötték méretkorlátozó szerepüket az ezüst felhalmozódása során. 

 Ezzel szemben a TiO2-AgNO3 típusú minta felületén (14. (c) ábra) számos, különböz  alakú 

és méret  ezüstrészecske figyelhet  meg. A néhány 50 nm-nél kisebb átmér j  részecske 

mellett, a jellemz  részecskeméret 100 nm körüli. 
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5.1.4. TiO2- és Ag/TiO2-bevonatok jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával 

 A TiO2, pTiO2-1 M AgNO3 és TiO2-AgNO3 típusú bevonatok szerkezetét és morfológiáját 

TEM módszerrel is jellemeztem. 

 A TiO2 és pTiO2-1 M AgNO3 típusú minták egyidej leg, egy mintapárként kerültek 

el készítésre a TEM mérésekhez, emiatt a 15. (a) és (b) ábrák mindkét bevonattípus 

keresztmetszeti képeit tartalmazzák (bal oldalon a TiO2, míg jobb oldalon a pTiO2-1 M AgNO3

típusú minta). A TiO2 típusú bevonat vastagsága 58 nm, míg a pTiO2-1 M AgNO3 típusú 

bevonaté 88 nm, a 15. (a) és (b) ábrák keresztmetszeti képei alapján. Mindkét bevonattípus 

pórusos szerkezetet mutató kristályos TiO2, a pórusok mérete és eloszlása egyenletes. Ezt a 

15. (a) ábra zero-loss TEM képén megfigyelhet  sajátságos kontrasztok és az elektron 

energiaveszteség spektrum (EELS) alapján készült plasmon kép (15. (b) ábra) egyaránt 

alátámasztják. Különös módon, a két minta pórusszerkezete között nem figyelhet  meg 

különbség. Ez azt jelenti, hogy a CTAB adalék a bevonat pórusszerkezetét nem, csupán a 

porozitás mértékét (2. táblázat) befolyásolta. A pTiO2-1 M AgNO3 típusú minta felületén és 

belsejében megfigyelhet  sötét kontrasztú foltok (15. (b) ábra) fémes tulajdonságra, azaz az 

ezüst szemcsék jelenlétére utalnak. Ugyanezen a képen bemutatott, TiO2 típusú bevonat 

esetében ilyen sötét kontrasztú foltok nem láthatók. 

 A 15. (c) és (d) ábrákon a TiO2-AgNO3 típusú bevonatra jellemez zero-loss és plasmon

TEM képeket mutatom be. Ez a minta a TiO2 és pTiO2-1 M AgNO3 típusú bevonatoktól eltér

pórusszerkezetet mutat, a pórusok alakja és eloszlása inhomogén, nagyon változó a vizsgált 

TiO2-AgNO3 típusú bevonaton belül. Az ezüstöt tartalmazó részek perkolált képet mutatnak 

(15. (c) és (d) ábrák), a plasmon képen (15. (d) ábra) a sötét kontrasztú részek az ezüst 

inhomogén eloszlására utalnak. A TiO2-AgNO3-bevonat nagyfokú különböz sége a másik két 

bevonattípustól a mintapreparációban rejlik. Míg a TiO2 és pTiO2 típusú bevonatok ugyanazon 

alapreceptúrából kiindulva készültek, a TiO2-AgNO3 típusú bevonat kialakítására alkalmas 

prekurzor szol teljesen más komponensek felhasználásával készült. Ami az ezüsttartalmat illeti, 

a pTiO2-1 M AgNO3 típusú bevonat esetében az ezüstöt a már kész pórusos bevonatok 

ezüst-nitrát oldattal való impregnálásával, a TiO2-AgNO3 típusú bevonat esetében pedig az 

ezüst-nitrátot prekurzor szolhoz adva juttattam a mintákba. 

 A TiO2 kristályszerkezetének felderítésére a pTiO2-1 M AgNO3 és TiO2-AgNO3 típusú 

bevonatokról készült HRTEM felvételeket használtam. A 15. (e) és (g) ábrák a 

pTiO2-1 M AgNO3 típusú bevonatra, míg a 15. (f) és (h) ábrák a TiO2-AgNO3 típusú mintára 

jellemz HRTEM képeket és gyors Fourier-transzformációk eredményeit mutatják. A PCPDF

adatbázis (Personal Computer Powder Diffraction File, az International Centre for Diffraction 
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Data pordiffrakciós adatbázisa) alapján a TiO2 három módosulatának (anatáz, rutil és brookit) 

több, egymással átlapoló rácstávolsága van. A meghatározott 0,352 nm-es periódus jellemz

lehet a bct anatáz (tércentrált tetragonális rács, body-centered tetragonal) 101 rácssíkjaira 

(PCPDF 84-1285), vagy pedig a brookit 210 rácssíkjaira (PCPDF 76-1937). Ez a rácstávolság 

a tanulmányozott minták minden területén megtalálható. A HRTEM képeknek és azok gyors 

Fourier-transzformációinak elemzése kimutatta, hogy a vizsgált minták jellemz en anatáz 

kristályszerkezettel rendelkeznek. A mérések kalibrálása a 15. (e) és (f) ábrák felületén lév , a 

felületb l kiálló ezüst szemcséken meghatározott fcc Ag (lapcentrált kockarács, face-centered 

cubic) 111 rácstávolsága (0,232 nm, PCPDF 84-1285) alapján történt. A 15. (f) ábrán látható 

2 5 nm-es sávok az egymással átlapoló kristályok síkseregeinek kombinációjából származó 

Moiré-mintázatok. 
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5.1.5. TiO2- és Ag/TiO2-bevonatok antibakteriális hatása 

 A különböz  típusú minták antibakteriális hatásának vizsgálatára telepszámlálásos és 

agardiffúziós vizsgálatokat végeztem. Mindkét esetben üveghordozóra felvitt TiO2 és 

ezüsttartalmú TiO2-bevonatok Escherichia coli baktériummal szemben mutatott hatását 

tanulmányoztam. Kontrollként a minták hordozójaként alkalmazott, tisztított üveglapokat 

használtam. 

5.1.5.1. Telepszámlálásos módszerrel végzett antibakteriális vizsgálatok 

 Telepszámlálásos módszerrel az összes TiO2 alapú bevonattípust min sítettem. A 

vizsgálatokat sötétben tartott és látható fénnyel bevilágított (60 W-os izzólámpa, 400 1000 nm, 

2,93 mW/cm2, 20 cm távolságra a minták felületét l) mintákon egyaránt elvégeztem. A 

baktérium-szuszpenzió és a minták kontaktideje 2 óra volt. A 16. (a) és (b) ábrák a sötétben 

tartott, illetve látható fénnyel bevilágított mintákra, telepszámlálásos módszerrel nyert jellemz

eredményeket mutatják. A baktériumok túlél képességét az (N/N0)×100 összefüggéssel 

számítottam ki, ahol N0 egy adott vizsgálat során alkalmazott, három párhuzamos kontroll 

üveglapra kapott kilenc darab telepszám átlaga, N pedig ugyanazon vizsgálat során 

tanulmányozott, három párhuzamos mintára kapott kilenc darab telepszám átlaga (lásd a 

kísérleti rész 4.2.4.6. fejezetében). 

 A 16. (a) és (b) ábrákat tanulmányozva látható, hogy mind a sötétben tartott, mind a 

bevilágított, ezüstöt nem tartalmazó TiO2 és pTiO2 típusú bevonatok is mutatnak bizonyos 

mérték  antibakteriális hatást. Jelent s mérték  baktériumgátló hatás azonban csak az 

ezüsttartalmú minták esetében tapasztalható. Az ezüst-nitráttal impregnált pórusos bevonatok 

(pTiO2-AgNO3) esetében az antibakteriális hatás összhangban van a minták feltételezett 

ezüsttartalmával, de nincs számottev  különbség az ezüst-nitráttal egyszer (pTiO2-1 M AgNO3),

illetve kétszer (pTiO2-2×1 M AgNO3) impregnált minták aktivitása között. Összehasonlítva 

azon minták antibakteriális hatását, melyeket az ezüst-nitrát prekurzor szolhoz keverésével 

állítottam el  (TiO2-AgNO3), az ezüst-nitráttal impregnáltakéval (pTiO2-AgNO3)

megállapítható, hogy a valószín sített magasabb ezüsttartalom ellenére a TiO2-AgNO3 típusú 

bevonatok nem hatékonyabbak sem sötétben tartva, sem pedig bevilágítva. Ennek oka, a 

FESEM, HRTEM és EELS elemzések (5.1.3. és 5.1.4. fejezetek) által feltárt, a különböz  típusú 

mintákban jelenlév  ezüst nanorészecskék jellege közti különbségben rejlik. A pTiO2-AgNO3

típusú, impregnált minták esetében az ezüsttartalom jelent s része a hozzáférhet , nyitott, sz k

dimenziójú pórusrendszerben helyezkedik el, és a néhány, felületen lév  részecske átmér je

nem haladja meg a 15 nm-t. Ezzel szemben a TiO2-AgNO3 típusú minta számos, különböz
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méret  ezüstrészecskét tartalmaz a felületén: a néhány 50 nm átmér  alatti részecske mellett a 

jellemz  részecskeátmér  100 nm és afölötti. 

16. ábra: E. coli baktériumok telepszámlálásos módszerrel meghatározott túlél képessége (a) sötétben 
tartott és (b) látható fénnyel bevilágított, különböz  típusú minták felületén. 

Bár a bevonat belsejében lév  ezüst szigetek kisebb dimenziójúak, azok feltételezhet en el 

vannak zárva a külvilágtól. Több közlemény számol be arról, hogy a kisebb ezüst 

nanorészecskék antibakteriális aktivitása jóval nagyobb, a nagy fajlagos felületnek, ezáltal 

magasabb ionleadó képességnek köszönhet en [171, 69, 58]. Emellett az ezüst nanorészecskék 

E. colival szemben mutatott antibakteriális hatása 50 60 nm átmér  felett meg is sz nik

[69, 58]. 
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 A TiO2-bevonatok látható fény által el idézett fotokatalitikus aktivitása, melyet az 

ezüstadalékolással kívántam elérni, nem mutatható ki az antibakteriális vizsgálatokkal. Ennek 

alátámasztására statisztikai analízist végeztem, mely során kétmintás t-próbával hasonlítottam 

össze a sötétben tartott és bevilágított mintákra nyert telepszámokat. 0,05-os szignifikancia 

szint mellett statisztikusan szignifikáns eltérést csupán a TiO2 típusú mintánál tapasztaltam 

(p 0,001). Ennek hátterében az állhat, hogy a bevilágító fény UV tartományhoz közel es  része 

aktiválja az ezüstöt nem tartalmazó TiO2-ot. A pTiO2 és az összes ezüsttartalmú minta esetében 

0,05 felettinek adódtak a p-értékek. Következésképpen nincs számottev  különbség a sötétben 

tartott és látható fénnyel bevilágított mintákon végzett telepszámlálásos kísérletek eredményei 

között. Ez valószín leg annak tudható be, hogy az Ag/TiO2 kompozit bevonatok 

ezüsttartalmának jelent s antibakteriális hatása elfedi a látható hullámhossztartományú 

bevilágítás által kiváltott fotokatalízis hozzájárulását az antibakteriális hatáshoz. 

5.1.5.2. Az antibakteriális hatás vizsgálata agardiffúziós módszerrel 

 Agardiffúziós módszerrel az ezüst nélküli és ezüstöt tartalmazó TiO2-bevonatok

antibakteriális hatását egyaránt min sítettem. A vizsgálatokat sötétben végeztem. Ennél a 

módszernél a vizsgálandó mintákat a már Escherichia coli baktériumokat tartalmazó táptalajra 

fektettem, majd 24 órán át 37 °C-on inkubáltam a baktériumokat a mintákkal együtt. Abban az 

esetben, ha az antibakteriális ágens képes bediffundálni a mintából a táptalajba, kioltási zóna 

jelenik meg a minta körül. A kioltási zóna méretét az antibakteriális komponens koncentrációja 

és a mintából tápagarba történ  diffúziójának sebessége határozza meg. 

 A 17. ábrán bemutatott fényképek a pTiO2 és pTiO2-0,03 M AgNO3 típusú mintákra 

agardiffúziós módszerrel nyert eredményeket demonstrálják, míg a 3. táblázat az összes 

vizsgált mintatípusra kapott eredményeket összegzi. 

 Kioltási zóna csupán az impregnálással el állított minták (pTiO2-AgNO3) körül alakult ki, 

ezek megközelít leg azonos szélesség ek voltak. Nem észleltem kioltási zóna megjelenését 

sem az ezüst nélküli TiO2 és pTiO2, sem pedig az ezüsttartalmú TiO2-AgNO3 típusú minta körül. 

Ezen eredmények jó egyezésben vannak a telepszámlálásos módszerrel nyertekkel, és arra 

utalnak, hogy az ezüst diffúziója kedvezményezettebb a pTiO2-AgNO3 típusú bevonatok 

pórusrendszeréb l, mint a TiO2-AgNO3 típusú minták tömbi anyagából. Az eredmények azt is 

kimutatták, hogy a TiO2-AgNO3 típusú bevonat felületén lév , nagyméret  ezüstrészecskék 

ion-leadóképessége sem elégséges mérhet  kioltási zóna kialakításához. 
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17. ábra: E. coli baktériumokat tartalmazó tápagar felületén lév (a) pTiO2 és 
(b) pTiO2-0,03M AgNO3 típusú mintákról készített fényképek az agardiffúziós antibakteriális vizsgálat 

elvégzése után. 

3. táblázat: Különböz  típusú mintákra agardiffúziós módszerrel nyert kioltási zónák szélességei. 

Minta jele Kioltási zóna szélessége [mm] 

TiO2 0 
pTiO2 0 

pTiO2-0,03 M AgNO3 2,3 ± 0,3 
pTiO2-1 M AgNO3 2,3 ± 0,2 

pTiO2-2×1 M AgNO3 2,2 ± 0,1 
TiO2-AgNO3 0 

5.1.6. A TiO2-bevonatok ezüsttartalma és id tállósága 

5.1.6.1. A minták ezüsttartalmának meghatározása Rutherford visszaszórási 
spektrometriával

 A szilíciumhordozókon kialakított bevonatok ezüsttartalmát RBS módszerrel határoztam 

meg. A 18. ábra a különböz  típusú minták kezdeti, valamint foszfát pufferben 2 óra, 4 óra, 

10 óra és 20 óra áztatást követ en meghatározott ezüsttartalmát mutatja. A minták foszfát 

pufferben történ  áztatásával az ismételt antibakteriális vizsgálatot szimuláltam ugyanazon 

mintadarabon. 

 A bevonatok kezdeti ezüsttartalma (18. ábra) összhangban van a mintakészítés módja, 

illetve a telepszámlálásos antibakteriális vizsgálatok eredményei alapján vártakkal. Az 

ezüsttartalmat elméleti úton is becsültem. A pTiO2-AgNO3 típusú minták esetében a számítás 

elvégzésénél azt feltételeztem, hogy a bevonat teljes, külvilág felé nyitott pórustérfogata (24,6% 

porozitás, 5.1.2. fejezet, 2. táblázat) megtelik a megfelel  koncentrációjú ezüst-nitrát oldattal 
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az impregnálás során. A TiO2-AgNO3 típusú bevonat esetében a számítást a prekurzor szol 

összetétele ismeretében végeztem el. A 4. táblázat a frissen készített minták elméletileg becsült 

és RBS-sel meghatározott ezüsttartalmát mutatja be. 

18. ábra: Különböz  típusú minták RBS módszerrel meghatározott ezüsttartalma a foszfát pufferel 
való kontaktid  függvényében. 

4. táblázat: Különböz  típusú bevonatok elméletileg becsült és RBS módszerrel meghatározott 
ezüsttartalma.

Minta jele 
Elméletileg becsült 

ezüsttartalom [at%] 
RBS-sel meghatározott 

ezüsttartalom [at%] 
pTiO2-0,03 M AgNO3 0,007 0,265 

pTiO2-1 M AgNO3 0,229 0,596 
pTiO2-2×1 M AgNO3 0,455 1,961 

TiO2-AgNO3 3,282 2,597 

 A kísérletileg meghatározott ezüsttartalom megfelel , nagyságrendi egyezésben van a 

vártakkal: a legalacsonyabb, illetve legmagasabb ezüsttartalommal a pTiO2-0,03 M AgNO3 és 

a TiO2-AgNO3 típusú bevonatok rendelkeznek. A pTiO2-0,03 M AgNO3 típusú bevonat 

ezüsttartalma meglep en magasabb, mint a becsült érték, és a másik két impregnált bevonat is 

magasabb ezüstkoncentrációval rendelkezik, mint azok számított értékei. Ennek oka az 

ezüstionok adszorpciós eredet  felhalmozódása lehet a pórusrendszerben az impregnálás során. 
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5.1.6.2. Az ezüsttartalmú TiO2-bevonatok id tállóságának vizsgálata telepszámlálásos 
módszerrel

 Antibakteriális felületekkel szemben támasztott egyik fontos igény a hosszú távú 

felhasználhatóság. A minták id tállóságának vizsgálatára a következ  modellkísérletet 

végeztem el: az ezüsttartalmú TiO2 minták felületére 200 μl foszfát puffer oldatot vittem fel 

2 órára, illetve 20 órára (2 óránként friss oldatra cserélve), majd ezt követ en sötétben végzett 

telepszámlálásos módszerrel vizsgáltam antibakteriális hatásukat. Ezzel az eljárással a 

folyamatosan ismételt telepszámlálásos módszert imitáltam. Arról kívántam ily módon 

információt szerezni, hogy ha a felületre újabb és újabb baktériumszuszpenzió kerül, annak 

hatására a bevonat milyen mértékben adja le ezüsttartalmát, illetve, hogy a maradék 

ezüsttartalom hatásos-e még újabb baktériumok inaktiválására. A 19. ábra a baktériumok 

túlél képességét mutatja a foszfát pufferrel való kontaktid  függvényében. 

19. ábra: E. coli baktériumok telepszámlálásos módszerrel meghatározott túlél képessége különböz
típusú minták felületén a foszfát pufferel való kontaktid  függvényében. 

 Látható, hogy els  felhasználás során a különböz  típusú minták hasonló és nagymérték

aktivitást mutattak. A pTiO2-0,03 M AgNO3 típusú minta antibakteriális hatása 2 óra foszfát 

pufferrel való áztatást követ en nagymérték  csökkenést mutatott, és tovább csökkent 20 óra 

áztatás után. Ezzel szemben a másik két impregnált mintatípus (pTiO2-1 M AgNO3 és 

pTiO2-2×1 M AgNO3) aktivitása közel változatlan maradt még 20 óra kontaktid  után is. A 

TiO2-AgNO3 típusú minta aktivitása 2 óra áztatást követ en teljesen megsz nt.

Következésképpen az ismételt felhasználhatóság szempontjából legjobb antibakteriális hatást 

az 1 M-os ezüst-nitrát oldattal egyszer, vagy kétszer impregnált pórusos TiO2-bevonatok

mutatták (pTiO2-1 M AgNO3 és pTiO2-2×1 M AgNO3).
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5.1.6.3. Az ezüsttartalmú TiO2-bevonatok id tállóságának vizsgálata agardiffúziós 
módszerrel

 A telepszámlálásos módszerrel hosszú távú antibakteriális hatást mutató két mintatípus 

esetében agardiffúziós módszerrel is vizsgáltam a bevonatok id tállóságát: 9 ml foszfát 

pufferben áztattam a mintákat 2 , illetve 20 órán át. A kioltási zónák szélességének áztatási id

függvényében való változását a 20. ábra mutatja. 

20. ábra: Különböz  típusú minták esetében kialakult kioltási zónák szélessége a foszfát pufferrel való 
kontaktid  függvényében. 

 Az eredmények a telepszámlálásos módszernél tapasztaltakhoz hasonlóak: a kioltási zóna 

szélessége az els  felhasználás után csökken, majd többé-kevésbé stabilizálódik mindkét 

mintatípus esetében. Ez arra enged következtetni, hogy a bevonatok képesek a minimális 

inhibáló koncentrációnak (minimum inhibitory concentration, MIC) megfelel  (E. coli ellen 

323 μg/l ezüst [59]), vagy annál magasabb koncentrációjú ezüstion leadására akár 20 óra áztatás 

után is. 

 Becsültem a minták ezüsttartalmának minimális csökkenését az antibakteriális vizsgálatok 

során: ehhez az agardiffúziós módszernél figyelembe vettem a kísérletileg meghatározott 

kioltási zóna szélességének értékeit (3. táblázat), telepszámlálásos módszernél pedig a 

felhasznált puffer oldat térfogatát (200 μl). Agardiffúzió esetén az ezüstionok eloszlását 

lépcs függvénnyel közelítettem, melynek magassága a kioltási zónán belül a minimális 

inhibáló koncentráció, azon kívül zérus. Agardiffúziós módszer esetében az ezüsttartalom 

minimális csökkenése csupán 0,09 at% körüli, míg a telepszámlálásos módszernél ennél is 

kisebb, 0,0075 at%-nak adódott. 
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5.1.6.4. A minták ezüsttartalma és id tállósága közötti összefüggések 

 A pTiO2-AgNO3 típusú minták ezüsttartalma jelent s mérték  csökkenést mutatott az els

2 óra pufferrel való áztatás után, majd egy konstans értéken stabilizálódott (18. ábra). A 

18. és 19. ábrákat összehasonlítva megállapítható, hogy összefüggés van a pTiO2-AgNO3 típusú 

minták ezüsttartalma és antibakteriális aktivitása között. Ezen minták esetében az ezüsttartalom 

sokkal nagyobb mérték  csökkenést mutatott az els  felhasználás során, mint az 

5.1.6.3. fejezetben becsült érték, ami azt jelenti, hogy a leadott ezüstionok mennyisége 

jelent sen meghaladja a MIC értékét. A legkisebb ezüsttartalommal rendelkez  impregnált 

minta (pTiO2-0,03 M AgNO3) az els  használat után elvesztette aktivitását, a maradék 0,166 at% 

ezüst baktériumgátló hatása nem mutatkozott meg a további vizsgálatok során. Bár a 

mezopórusokból való ezüstkioldódás mechanizmusa nem teljesen tisztázott, valószín síthet ,

hogy az ezüst egy része kötött formában van jelen a pórusokban. A pTiO2-1 M AgNO3 és 

pTiO2-2×1 M AgNO3 típusú bevonatok a vizsgált id intervallumban megfelel  antibakteriális 

hatást mutattak, közel konstans ezüsttartalommal (0,36 at%, illetve 0,56 at%). 

 Ezzel szemben a TiO2-AgNO3 típusú minta ezüsttartalma még 20 óra kontaktid  után sem 

változott számottev en, antibakteriális hatása azonban már az els  használat után megsz nt.

Ennek az állhat a hátterében, hogy a TiO2-AgNO3 típusú minta antibakteriális hatása a felületen 

kis mennyiségben képz d  ezüstrészecskéknek tulajdonítható. Az els  alkalmazás után ezeket 

a részecskéket feltehet leg eltávolítjuk a felületr l, és emiatt a további vizsgálatoknál már nem 

tapasztalható antibakteriális aktivitás. A minták belsejében található ezüst feltehet en nem 

hozzáférhet  a baktériumok számára, míg az ezüsttartalom kidiffundálása a rétegb l, az 

agardiffúziós eredmények alapján (3. táblázat), gátolt. Emiatt a TiO2-AgNO3 típusú bevonat 

antibakteriális hatását a réteg felületén megtalálható ezüstrészecskék révén, kizárólag közvetlen 

kontaktusból származó mechanizmussal fejti ki. 
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5.2. Korróziógátló kompakt és pórusos SiO2-bevonatok 

 Korróziógátló tulajdonságú bevonatok kialakítása céljából egy- és többréteg , kompakt és 

pórusos SiO2 szol-gél bevonatokat hoztam létre cinklemezek felületén mártásos technikával. 

Tanulmányoztam a rétegvastagság, a porozitás, a pórusrendszer jellege, az alkalmazott 

h kezelések és hidrofobizáló ágensek hatását a bevonatok permeabilitására, ezáltal 

korróziógátló tulajdonságára. A minták felületi tulajdonságait peremszögméréssel és FESEM

felvételekkel min sítettem. A szerkezeti tulajdonságokat HRTEM és EP módszerekkel 

jellemeztem. Az üveghordozóra felvitt bevonatok optikai tulajdonságait UV-Vis

spektrometriával vizsgáltam. A minták korrózióval szemben mutatott viselkedését nyitott 

áramköri potenciál mérésekkel, a polarizációs görbék Tafel-értelmezésével jellemeztem. 

 Az el állított bevonatok típusait és jelölésmagyarázatát az 5. táblázatban mutatom be. 

5. táblázat: Korróziógátló SiO2 szol-gél bevonatok jelölésének és el állításának összefoglalása. 

Minta jele 
Minta

típusa/templát
Rétegszám H kezelés 

Hidrofobizáló 
ágens

SiO2-2 

Kompakt 
SiO2/- 

2

Utolsó réteg képzése 
után

-
SiO2-2-D DMDClSi (D)
SiO2-2-T TMClSi (T)
SiO2-2-H Minden rétegképzés 

után (H) 
-

SiO2-2-H-D DMDClSi (D)
SiO2-2-H-T TMClSi (T)

SiO2-4 
4

Utolsó réteg képzése 
után

-
SiO2-4-D DMDClSi (D)
SiO2-4-T TMClSi (T)
P-pSiO2-1 

Pórusos
SiO2/Pluronic 

(P)

1
Utolsó réteg képzése 

után

-
P-pSiO2-2 

2

-
P-pSiO2-2-D DMDClSi (D)
P-pSiO2-2-T TMClSi (T)
P-pSiO2-2-H

Minden rétegképzés 
után (H) 

-
P-pSiO2-2-H-D DMDClSi (D)
P-pSiO2-2-H-T TMClSi (T)

C-pSiO2-1 

Pórusos
SiO2/CTAB

(C)

1
Utolsó réteg képzése 

után

-
C-pSiO2-2 

2

-
C-pSiO2-2-D DMDClSi (D)
C-pSiO2-2-T TMClSi (T)
C-pSiO2-2-H

Minden rétegképzés 
után (H) 

-
C-pSiO2-2-H-D DMDClSi (D)
C-pSiO2-2-H-T TMClSi (T)
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5.2.1. Egy- és többréteg  SiO2-bevonatok jellemzése UV-Vis spektrometriával 

 A bevonatok vastagságát és porozitását az üveghordozós vékonyrétegek UV-Vis

transzmittancia spektrumai alapján határoztam meg. A 21. (a) ábra a kompakt, míg a 

21. (b) és (c) ábrák a Pluronic és CTAB típusú bevonatok, valamint az üveghordozó 

transzmittancia spektrumait mutatják. 

21. ábra: Az üveghordozó, illetve (a) két- és négyréteg kompakt SiO2, egy- és kétréteg (b) Pluronic
és (c) CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok UV-Vis transzmittancia spektrumai.

 A SiO2-bevonatok fényáteresztése a teljes vizsgált hullámhossztartományban meghaladja 

az üveghordozóét (21. (a), (b), és (c) ábrák). Ez annak tudható be, hogy a bevonatok 

alacsonyabb törésmutatóval rendelkeznek, mint az üveghordozó (nüveg = 1,519). A minták tehát 

jelent s megnövekedett fényáteresztést mutatnak, ami vékonyrétegoptikai összefüggésekkel 

magyarázható [172]. 

 A nem hidrofobizált bevonatok (21. (a), (b), és (c) ábrák) vastagságát és törésmutatóját 

vékonyrétegoptikai modell alkalmazásával, illesztéses módszerrel határoztam meg. Az 

illesztéssel nyert rétegvastagságok és effektív törésmutatók értékét a 6. táblázat tartalmazza. 

Az illesztéseket jellemz 2-re 10-7 10-8 nagyságrendbe es  értékeket, R2-re pedig 0,995 feletti 

értékeket kaptam, melyek a mért és az illesztett spektrumok jó egyezését mutatják. A bevonatok 



75

porozitásértékeit, melyeket a bevonatok effektív törésmutatójának, a tömbi SiO2 (ntömbi = 1,460) 

és a leveg  (nleveg  = 1) törésmutatójának ismeretében a Lorentz Lorenz-összefüggéssel

számítottam ki, a 6. táblázatban szintén bemutatom. 

6. táblázat: Különböz  típusú SiO2-vékonyrétegek UV-Vis transzmittancia spektrumok alapján, 
illesztéssel meghatározott rétegvastagsága és effektív törésmutatója, valamint a 

Lorentz Lorenz-összefüggéssel becsült porozitásértékek. 

Minta jele 
Rétegvastagság

[nm]
Effektív

törésmutató 
Porozitás [%] 

(Lorentz–Lorenz) 
SiO2-2 177 ± 8 1,460 ± 0,007 -

SiO2-2-H 174 ± 4 1,456 ± 0,017 -
SiO2-4 354 ± 12 1,457 ± 0,006 -

P-pSiO2-1 141 ± 2 1,285 ± 0,002 35 ±0,5 
P-pSiO2-2 256 ± 1 1,308 ± 0,002 30 ± 0,5 
P-pSiO2-2-H 272 ± 3 1,309 ± 0,002 30 ± 0,5 
C-pSiO2-1 127 ± 2 1,358 ± 0,019 20 ± 3 
C-pSiO2-2 217 ± 2 1,354 ± 0,001 21 ± 0,5 

C-pSiO2-2-H 215 ± 11 1,396 ± 0,013 12 ± 2 

 A bevonatok vastagsága a vártnak megfelel en alakult: A négyréteg  kompakt 

SiO2-bevonat (SiO2-4) kétszer olyan vastag, mint a kétréteg  (SiO2-2), valamint a kétréteg

pórusos bevonatok vastagsága (P-pSiO2-2 és C-pSiO2-2) is közel kétszerese az ugyanolyan 

típusú egyréteg eknek (P-pSiO2-1 és C-pSiO2-1) (6. táblázat). A kétréteg  kompakt és pórusos 

bevonatok vastagsága gyakorlatilag független az alkalmazott h kezelés paramétereit l

(vö. SiO2-2 és SiO2-2-H; P-pSiO2-2 és P-pSiO2-2-H; C-pSiO2-2 és C-pSiO2-2-H). A CTAB

típusú kétréteg  bevonatoknál az ismételt h kezelés negatív hatása tapasztalható: a porozitás 

értéke 21 ± 0,5%-ról (C-pSiO2-2) 12 ± 2%-ra csökkent (C-pSiO2-2-H). Ez a bevonat 

pórusrendszerének ismételt h kezelés hatására bekövetkez  sérülésére, zsugorodására enged 

következtetni.

5.2.2. Pórusos SiO2-bevonatok min sítése ellipszometriai porozimetriával 

 Az egyréteg Pluronic (P-pSiO2-1) és CTAB típusú (C-pSiO2-1), szilíciumhordozóra felvitt 

SiO2-bevonatokat EP-vel jellemeztem, adszorptívumként toluolt használtam. A 21 °C-on mért 

adszorpciós és deszorpciós izotermákat a 22. (a) és (c) ábrák mutatják. 

 A Pluronic típusú minta izotermája az IUPAC osztályozása szerinti [170] IV. típusú 

izotermához hasonló alakú, mely izotermatípus mezopórusos pórusrendszer  anyagokra 
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jellemz . A hiszterézishurok IUPAC szerinti H2-es alakú, ami különböz  alakú és méret

pórusok összefügg  hálózatára utal. 

22. ábra: EP-vel meghatározott toluol adszorpciós-deszorpciós izotermák és normalizált 
pórusméret-eloszlás (a, b) P-pSiO2-1 és (c, d) C-pSiO2-1 típusú szol-gél bevonatok esetében. 

A hiszterézishurok kicsi pl. a gömb alakú, sz k pórusnyílásokkal rendelkez  anyagoknál 

(pl. SBA-16) [173] tapasztaltakhoz képest, ami arra utal, hogy a P-pSiO2-1 típusú mintára nem 

túl sz k pórusnyílások és viszonylag sz k pórusméret-eloszlás jellemz . A CTAB típusú minta 

esetében a kapilláris kondenzációt meredek lépcs  jellemzi, nem tapasztalható 

hiszterézishurok. Az ilyen típusú izoterma a nagyon egységes, kis pórusátmér j , hengeres 

mezopórusokra jellemz . Az izoterma nagyon hasonló a kis pórusátmér j MCM-41 típusú 

anyagokra jellemz  izotermához [174]. 

 A rétegek porozitása a Pluronic típusú bevonat esetében 34,6%-nak, míg a CTAB típusú

bevonatra 27,6%-nak adódott (7. táblázat), mely értékek nagyon jó egyezésben vannak az 

UV-Vis transzmittancia spektrumok alapján meghatározott porozitásértékekkel (6. táblázat). 

 A két különböz  pórusrendszer normalizált pórusméret-eloszlását (22. (b) és (d) ábrák)

hengeres pórusokat feltételezve, a módosított Kelvin-egyenlettel határoztam meg. A mindkét 
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pórusrendszer esetében megfigyelhet  sz k pórusméret-eloszlás (22. (b) és (d) ábrák) arra 

enged következtetni, hogy a vékonyrétegekre jól definiált pórusátmér  jellemz . A Pluronic és 

CTAB típusú bevonatokra az izotermák adszorpciós és deszorpciós ágából nyert 

pórussugár-értékeket a 7. táblázatban szintén feltüntettem. 

7. táblázat: Egyréteg Pluronic (P-pSiO2-1) és CTAB típusú (C-pSiO2-1) SiO2-bevonatok EP-vel
meghatározott porozitása és pórussugár-értékei.

Minta jele 
Porozitás 

[%] 
radsz

[nm]
rdesz

[nm]
P-pSiO2-1 34,6 1,9 1,6 
C-pSiO2-1 27,6 1,2 1,4 

5.2.3. SiO2-bevonatok nedvesedési tulajdonságai 

 Különböz  típusú, DMDClSi-nal és TMClSi-nal szililezett SiO2-bevonatok nedvesedési 

tulajdonságait két nedvesít  folyadékkal, nagytisztaságú desztillált vízzel és 0,2 g/l 

koncentrációjú nátrium-szulfát oldattal vizsgáltam. Célom annak megismerése volt, hogy a 

minták felszíne mennyire hozzáférhet  a desztillált víz, illetve az elektrokémia vizsgálatok 

során elektrolitként használt nátrium-szulfát oldat számára. Vizsgálataimat mind az üveg-, 

mind a cinkhordozós bevonatokon elvégeztem. A haladó és hátráló peremszögeket, valamint a 

peremszöghiszterézis-értékeket ül csepp módszerrel, a cseppfelépítés és cseppelvétel technika 

alkalmazásával határoztam meg. A haladó peremszögek meghatározásához 10 μl-es víz, illetve 

vizes nátrium-szulfát oldat cseppeket használtam, míg a hátráló peremszögeket csökkentett 

térfogatú, 5 μl-es cseppekkel határoztam meg. 

 A 23. és 24. ábrák a mérések során nyert haladó és hátráló peremszögek, valamint a 

peremszöghiszterézis-értékeket mutatják üveg-, illetve cinkhordozón kialakított bevonatok 

esetében. 
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23. ábra: Különböz  típusú, üveghordozón kialakított SiO2-bevonatokon meghatározott peremszög- és 
peremszöghiszterézis-értékek. Az alkalmazott szililez szerek: (a, c) DMDClSi és (b, d) TMClSi.

Mér folyadékként (a, b) 0,2g/l Na2SO4 oldatot és (c, d) nagytisztaságú desztillált vizet használtam. 

 A bifunkciós DMDClSi-nal szililezett minták esetében  a vártnak megfelel en  nagyobb 

víz és nátrium-szulfát oldat peremszögértékeket kaptam, mint a monofunkciós TMClSi-nal 

kezelteknél, mind az üveg-, mind a cinkhordozós bevonatokra (23. és 24. ábrák). A 

DMDClSi-nal kezelt mintákon mért peremszögértékek függetlenek a nedvesít  folyadéktól 

víz, vagy 0,2 g/l nátrium-szulfát oldat , illetve a bevonat típusától (23. (a) és (c) ábrák;

24. (a) és (c) ábrák). A TMClSi-nal módosított bevonatokon mért peremszögek ugyancsak 

függetlenek a nedvesít  folyadéktól, de értéküket kismértékben befolyásolja a minta típusa 

(23. (b) és (d) ábrák; 24. (b) és (d) ábrák)). 

 Összehasonlítva az üveg- és cinkhordozókon kialakított bevonatokra nyert eredményeket, 

számottev  különbség a peremszöghiszterézis értékében tapasztalható. A cinkfelületeken 

kialakított bevonatokra nyert, 15 20°-kal nagyobb peremszöghiszterézist a cinkhordozó 

üveglapok felületéhez viszonyított nagymérték  érdessége okozhatja. 
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24. ábra: Különböz  típusú, Zn-hordozón kialakított SiO2-bevonatokon meghatározott peremszög- és 
peremszöghiszterézis-értékek. Az alkalmazott szililez szerek (a, c) DMDClSi és (b, d) TMClSi.

Mér folyadékként (a, b) 0,2g/l Na2SO4 oldatot és (c, d) nagytisztaságú desztillált vizet használtam. 

5.2.4. SiO2-bevonatok vizsgálata pásztázó elektronmikroszkópiával 

 A cinkfelületeken kialakított, különböz  típusú bevonatok felületi morfológiáját FESEM

mérésekkel jellemeztem. A 25. ábrán a bevonat nélküli polírozott cinkhordozó (25. (a) ábra)

és a különböz  típusú, cinkhordozós, nem szililezett, kétréteg  SiO2-bevonatok jellemz

FESEM képei láthatók. A 25. (b), (c) és (d) ábrákon bemutatott kétréteg  bevonatok el állítása

során h kezelést csak a második réteg felvitele után alkalmaztam. 

 A bevonat nélküli polírozott cinkhordozóról készült felvételen (25. (a) ábra) megfigyelhet

a felület egyenetlensége. Ezen a sávos mintázat az eredetileg makroszkopikus érdességet 

mutató felület polírozására használt csiszolópapírnak tudható be. Hasonló felületi mintázat 

tapasztalható az összes bevonattal ellátott mintán, ami arra utal, hogy a felvitt bevonatok nem 

simítják ki a cinkhordozó felületét. Ezt a felületi egyenetlenséget már a peremszögmérés 

eredményei is el re vetítették: ez okozta, hogy a cinkhordozós bevonatokon nagyobb haladó 

peremszög- és peremszöghiszterézis-értékek adódtak, mint az ugyanolyan típusú, 

üveghordozóra felvitt mintákon. Ezenfelül megállapítható, hogy a vékonyrétegek teljes 
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mértékben, repedésmentesen beborítják a hordozó felületét, a bevonatok hiányosságára utaló 

világos területek nem láthatóak a felvételeken. 

25. ábra: A (a) Zn-hordozó, (b) a kompakt (SiO2-2), (c) a Pluronic típusú (P-pSiO2-2) és (d) a CTAB
típusú (C-pSiO2-2) kétréteg , Zn-hordozós bevonatok FESEM képei.

5.2.5. SiO2-bevonatok jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával 

 A Pluronic és CTAB típusú bevonatok pórusrendszerét szilíciumhordozókon kialakított, 

egyréteg  SiO2-bevonatok (P-pSiO2-1 és C-pSiO2-1) HRTEM felvételeivel (26. ábra)

jellemeztem. 

 A P-pSiO2-1 típusú minta felülnézeti HRTEM képén (26. (a) ábra) megfigyelhet , hogy a 

világos kontrasztú pórusok elhelyezkedése rendezetlen. A bevonat keresztmetszeti HRTEM 

képén (26. (b) ábra) a bevonat teljes térfogatában megfigyelhet  a világos kontrasztú pórusok 

véletlenszer  eloszlása. 
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26. ábra: Egyréteg (a, b) Pluronic típusú (P-pSiO2-1) és (c, d) CTAB típusú (C-pSiO2-1) pórusos 
SiO2-bevonatok (a, c) felülnézeti és (b, d) keresztmetszeti HRTEM képei. Az (a) és (b) ábrák 

beágyazott képei a megfelel HRTEM képek FFT-vel nyert eredményei. A (d) ábra bal fels  és jobb 
alsó beágyazott képei a minta egy másik régiójának HRTEM képe és az annak megfelel , FFT-vel

nyert eredmény. 

A minta HRTEM képeinek gyors Fourier-transzformációi (26. (a) és (b) ábrák beágyazott

képei) diffúz, elliptikus gy r ket mutatnak (nyíllal jelölve). A felülnézeti (26. (a) ábra) enyhén 

elliptikus, diffúz FFT gy r  alapján a pórus-középpontok közötti távolság 7,5 ± 1,7 nm. A 

keresztmetszeti kép alapján (26. (b) ábra) szintén meghatározható a pórusok középpontjainak 

távolsága, amely jelent s anizotrópiát mutat. Értéke a szilíciumhordozóval párhuzamosan 

7,4 nm, míg arra mer legesen 4,3 nm. 

 A C-pSiO2-1 típusú bevonat felülnézeti HRTEM képén (26. (c) ábra) váltakozva jelennek 

meg rendezett és rendezetlen pórusszerkezet  régiók. A rendezett tartományokban ívelt 

pórusok is megtalálhatók, melyek jellemz  periódushossza 3,6 nm. A keresztmetszeti HRTEM
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kép (26. (d) ábra) alapján megállapítható, hogy a C-pSiO2-1 típusú bevonat 2,5 nm 

periódushosszú, horizontálisan elhelyezked  pórusokat tartalmaz a bevonat közel teljes 

térfogatában. A pórusok rendezetten, egymással és a hordozóval párhuzamosan helyezkednek 

el. A rendezett pórusszerkezet keresztmetszeti HRTEM felvételein megfigyelhet  más típusú 

rendezettség is (26. (d) ábra bal fels  beágyazott képe), annak függvényében, hogy a 

keresztmetszet a pórusszerkezet mely irányából készült. Ezen jellemz  jó egyezésben van a 

felülnézeti képeken tapasztaltakkal. A C-pSiO2-1 típusú minta HRTEM képének FFT-vel nyert 

eredménye (26. (d) ábra jobb alsó beágyazott képe) alapján elmondható, hogy a pórusok 

egymáshoz képest hexagonális szoros illeszkedésben (hexagonally close packed, HCP)

helyezkednek el. 

 Megjegyzend , hogy a két különböz  pórusrendszer pórusainak jellegére és a jellemz

pórusméretekre HRTEM vizsgálatokkal nyert eredmények egyezésben vannak az EP

vizsgálatok eredményeivel és az azok alapján tett következtetésekkel (5.2.2. fejezet). 

5.2.6. A pórusrendszer vizsgálata impregnálással és a színezékleadás tanulmányozása 

 Modellvizsgálatokat végeztem annak tanulmányozására, hogy a kialakított Pluronic és 

CTAB típusú pórusrendszerek alkalmasak-e korróziós inhibitormolekulák tárolására. Modell 

inhibitorként Rodamin 6G színezéket használva, annak 10-3 M-os vizes oldatával impregnáltam 

a különböz  típusú, üveghordozón kialakított bevonatokat. Tanulmányoztam a két különböz

pórusrendszer hozzáférhet ségét az R6G-molekulák által, valamint kétréteg  bevonatok 

esetében a második rétegképzési lépésnek, illetve az alkalmazott h kezelési paramétereknek a 

pórusrendszer hozzáférhet ségére gyakorolt hatását. 

 A szililezés sértetlen pórusrendszer R6G-tartalmára gyakorolt véd hatásának

szemléltetésére színezékleadási vizsgálatokat végeztem. Az R6G-tartalmú Pluronic típusú 

kétréteg  (P-pSiO2-2-H-R6G) mintát, valamint az ugyanolyan típusú, DMDClSi-nal szililezett 

bevonatot (P-pSiO2-2-H-R6G-D) desztillált vízbe (pH = 6,5), nátrium-szulfát 0,2 g/l 

koncentrációjú vizes oldatába (pH = 5,0) és 10-2 M-os sósav oldatba (pH = 2,0) merítettem. A 

mintákat 2, illetve 24 órán át tartottam a desztillált vízben és az oldatokban. A bevonatok 

R6G-tartalmát abszorbancia spektrumokkal mutattam ki. A 8. táblázat a színezékimpregnálás 

és -leadás vizsgálata során el forduló mintajelölések magyarázatát tartalmazza. 
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 A különböz  típusú bevonatok 27. és 28. ábrákon bemutatott abszorbancia spektrumait a 

mintákról R6G-vel történ  impregnálás (illetve impregnálás és azt követ  áztatás) után és 

impregnálás el tt felvett abszorbancia spektrumok különbségéb l származtattam. 

 Az R6G-vel impregnált, Pluronic és CTAB típusú, egy- és kétréteg  pórusos 

SiO2-bevonatok abszorbancia spektrumait a 27. ábra mutatja. Összehasonlításképpen az 

R6G-be mártott bevonat nélküli üveghordozó spektrumát is feltüntettem. 

27. ábra: Rodamin 6G színezékkel impregnált egy- és kétréteg (a) Pluronic és (b) CTAB típusú 
pórusos SiO2-bevonatok abszorbancia spektrumai. 

 A kationos színezék felhalmozódása a pórusokban a színezékmolekulák és a pórusfal 

közötti elektrosztatikus vonzóer knek tudható be. Látható, hogy az egyréteg  bevonatokban 

(P-pSiO2-1 és C-pSiO2-1) adszorbeálódott R6G mennyisége közel azonos, függetlenül a 

pórusrendszer rendezetlen, vagy rendezett szerkezetét l. 

 Összehasonlítva a Pluronic típusú egy- és kétréteg  bevonatok (P-pSiO2-1-R6G és

P-pSiO2-2-R6G, 27. (a) ábra) abszorpciós maximumát (528 nm-en), megállapítható, hogy a 

kétréteg  bevonatra (P-pSiO2-2-R6G) jellemz  csúcs ~1,8-szor nagyobb, mint az egyréteg

bevonaté (P-pSiO2-1-R6G), ami egyezik a két, közel azonos porozitású minta 

rétegvastagságbeli különbségével. Ez azt jelenti, hogy a teljes pórusrendszer hozzáférhet  a 

színezékmolekulák számára a második réteg kialakítása után is. 

 A CTAB típusú bevonatok esetében nyert eredmények (27. (b) ábra) ett l eltér ek. A 

második rétegképzés (C-pSiO2-2-R6G) az R6G-re jellemz  abszorpciós csúcs egy 

nagyságrenddel való csökkenését okozta (C-pSiO2-1-R6G típusú mintához képest), annak 

ellenére, hogy a rétegvastagság 1,7-szerese az egyréteg  bevonatnak, porozitásuk pedig 

megegyezik. Különös módon, a színezékmolekulák nem tudnak bejutni a kétréteg  bevonatba 

(C-pSiO2-2), ami arra enged következtetni, hogy a pórusrendszer nagy része zárt, küls

molekulák számára hozzáférhetetlen. 



85

 Az ismételt h kezelés nem befolyásolta számottev en a pórusrendszer hozzáférhet ségét 

egyik esetben sem (vö. P-pSiO2-2-R6G és P-pSiO2-2-H-R6G; C-pSiO2-2-R6G és 

C-pSiO2-2-H-R6G).

 Ezen eredmények alapján megállapítható, hogy korróziós inhibitor tárolására 

legígéretesebbnek a kétréteg Pluronic típusú bevonatok (P-pSiO2-2 és P-pSiO2-2-H)

mutatkoznak. Mindamellett nagyobb mérték  korróziógátló hatás, a pórusok 

hozzáférhetetlensége miatt, a CTAB típusú bevonatoktól várható. 

 A 28. (a) ábra 10-3 M-os R6G oldatok abszorbancia spektrumait mutatja desztillált vízben 

(pH = 6,5), 0,2 g/l-es nátrium-szulfát oldatban (pH = 5,0) és 10-2 M-os sósav oldatban 

(a spektrumokat 1 mm-es küvettában rögzítettem). A 28. (b), (c) és (d) ábrák a R6G-tartalmú, 

kétréteg , Pluronic típusú (P-pSiO2-2-H-R6G) bevonatok abszorbancia spektrumait mutatják. 

Az ábrákon tanulmányozható mind a szililezés, mind a desztillált vízben (pH = 6,5), 0,2 g/l-es 

nátrium-szulfát oldatban (pH = 5,0), illetve 10-2 M-os sósav oldatban végzett áztatás bevonatok 

abszorbanciájára gyakorolt hatása. 

A különböz  pH-jú R6G oldatok abszorbancia spektrumai között számottev  különbség 

nem tapasztalható (28. (a) ábra). Ez alapján valószín síthet , hogy a különböz  pH-jú 

oldatokban való áztatás sem befolyásolja a pórusrendszerben lev R6G színezékre jellemz

elnyelést. Érdemes megjegyezni, hogy a R6G színezékmolekulák és különböz  pH-jú, áztatásra 

használt oldatok érintkezésére a nem szililezett bevonatok (P-pSiO2-2-H-R6G) esetében, illetve 

a szililezett bevonatok ellenállóképességének megsz nése esetén kerülhet sor. 

 Látható, hogy a szililezés hatására a bevonatok (P-pSiO2-2-H-R6G-D) abszorbancia 

maximuma ~15 20%-kal csökkent (28. (b), (c) és (d) ábrák). Megjegyzend  azonban, hogy 

bár a szililezés hatására a minták abszorbanciájának csökkenését tapasztaltam, a víztiszta 

szililez  oldat színében nem volt észrevehet  elszínez dés. A hidrofób minták desztillált vízben 

(pH = 6,5), 0,2 g/l-es nátrium-szulfát oldatban (pH = 5,0) és 10-2 M-os sósav oldatban történ

2 órás áztatása csupán további 5 6%-os abszorbancia csökkenést okozott 

(28. (b), (c) és (d) ábrák). Ez az érték pH = 6,5 értéken változatlan maradt a vizsgálat teljes, 

24 órás id intervallumában, a vizes fázis elszínez dése nélkül (28. (b) ábra). A pH = 5,0 és 

pH =2,0 oldatokban áztatott minták esetében azonban 24 óra áztatást követ en további 5%-os 

abszorbancia csökkenést tapasztaltam (28. (c) és (d) ábrák).

 A nem szililezett bevonatok abszorbanciája viszont pH = 6,5-en ~70% és 83% 

(28. (b) ábra), pH = 5-ön 52% és 75% (28. (c) ábra), míg pH = 2-n 87% és 89% (28. (d) ábra)

csökkenést mutatott 2 órás, illetve 24 órás áztatás hatására. A nem szililezett bevonatok 

színezékleadás vizsgálata során az áztatásra használt vizes fázis jelent s mérték  elszínez dését

tapasztaltam. 
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 Az ismertetett eredmények alátámasztják azon elképzelésünket, hogy a szililezés képes 

meggátolni a bevonatok pórusrendszeréb l történ  színezékleadást akár er sen savas 

körülmények között is. 

 Érdemes megjegyezni, hogy a szililezés utáni ~20%-os abszorbancia csökkenés 

valószín leg a pórusokban lév  színezékmolekulák átrendez désének tudható be, mely a 

szililez szer apoláris közegének hatására következhet be. Az alacsonyabb abszorpciós 

maximum és a frissen impregnált minta spektrumában megjelen  váll hangsúlyosabbá válása a 

színezékmolekulák dimerizációjára utalnak [10], emellett pedig az els dleges maximum 

vörös-eltolódása (6 nm-rel) is megfigyelhet .

28. ábra: (a) 10-3 M Rodamin 6G színezék oldat abszorbacia spektrumai desztillált vízben (pH =6,5), 
0,2 g/l Na2SO4 oldatban ((pH =5) és 10-2 M HCl oldatban (pH =2). 

Rodamin 6G színezéket tartalmazó, kétréteg , Pluronic típusú pórusos SiO2-bevonatok abszorbancia 
spektrumai: a frissen impregnált bevonatok, az impregnálás után szililezett bevonatok és ezek 

(b) desztillált vízben (pH =6,5) 2 órát és 24 órát áztatott, (c) 0,2 g/l Na2SO4 oldatban 2 órát és 24 órát 
áztatott, valamint (d) 10-2 M HCl oldatban 2 órát és 24 órát áztatott változataik. 
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5.2.7. SiO2-bevonatok permeabilitása és korróziógátló hatása 

 A cinkhordozókon kialakított, egy- és többréteg , kompakt és pórusos SiO2-bevonatok,

valamint az ezeknek megfelel  hidrofobizált bevonatok permeabilitását és korróziógátló 

tulajdonságát elektrokémiai módszerrel jellemeztem. A polarizációs görbéket a nyitott 

áramköri potenciál értékéhez képest ± 200 mV tartományban, 10 mV/min pásztázási 

sebességgel rögzítettem. A méréseket 0,2 g/l koncentrációjú nátrium-szulfát oldatban 25 °C-on 

végeztem. A 29. ábra a cinkhordozó és a különböz  típusú bevonattal ellátott cinklemezek 

jellemz  Tafel polarizációs görbéit mutatja. Az elektrokémiai kinetikai paraméterek, mint a 

korróziós potenciál (Ekorr), katódos és anódos Tafel-meredekségek (bk és ba) és a korróziós 

árams r ség (ikorr) értékeit (9. táblázat) Tafel-egyenesek illesztésével és extrapolációjával 

határoztam meg. A 9. táblázat a korróziós árams r ség-értékekb l a (4) összefüggéssel számolt 

korróziós inhibitor-hatásfok (I) értékeket is tartalmazza. 

ahol:

I [%] – inhibitor-hatásfok 

 – Zn-hordozó korróziós árams r sége

 – bevonattal ellátott Zn-hordozó korróziós árams r sége

A 30. ábrán, a könnyebb átláthatóság érdekében, a mérések során nyert korróziós árams r ség-

értékeket mutatom be rétegvastagság-értékek szerint csoportosítva. 

 Els  közelítésben megállapítható, hogy a bevonattal ellátott cinklemezek korróziós 

árams r ség-értékének egy, kett , vagy akár három nagyságrenddel való csökkenése a 

cinkhordozóéhoz képest, a bevonatok véd  hatását tükrözi. A korróziós árams r ség 

csökkenése ugyancsak megfigyelhet  az azonos típusú minták rétegvastagságának 

növekedésével (vö. SiO2-2 és SiO2-4; SiO2-2-D és SiO2-4-D; SiO2-2-T és SiO2-4-T, 9. táblázat 

és 30. ábra). 

A pórusos bevonatok korróziógátló hatása egyértelm , számottev  különbség a kompakt 

bevonatokhoz képest nem tapasztalható. Ráadásul a CTAB típusú, kétréteg , nem hidrofobizált 

minta (C-pSiO2-2) jobb véd  hatás mutat, mint a kétréteg , nem hidrofobizált kompakt (SiO2-2)

és Pluronic típusú (C-pSiO2-2) bevonatok. Ez az eredmény várható volt, figyelembe véve a 

kétréteg CTAB típusú bevonatok pórusainak küls  molekulák általi hozzáférhetetlenségét 

(27. (b) ábra). A pórusos bevonatok kiváló véd hatása rendkívüli jelent séggel bír, ugyanis 

lehet vé teszi a pórusrendszer korróziós inhibitormolekulák tárolására való használatát, az 

(4),
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alapbevonat korróziógátló hatásának csökkentése nélkül. Mindazonáltal a pórusos bevonatok 

jelent s korróziógátló hatása, különös tekintettel az átjárható pórusrendszerrel rendelkez

mintákra (Pluronic típusú pórusos SiO2-bevonatok), nem teljesen tisztázott. Egyrészt a 

prekurzor szolok rétegképzési képessége felületaktív anyagok jelenlétében jobb lehet, mint pl. 

a kompakt bevonatok kialakítására használt prekurzor szol esetében. Másfel l feltételezhet ,

hogy ezen viselkedés hátterében az áll, hogy a bevonatok pórusrendszere a hordozó oldalán zárt 

pórusokat tartalmaz, azaz a keletkez  micellák nem képesek a mátrixanyag vékony rétegét 

leszorítani a hordozó felületér l. A minták hidrofobizálásának korróziógátló tulajdonságban 

kifejtett pozitív hatása egyértelm en megmutatkozik a mérési eredményekben. Mind a

DMDClSi, mind a TMClSi jelent s mértékben megnöveli a minták korróziógátló hatását, a 

korróziós árams r ség értékének legalább egy nagyságrenddel való csökkentése révén 

(9. táblázat és 30. ábra). Ennek következtében a szililezés, mint a mintapreparáció utolsó lépése 

kett s el nnyel bír: növeli a korróziógátló hatást és képes megvédeni a pórusrendszerbe 

impregnált vízoldható korróziós inhibitort a korrozív közegbe történ  kioldódástól. 

29. ábra: A Zn-hordozó és a (a) kétréteg  kompakt, (b) négyréteg  kompakt, (c) Pluronic típusú 
pórusos és (d) CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok, valamint ezek DMDClSi-nal (D), vagy 

TMClSi-nal (T) szililezett változatainak Tafel polarizációs görbéi. A kétréteg  bevonatok egy része 
mindkét rétegképzés után, más részük a második réteg felvitele után esett át h kezelésen. 
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9. táblázat: A korróziós folyamat Tafel-görbék alapján meghatározott kinetikai paraméterei 
(ikorr = korróziós árams r ség, Ekorr = korróziós potenciál, bk = katódos Tafel-meredekség, 

ba = anódos Tafel-meredekség), valamint a korróziós árams r ség-értékek felhasználásával számított 
korróziós inhibitor-hatásfok (I) értékek. 

Minta jele 
ikorr

[μA/cm2]

Ekorr
[V]

bk
[V/dekád]

ba
[V/dekád]

I
[%] 

Zn-hordozó 12,15 ± 0,912 -0,996 0,036 0,020 - 
SiO2-2 6,427 ± 0,993 -0,859 0,070 0,133 47,10 ± 3,91
SiO2-2-D 0,525 ± 0,107 -0,867 0,038 0,106 95,67 ± 0,52
SiO2-2-T 0,302 ± 0,014 -1,026 0,046 0,045 97,51 ± 0,07

SiO2-2-H-D 0,118 ± 0,004 -0,939 0,036 0,052 99,03 ± 0,04
SiO2-2-H-T 0,048 ± 0,010 -0,971 0,048 0,105 99,60 ± 0,05

SiO2-4 1,650 ± 0,220 -0,896 0,021 0,031 86,42 ± 0,74
SiO2-4-D 0,039 ± 0,009 -0,982 0,029 0,043 99,68 ± 0,05
SiO2-4-T 0,063 ± 0,012 -1,021 0,076 0,094 99,48 ± 0,06
P-pSiO2-1 3,832 ± 0,712 -0,948 0,025 0,046 68,46 ± 3,25
P-pSiO2-2 6,107 ± 0,608 -0,915 0,040 0,114 49,74 ± 1,14

P-pSiO2-2-D 0,202 ± 0,069 -1,072 0,089 0,091 98,34 ± 0,41
P-pSiO2-2-T 0,269 ± 0,029 -1,061 0,095 0,096 97,79 ± 0,07

P-pSiO2-2-H-D 0,104 ± 0,017 -1,080 0,052 0,065 99,14 ± 0,07
P-pSiO2-2-H-T 0,578 ± 0,133 -1,082 0,092 0,059 95,24 ± 0,68

C-pSiO2-1 2,760 ± 0,872 -0,924 0,031 0,024 77,28 ± 5,09
C-pSiO2-2 3,020 ± 0,902 -0,864 0,040 0,090 75,14 ± 5,17

C-pSiO2-2-D 0,122 ± 0,024 -0,949 0,066 0,050 98,99 ± 0,11
C-pSiO2-2-T 0,329 ± 0,120 -1,090 0,067 0,065 97,29 ± 0,73

C-pSiO2-2-H-D 0,394 ± 0,096 -1,098 0,077 0,070 96,75 ± 0,51
C-pSiO2-2-H-T 0,329 ± 0,117 -1,093 0,063 0,056 97,29 ± 0,71

Ez lehet séget nyújt öngyógyító korróziógátló bevonatok kialakítására. Bár a nedvesedésmérés 

eredményei alapján elképzelhet  lenne, a két különböz  szililez szerrel (DMDClSi és TMClSi)

hidrofobizált minták korrróziógátló tulajdonságában jelent s különbség nem tapasztalható. 

Néhány esetben megfigyelhet , hogy a bifunkciós DMDClSi-nal hidrofobizált minták hatása 

valamivel nagyobb mérték , mint a monofunkciós TMClSi-nal kezelt mintáké (9. táblázat), de 

ez a különbség nem számottev . A szililezett pórusos bevonatokat összehasonlítva, nem 

tapasztalható összefüggés a pórusrendszer típusa és a korróziógátló hatás között. A szililezett 

SiO2-bevonatok korrózió elleni védelmére számottev  hatással nem volt a két rétegképzés 

között alkalmazott h kezelés sem. 
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30. ábra: Polarizációs görbék elemzésével nyert korróziós árams r ség-értékek összefoglalója 
rétegvastagság szerinti csoportosításban. 
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5.3. Nanostrukturált felület  mezopórusos SiO2-bevonatok

 Célom olyan speciális bevonatok el állítása volt, melyek egyaránt magukban hordozzák a 

mezopórusos jelleg és a szubmikrométeres lépték  felületi morfológia el nyös tulajdonságait, 

az összefügg  pórusrendszert meg rizve, vagy átjárhatatlan kompakt tartományok által 

elkülönített, mezopórusos részeket képezve. Rendezetlen és rendezett pórusszerkezet  SiO2

szol-gél bevonatokat Pluronic és CTAB felületaktív anyagok felhasználásával alakítottam ki 

szilíciumhordozókon, illetve az UV-Vis spektrometriás vizsgálatokhoz üveglapokon. A felületi 

morfológia kialakítására különböz  dózisú Xe+ ionbesugárzással került sor, melynek során 

maszkként 500 nm átmér j  SiO2 nanorészecskék rendezett LB-rétegét használtuk 

(4.2.3.4. fejezet, 11 ábra). A bombázó ionok tömörítik a pórusos anyagot ott, ahol a SiO2

nanorészecskékb l felépül  maszkon keresztül képesek behatolni a rétegbe, ily módon képesek 

befolyásolni a felület morfológiáját. Tanulmányoztam a különböz  dózisú ionbesugárzásoknak 

a kialakult felületi morfológiára és pórusszerkezetre gyakorolt hatását, a szol-gél bevonatok 

eredeti pórusrendszeréhez képest. A pórusos SiO2 szol-gél bevonatok optikai tulajdonságait az 

üveghordozókon kialakított minták UV-Vis transzmittancia spektrumai alapján határoztam 

meg. A bevonatok szerkezetét és a felületi morfológiáját HRTEM és AFM, a porozitást és 

pórusméretet EP mérésekkel tanulmányoztam. A besugárzott és maszkolt részek közötti 

lépcs magasságokat profilométerrel határoztuk meg, a strukturált minták pórusainak 

átjárhatóságát színezék impregnálással teszteltük, ill. konfokális fluoreszcens képalkotással 

értékeltük. A kialakított bevonatok típusait és jelölésmagyarázatát a 10. táblázat tartalmazza. 

A mintapreparáció f  lépéseit a 31. ábra szemlélteti. 

10. táblázat: Nanostrukturált felületi morfológiájú pórusos SiO2-bevonatok kialakításának és 
jelölésének összefoglaló táblázata. 

Minta jele 
Minta

típusa/templát
Besugárzó Xe+-ionok

dózisa [cm-2]
P-pSiO2-0 

Pórusos
SiO2/Pluronic 

-
P-pSiO2-0,1 0,1 × 1016 

P-pSiO2-0,5 0,5 × 1016

P-pSiO2-1,0 1,0 × 1016

C-pSiO2-0 
Pórusos

SiO2/CTAB

-
C-pSiO2-0,1 0,1 × 1016 

C-pSiO2-0,5 0,5 × 1016

C-pSiO2-1,0 1,0 × 1016
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31. ábra: A mintakészítés sematikus ábrája: 200 keV Xe+ ionbesugárzás rendezett, nanoméret
SiO2-részecskék monorétegén keresztül, majd a részecskemaszk mechanikai eltávolítása. 

5.3.1. Pórusos SiO2-bevonatok jellemzése UV-Vis spektrometriával 

 Az üveghordozókon kialakított bevonatok vastagságát és törésmutatóját 

UV-Vis transzmittancia spektrumok alapján, vékonyrétegoptikai modell felhasználásával, 

illesztéssel határoztam meg. A 32. ábra az üveghordozó és a Pluronic, illetve CTAB típusú 

bevonatok (P-pSiO2-0 és C-pSiO2-0) jellemz UV-Vis transzmittancia görbéit mutatja. 

32. ábra: Az üveghordozó, valamint a Pluronic és CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok
UV-Vis transzmittancia spektrumai. 



93

 Látható, hogy az 5.2.1. fejezetben tapasztaltakhoz hasonlóan, mindkét bevonattípus 

fényáteresztése meghaladja az üveghordozóét a teljes vizsgált hullámhossztartományban. Ez a 

pórusos SiO2-bevonatok az üveghordozónál (nüveg = 1,519) alacsonyabb törésmutatójából 

adódik.

 Az illesztéssel meghatározott rétegvastagság és effektív törésmutató-értékeket, valamint az 

utóbbi, illetve a tömbi SiO2 (ntömbi = 1,460) és a leveg  (nleveg  = 1) törésmutatójának 

ismeretében becsült porozitásértékeket a 11. táblázat tartalmazza. A mért és illesztett 

spektrumok jó egyezésben voltak egymással, amit az illesztések jóságát jellemz 2 (10-7 10-8

nagyságrend) és R2 (0,999 feletti) értékek is alátámasztanak. 

11. táblázat: Pluronic és CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok illesztett rétegvastagsága és effektív 
törésmutatója, valamint a Lorentz Lorenz-összefüggéssel becsült porozitása.

5.3.2. Nanostrukturált SiO2-bevonatok felületi min sítése atomer  mikroszkópiával 

 A minták ionbesugárzását a maszkként használt LB-réteg eltávolítása követte. A besugárzás 

által el idézett felületi morfológia jelenléte már ekkor nyilvánvaló volt, ugyanis a felületen 

szemmel látható diffrakció jelentkezett. A minták felületi struktúráját AFM-mel vizsgáltuk. A 

mérési eredmények bizonyították az ionbesugárzástól várt tömörít  hatást: mindkét 

bevonattípus és mindegyik alkalmazott dózisú ionbesugárzás esetén figyelemre méltó 

lépcs magasságok mérhet k az LB-maszk szélének helyén (33. (a) ábra). Emellett az is 

bebizonyosodott, hogy mint azt a Monte Carlo szimuláció alapján vártuk (11. ábra), a 

SiO2-részecskék lényegében nem transzparensek a 200 keV energiájú Xe+-ionokkal szemben. 

Err l a 33. (b) ábra tanúskodik, ahol a keletkezett oszlopos szerkezet fels  szintje megegyezik 

az eredeti pórusos SiO2-bevonat felületének szintjével (utóbbit az ionbesugárzás alatt egy 

további fémlemezzel maszkoltuk). A kialakult kanyonok mélysége, még a legkisebb dózisú 

ionbesugárzást szenvedett minta esetében is, szélességükhöz képest túl nagynak bizonyult 

ahhoz, hogy hagyományos kereskedelmi AFM t vel precízen jellemezhet ek legyenek. 

Minta jele 
Rétegvastagság

[nm]
Effektív

törésmutató 
Porozitás [%] 

(Lorentz–Lorenz) 
P-pSiO2-0 238 ± 3 1,315 ± 0,002 29 ± 0,5 
C-pSiO2-0 204 ± 3 1,346 ± 0,001 22 ± 0,5 
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33. ábra: Pluronic típusú SiO2-bevonat felületi morfológiájának AFM-mel mért 3D-s megjelenítése 
(a) 0,1 × 1016 cm-2 és (b) 1 × 1016 cm-2 dózisú ionbesugárzás és a részecskemaszk eltávolítása után. A 
méréseket (a) a nanoméret  részecskékb l felépül  LB-maszk peremének helyén és (b) az LB-maszk 

besugárzott és nem besugárzott régióinak határán (a jobb oldal egy további fémlappal volt maszkolva) 
végeztük. 

 A Pluronic és CTAB típusú, 0,1 × 1016 cm-2, 0,5 × 1016 cm-2 és 1 × 1016 cm-2 dózisú 

Xe+-ionokkal besugárzott minták jellemz  felületi morfológiája a 34. ábrán látható. 

34. ábra: (a, b, c) Pluronic és (d, e, f) CTAB típusú, (a, d) 0,1 × 1016 cm-2, (b, e) 0,5 × 1016 cm-2 és 
(c, f) 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionokkal besugárzott minták AFM-mel mért felületi morfológiája. 

Megjegyzend , hogy a z-skála maximum értéke valamely két oszlop közötti legnagyobb szélességt l és 
az aktuális t -geometriától függ. 

 Az LB-maszk er s kontrasztot biztosított minden esetben, ezért egymáshoz nagyon hasonló 

felületi struktúrák keletkeztek. Megfigyelhet , hogy a kialakult oszlopok pereme enyhén 

lekerekített ott, ahol a Xe+-ionok át tudtak hatolni a SiO2-részecskék peremén. A felületi 

struktúra arányai miatt a z-skála maximum értékét valamely két oszlop közötti legnagyobb 

szélesség, valamint az AFM-t  aktuális geometriája határozza meg. 
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 Érdemes megemlíteni, hogy az LB-réteggel nem maszkolt szol-gél bevonatok felületének 

érdességét ionbesugárzás el tt és után is jellemeztük. Egy 5 × 5 μm2 terület  mintára 

meghatározott RMS (négyzetes közép, root mean square) értékek 0,23 0,25 nm tartományban 

voltak mind az ionbesugárzás el tt, mind utána, függetlenül a pórusszerkezet kialakítására 

használt templát típusától (Pluronic vagy CTAB), és az alkalmazott dózis értékét l. 

5.3.3. Ionbesugárzással kialakított lépcs magasságok meghatározása profilométerrel 

 Minden el állított mintatípus esetében a felület egy részét LB-réteg helyett egy fémlemezzel 

maszkoltuk ionbesugárzás el tt. Az ionbesugárzás tömörít  hatásának következtében a 

besugárzott és nem besugárzott részek között kialakuló lépcs magasságokat profilométerrel 

határoztuk meg. A méréseket tíz különböz  pozícióban, a lépcs re mer leges vonal mentén 

végeztük. Az 35. (a) ábra a Pluronic, míg a 35. (b) ábra a CTAB típusú bevonatokra különböz

dózisok mellett nyert, jellemz  profilokat mutatja. A mért lépcs magasságok és a 

rétegvastagságok csökkenésének értékeit a 12. táblázat tartalmazza. 

35. ábra: Különböz  dózisú Xe+ ionbesugárzással kialakított jellemz  lépcs profilok (a) Pluronic és 
(b) CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok esetében. 

 Az eredményeket összehasonlítva megállapítható, hogy a Pluronic típusú pórusos 

SiO2-bevonat már a legkisebb alkalmazott dózisú (0,1 × 1016 cm-2) ionbesugárzás mellett eléri 

legtömörebb állapotát, míg a CTAB típusú bevonat esetében a legtömörebb állapot 

0,5 × 1016 cm-2 dózisérték mellett alakul ki. Ugyancsak megfigyelhet , hogy a CTAB típusú 

bevonat tömörödése, kisebb porozitása ellenére (11. táblázat), számottev en nagyobb mérték ,

mint a Pluronic típusú mintáé (12. táblázat). 
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12. táblázat: Ionbesugárzással kialakított lépcs magasságok és az eredeti rétegvastagságokhoz képest 
bekövetkezett vastagságcsökkenés százalékos értékei. 

Minta jele 
Lépcs magasság

[nm]
Rétegvastagság
csökkenés [%] 

P-pSiO2-0,1 121 ± 1 51 ± 0,4 
P-pSiO2-0,5 114 ± 1 48 ± 0,4 
P-pSiO2-1,0 115 ± 1 48 ± 0,4 
C-pSiO2-0,1 118 ± 1 58 ± 0,5 
C-pSiO2-0,5 127 ± 3 62 ± 1,5 
C-pSiO2-1,0 125 ± 1 61 ± 0,5 

 Az AFM és a profilometria által szolgáltatott eredmények nagyfokú hasonlósága miatt a 

további vizsgálatokat a besugárzó dózisok széls értékein, azaz mind a Pluronic, mind a CTAB

típusú bevonatok legalacsonyabb és legmagasabb dózissal besugárzott mintáin végeztük csak 

el. 

5.3.4. Nanostrukturált SiO2-bevonatok transzmissziós elektronmikroszkópos analízise 

 A szilíciumhordozókon kialakított Pluronic és CTAB típusú pórusos SiO2-bevonatok 

pórusrendszerét az 5.2.5. fejezetben jellemeztem. A 26. ábra felülnézeti és keresztmetszeti 

HRTEM képei alapján elmondható, hogy a Pluronic típusú bevonatnak (26. (a) és (b) ábrák)

rendezetlen szerkezet , összefügg  pórusrendszere van, míg a CTAB típusú bevonat 

(26. (c) és (d) ábrák) egymással szoros illeszkedésben lév , hexagonális rendezettség

pórusszerkezettel rendelkezik. 

 A 0,1 × 1016 cm-2 és 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionsugárzással kezelt Pluronic és CTAB típusú

bevonatok szerkezetét keresztmetszeti HRTEM felvételek alapján jellemeztem 

(36. és 37. ábrák). Bár az AFM-képek alapján a keletkezett felületi struktúrák nagymérték

hasonlóságot mutatnak (34. ábra), a HRTEM jelent s különbségeket mutatott ki. 

 A 36. (a) ábra a P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0 típusú strukturált minták keresztmetszeti képeit 

mutatja. Azokon a helyeken, ahol a SiO2 nanorészecskék tökéletesen maszkolták a bevonatokat 

az ionbesugárzással szemben, a rétegvastagság 244 nm-nek adódott. Ez nagyon jó egyezést 

mutat az UV-Vis transzmittancia spektrumok elemzése révén nyert 238 ± 3 nm vastagsággal 

(11. táblázat). A 36. (a) ábrát tanulmányozva megállapítható, hogy a kialakult oszlopok 

belsejében és a minta felszínének LB-réteg által tökéletesen maszkolt részein a pórusrendszer 

sértetlen. A P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0 típusú mintákat összehasonlítva látható, hogy az 

alacsonyabb Xe+ dózis alkalmazása esetén (P-pSiO2-0,1) az ionok kis buborékokat képeztek a 

pórusos oszlopok között, míg a legmagasabb dózisnál (P-pSiO2-1,0) akkumulálódtak, és nagy 
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buborékokat formáltak (36. (a) ábra). Az eredeti rétegre jellemz , rendezetlen pórusok világos 

kontraszttal jelennek meg az oszlopok belsejében, míg a tömörített részek, ahol az 

ionbesugárzás tömörítette a pórusrendszert, sötét tartományokként láthatók (36. (b) ábra).

Ezekben a régiókban a bevonat tömörödött, kompaktálódott, pórusok itt már nem lelhet k fel. 

A mélyebb részeken, ahol az ionok megálltak, kis buborékok képz dtek. Ezek figyelemreméltó 

kontrasztot mutatnak a 36. (b) ábra beágyazott EELS képén. A pórusszerkezet összefügg

maradt a SiO2-bevonat és a szilíciumhordozó közti határfelület mentén, és a 

szilíciumhordozóban sekély amorfizálódott részek figyelhet k meg (36. (b) ábra).

36. ábra: (a, b) 0,1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionokkal besugárzott P-pSiO2-0,1 típusú bevonat és 
(a, c, d) 1,0 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionokkal besugárzott P-pSiO2-1,0 típusú bevonat HRTEM képei.
A besugárzás nanoméret  SiO2 részecskékb l felépül  maszkon keresztül történt. A beágyazott kép a 

(b) EELS képe. 



98

Ezzel szemben, a legmagasabb dózis alkalmazása esetén (P-pSiO2-1,0) a pórusos oszlopokat 

elválasztó részek teljes mértékben tömörödtek (36. (c) és (d) ábrák). A maszkolt részek 

sértetlen pórusrendszerét sötét, kompakt tartományok határolják el egymástól. Megfigyelhet ,

hogy a besugárzó ionok által kialakított nagy buborékokat is tömör SiO2 veszi körül. Emellett 

az is látható, hogy a szilíciumhordozóban megjelen  amorf részek számottev en mélyebbek, 

mint a legkisebb dózisú ionbesugárzás alkalmazása esetén. A két bemutatott mintatípus 

(P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0) esetében tehát, az alapvet en megegyez  felületi morfológia 

mellett a pórusrendszer összefügg , vagy szeparált jellege a besugárzó dózis megválasztásával 

tervezhet .

 A CTAB típusú mintákra kapott eredmények több szempontból megegyeznek a Pluronic

típusú mintáknál tapasztaltakkal (vö. 37. (a) és 36. (a) ábrákat). A CTAB típusú bevonatok 

HRTEM-mel mért eredeti vastagsága 209 nm, ami szintén egybevág az UV-Vis spektrometriás 

elemzéssel nyert 204 ± 3 nm rétegvastagság-értékkel. A SiO2 nanorészecskék által tökéletesen 

maszkolt részeken a minták rendezett pórusszerkezete sértetlen, ami a legkisebb dózissal 

besugárzott minta (C-pSiO2-0,1) HRTEM képén kifejezetten jól látszik (37. (b) ábra). Itt az is 

megfigyelhet , hogy a sötét, tömörödött réteg vastagabb, mint az ugyanilyen dózissal 

besugárzott Pluronic típusú minta (P-pSiO2-0,1) esetében. A kis Xe buborékok nem annyira 

jellemz ek, de megtalálhatók a szilíciumhordozó közelében. Bár az ionbesugárzás a nem 

maszkolt helyeken lerombolta a rendezett pórusrendszert, az anyag teljes vastagságában nem 

kompaktálódott, a pórusokat jelz  világos tartományok még megfigyelhet ek a HRTEM képen. 

A szilíciumhordozóban keletkezett amorf régiók mélyebbek, mint a Pluronic típusú mintáknál, 

ami a CTAB típusú bevonat alacsonyabb eredeti rétegvastagságával magyarázható. Az 

ionbesugárzás dózisának hatása jól megfigyelhet  a 37. (c) ábrán. A legnagyobb dózis esetében 

(C-pSiO2-1,0) nagy Xe buborékok képz dtek a Pluronic típusú mintához (P-pSiO2-1,0)

hasonlóan. Továbbá, összehasonlítva a kisebb dózissal besugárzott CTAB (C-pSiO2-0,1) és a 

legnagyobb dózissal kezelt Pluronic típusú (P-pSiO2-1,0) mintákkal, a legnagyobb dózisú 

besugárzás alkalmazásakor (C-pSiO2-1,0) a rendezett pórusszerkezet sokkal kisebb térfogatban 

maradt sértetlen. A pórusrendszer összeomlása és a SiO2-bevonat tömörödése egyaránt jól 

megfigyelhet  a 37. (d) ábrán. A rendezett pórustérfogatok egymástól teljesen elhatároltak az 

ionbesugárzásnak kitett részek által, míg az eredeti pórusszerkezet a felületet az oszlopok 

közepén éri el. Az amorfizálódott szilíciumtartományok ez esetben szintén mélyebbek. A 

37. (b) és (d) ábrák megjelölt részeinek FFT-vel nyert eredményei a mezopórusos 

pórusrendszer (I) maszkolt és (II) besugárzott tartományainak sértetlen, illetve tömörített 

szerkezetét igazolják. A nagyított képeken bemutatott periódushosszakat (d = 2,58 nm, illetve 

d = 2,60 nm) a megjelölt, rendezett területek FFT analízisével határoztuk meg. 
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37. ábra: (a, b, c) 0,1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionokkal besugárzott C-pSiO2-0,1 típusú bevonat és 
(a, c, d) 1,0 × 1016 cm-2 dózisú Xe+-ionokkal besugárzott C-pSiO2-1,0 típusú bevonat HRTEM képei.

A besugárzás nanoméret  SiO2 részecskékb l felépül  maszkon keresztül történt. 
A (b) és (d) beágyazott képei ugyanazon képeknek a sértetlen, rendezett és a tömörített pórusszerkezet 

közötti nagyított részeit, valamint a megjelölt részek FFT-vel nyert eredményeit mutatják. 

 Összehasonlítva a két különböz  molekuláris templáttal (Pluronic és CTAB) kialakított 

mintákat, megállapítható, hogy a Pluronic típusú felületaktív anyaggal kialakított 

pórusrendszer egyértelm en ellenállóbbnak bizonyult az ionbesugárzással szemben, mint 

ahogy az várható is volt a profilométerrel végzett vizsgálatok alapján. Például, a tömörített 

térfogat kiterjedése a P-pSiO2-0,1 (36. (b) ábra) és a C-pSiO2-1,0 típusú (37. (c) ábra)

bevonatok esetében nagyon hasonló mérték , annak ellenére, hogy az alkalmazott dózisok 

között egy nagyságrend az eltérés. 
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5.3.5. Nanostrukturált SiO2-bevonatok vizsgálata konfokális fluoreszcens képalkotással 

 A 0,1 × 1016 cm-2 és 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+ ionbesugárzással kezelt, strukturált 

mezopórusos bevonatokat Rodamin 6G színezék 10-4 M-os vizes oldatával impregnáltam. 

Célom a strukturált pórusrendszer átjárhatóságának vizsgálata volt. Referenciaként a pórusos 

SiO2-bevonatok eredeti vastagságával megközelít leg azonos vastagságú kompakt 

SiO2-bevonatot használtam, melyet a strukturált pórusos bevonatokkal azonos módon kezeltem 

a színezékoldattal. A fluoreszcens spektrumokat a minták 5 × 5 μm2 terület  részét pásztázva 

vettük fel, a konfokális fluoreszcens képalkotás pedig a pontonként mért fluoreszcens 

intenzitáscsúcsok alapján történt. A 38. ábra a 0,1 × 1016 cm-2és 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+

ionbesugárzással kezelt Pluronic (P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0) és CTAB típusú (C-pSiO2-0,1 és

C-pSiO2-1,0) bevonatokról nyert fluoreszcens képeket mutatja. Az ábrán a tömörített részek 

sötét, míg a maszkolt, sértetlen pórusos tartományok világos kontraszttal jelennek meg. 

 A Pluronic típusú, P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0 mintákat egymással összehasonlítva 

megfigyelhet , hogy a fluoreszcens intenzitás jóval nagyobb mérték  az alacsonyabb dózissal 

besugárzott minta (P-pSiO2-0,1) esetében (lásd 38. (a) ábra fels  skáláján a 

CCD beütésszámot). Másfel l, a legnagyobb dózissal készült strukturált mintáról (P-pSiO2-1,0)

készült kép jóval kontrasztosabb, bár a fluoreszcens intenzitás lényegesen alacsonyabb 

(38. (b) ábra). Ezen eredmények jó egyezésben vannak a HRTEM elemzéseknél tett 

megállapításokkal (36. (b) és (d) ábrák). A legnagyobb dózissal besugárzott Pluronic típusú 

minta (P-pSiO2-1,0) és a legkisebb dózissal kezelt CTAB típusú bevonat (C-pSiO2-0,1)

fluoreszcens képei nagy hasonlóságot mutatnak mind a kontraszt, mind az intenzitás 

szempontjából. Ez a két mintatípus (P-pSiO2-1,0 és C-pSiO2-0,1) HRTEM-mel kimutatott, 

hasonló mérték  tömörödésének tudható be (36. (d) és 37. (c) ábrák). Mint ahogy az a 

37. (d) ábrán látható, a legnagyobb dózisú Xe+ besugárzással kezelt CTAB típusú minta 

(C-pSiO2-1,0) esetében a legalacsonyabb a sértetlen pórusrendszer térfogata. Ez összhangban 

van a 38. (d) ábra fluoreszcens képén tapasztaltakkal. A fluoreszcens intenzitások ez esetben a 

legalacsonyabbak, és értékük közel áll a kompakt SiO2 esetében mért 

4,9 × 104 6,1  × 104 értékekhez. 

Az R6G-vel impregnált minták színezékfelvev -képessége könnyebben összehasonlítható a 

konfokális fluoreszcens képek pontjai átlagolásával nyert fluoreszcens spektrumokkal, ami a 

39. ábrán látható. A mért fluoreszcens intenzitások alátámasztják a fent tett megállapításokat. 
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38. ábra: (a, c) 0,1 × 1016 cm-2 és (b, d) 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+ ionbesugárzással kialakított,  
10-4 M R6G oldattal impregnált (a, b) Pluronic és (c, d) CTAB típusú nanostrukturált SiO2-bevonatok 

konfokális fluoreszcens képei. A fels  skála a CCD beütésszámokat mutatja. 

39. ábra: 0,1 × 1016 cm-2 (P-pSiO2-0,1 és C-pSiO2-0,1) és 1 × 1016 cm-2 (P-pSiO2-1,0 és C-pSiO2-1,0)
dózisú Xe+ ionbesugárzással kialakított, 10-4 M R6G oldattal impregnált Pluronic és CTAB típusú 

nanostrukturált SiO2-bevonatok átlagolt fluoreszcens spektrumai. Összehasonlításképpen az 
impregnáló R6G oldatba mártott kompakt SiO2-bevonat spektruma is bemutatásra kerül. 
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5.3.6. Nanostrukturált SiO2-bevonatok jellemzése ellipszometriai porozimetriával 

 A hozzáférhet  pórusok mennyiségének meghatározására és a pórusrendszer ionbesugárzás 

utáni vizsgálatára a 0,1 × 1016 cm-2 és 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+ ionbesugárzással kezelt, 

Pluronic és CTAB típusú strukturált mintákat ellipszometriai porozimetriával is vizsgáltuk. Az 

adszorpciós és deszorpciós izotermák (40. ábra) felvételére 21 °C-on, toluol adszorptívummal 

került sor. A módosított Kelvin-egyenlettel, illetve a Dubinin-Radushkevich modellel 

meghatározott normalizált pórussugár-eloszlás görbéit a 40. ábra beágyazott képei mutatják. 

 A Pluronic típusú minták (P-pSiO2-0,1 és P-pSiO2-1,0) szorpciós izotermái 

(40. (a) és (b) ábrák) a mezopórusos jellegre utaló, IUPAC osztályozása szerinti [170] IV. típusú 

izotermához hasonló alakúak. A hiszterézishurok IUPAC szerinti H2 típusú, ami összefügg

pórusrendszer  és nem egyenletes pórusméret  anyagokra jellemz . A hiszterézishurkok 

mérete viszonylag kicsi, ami arra utal, hogy nincsenek nagyon sz k pórusnyílások, azaz a 

mintákat sz k pórusméret-eloszlás jellemzi. A CTAB típusú minták (C-pSiO2-0,1 és 

C-pSiO2-1,0) izotermái (40. (c) és (d) ábrák) esetében hiszterézishurok nem jelentkezik, a 

kapilláris kondenzációt pedig meredek lépcs  jellemzi. Ez a fajta izotermatípus nagyon 

egységes, kis pórussugárral rendelkez , hengeres mezopórusokra jellemz . A legkisebb 

iondózissal strukturált pórusos SiO2-bevonatokra nyert szorpciós izotermák szinte teljesen 

megegyeznek az eredeti, be nem sugárzott pórusos SiO2-bevonatok izotermáival (5.2.2. fejezet, 

22. ábra). Ez a tény arra utal, hogy a bevonatok pórusrendszere a maszkolt tartományokban 

megmaradt eredeti állapotában, a Xe+-ionokkal besugárzott részeken pedig teljes mértékben 

tömörödött. A legkisebb alkalmazott dózissal besugárzott két mintatípus esetén az érintetlen 

pórusos tartományok és a tömörített régiók közti átmeneti zónák a porozitás értékéhez 

érdemben nem járulnak hozzá  pl. kialakuló mikropórusok révén. A legnagyobb dózissal 

besugárzott minták izotermáin felfedezhet k a mikropórusokat és mezopórusokat egyaránt 

tartalmazó rendezetlen szerkezetek H4 típusú hiszterézishurkának jellemz i, els sorban az 

egymáshoz képest eltolódott adszorpciós és deszorpciós ág a nagy relatív nyomásértékek 

tartományában. Ez feltételezhet en mikropórusok megjelenésére utal a kialakult szerkezetben. 

Az EP mérések alapján meghatározott porozitás- és pórussugár-értékeket a 13. táblázat

tartalmazza. A legkisebb dózissal besugárzott Pluronic típusú minta (P-pSiO2-0,1) porozitása 

valamivel magasabb, mint az eredeti, nem besugárzott minta UV-Vis spektrometriával 

meghatározott porozitása (11. táblázat). Ez a különböz ség az eltér  mérési körülményeknek 

tulajdonítható: az UV-Vis transzmittancia spektrumokat szobah mérsékleten, leveg n vettem 

fel, míg az EP mérések el tt a mintákat 20 percig vákuumban 175 °C-on tartottuk. A 

porozitásváltozás tendenciája megfelel a HRTEM és fluoreszcens vizsgálatok alapján 
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várhatónak. A mért porozitásértékek igazolják, hogy a legkisebb dózis alkalmazása esetében, a 

felületi struktúra kialakítása mellett, a pórusos térfogat nagy hányada összefügg , hozzáférhet

pórusrendszerként meg rizhet . Magasabb dózisok esetében viszont, egymástól elszigetelt 

pórusos térfogatok alakíthatók ki, a teljes pórustérfogat rovására. 

40. ábra: (a, c) 0,1 × 1016 cm-2 és (b, d) 1 × 1016 cm-2 dózisú Xe+ ionbesugárzással kialakított, 
(a, b) Pluronic és (c, d) CTAB típusú nanostrukturált SiO2-bevonatok EP-vel meghatározott toluol 

adszorpciós-deszorpciós izotermái. A beágyazott képek a megfelel  normalizált pórussugár eloszlás 
függvények.

13. táblázat: 0,1 × 1016 cm-2 (P-pSiO2-0,1 és C-pSiO2-0,1) és 1 × 1016 cm-2 (P-pSiO2-1,0 és
C-pSiO2-1,0) dózisú Xe+ ionbesugárzással strukturált Pluronic és CTAB típusú bevonatok EP-vel

meghatározott porozitása és pórussugár-értékei.

Minta jele 
Porozitás 

[%] 
radsz [nm] rdesz [nm]

P-pSiO2-0,1 37,9 1,5 1,5 
P-pSiO2-1,0 14,2 1,5 1,4 
C-pSiO2-0,1 20,5 0,8 0,8 
C-pSiO2-1,0 7,9 0,7 0,7 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS

 Munkám során különböz  alkalmazási területeken hasznosítható, szilárd hordozós szol-gél 

vékonyrétegek kialakításával és jellemzésével foglalkoztam. A kapott eredményeket a 

betöltend  funkciók, illetve tulajdonságok szerint csoportosítva foglalom össze az alábbiakban. 

 Az 5.1. fejezetben bemutatottakban az ezüstadalékolás módjának hatását tanulmányoztam 

Ag/TiO2 kompozit bevonatok antibakteriális aktivitásának id tállóságára. El állítottam ezüstöt 

nem tartalmazó és ezüsttartalmú TiO2-bevonatokat. Ezüsttartalmú bevonatok kialakítására két 

eltér  módszert alkalmaztam: AgNO3 vizes oldatával impregnáltam a mezopórusos 

TiO2-bevonatokat, illetve AgNO3-ot kevertem molekuláris templátot nem tartalmazó TiO2

prekurzor szolba. A bevonatok Escherichia coli-val szemben mutatott hatását mikrobiológiai 

módszerekkel tanulmányoztam. A vizsgálatokat sötétben tartott és látható fénnyel bevilágított 

minták esetében egyaránt elvégeztem. Vizsgáltam az ezüstadalék természetének és 

mennyiségének, valamint a kompozit bevonat szerkezeti tulajdonságainak az antibakteriális 

hatás id tállóságára kifejtett hatását. 

 Antibakteriális hatás már az ezüstöt nem tartalmazó TiO2-bevonatok esetében jelentkezett, 

ami az ezüstadalékolás hatására további, számottev  növekedést mutatott. Kísérleteim során 

nem találtam számottev  antibakteriális hatásnövekedést a látható fénnyel bevilágított minták 

esetében. Ez annak tudható be, hogy az ezüsttartalom nagymérték  baktériumgátló hatása elfedi 

a kompozit bevonat fotokatalitikus hozzájárulását az antibakteriális tulajdonsághoz. 

 A pTiO2-AgNO3 típusú bevonatok esetében az antibakteriális hatás összefüggésben volt a 

pórusrendszerbe impregnálással bejuttatott ezüst mennyiségével. Az impregnált minták 

ezüsttartalma, az ezüstion-leadás következtében, az els  antibakteriális teszt során gyors 

csökkenést mutatott. Ez arra enged következtetni, hogy az ezüst mennyisége jóval meghaladta 

a minimális inhibáló koncentrációt az els  felhasználás során. A minták ezüsttartalma ezután 

egy közel konstans értéket vett fel, kezdeti mennyiségükt l függ en. A legkisebb mennyiség

ezüstöt tartalmazó impregnált minták (pTiO2-0,03 M AgNO3) antibakteriális hatása azonban az 

els  felhasználást követ en megsz nt, a maradék ezüsttartalom (0,166 at%) a további 

vizsgálatok során nem mutatott aktivitást. A magasabb ezüsttartalommal rendelkez  minták 

(pTiO2-1 M AgNO3 és pTiO2-2×1 M AgNO3) meg rizték baktériumgátló hatásukat az ismételt 

felhasználások során, akár 20 óra elteltével is. Ezen el nyös tulajdonságok az ezüsttartalom 

pórusrendszer impregnálása révén kialakult jellegének és a pórusok méretkorlátozó 

sajátságának tudhatók be: az ezüsttartalom a pórusrendszerben eloszlatott formában van jelen 

és hozzáférhet nek bizonyult az antibakteriális tesztek során. 
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 Ezüstöt a tömbi TiO2 mátrixban tartalmazó minták (TiO2-AgNO3) nem mutattak 

megnövekedett antibakteriális hatást magasabb ezüsttartalmuk ellenére sem. Ezen minták 

ezüsttartalma nem változott 20 óra kontaktid  után sem, azonban antibakteriális hatásuk már az 

els  felhasználást követ en megsz nt. Ennek magyarázatát az ezüsttartalom jellegében 

találtam. A minták felületén számos kristályos ezüstrészecske található: a részecskék jellemz

átmér je 100 nm feletti volt, de néhány 50 nm körüli, kisebb részecske is el fordult. Az 

irodalom alapján az ezüst nanorészecskék Escherichia coli elleni hatásukat 50 60 nm alatti 

átmér  esetén fejtik ki. Ez alapján a TiO2-AgNO3 típusú minták baktériumgátló hatása ezeknek, 

a bevonatok felületén kis mennyiségben el forduló részecskéknek tudható be. A részecskék az 

els  felhasználás során valószín leg elhagyják a minta felületét, aminek következtében az 

ismételt tesztek során nem tapasztalható antibakteriális hatás. Bár a bevonat anyagában 

jelenlév  ezüstrészecskék dimenziója az 50 60 nm határértéknél kisebb, ezek a baktérium 

számára nem hozzáférhet ek. E feltevést az agardiffúziós vizsgálatok is alátámasztották, 

melyek azt mutatták, hogy a bevonatok ezüstion-leadása egyértelm en gátolt, és ezen minták 

els sorban közvetlen kontaktus révén fejtik ki baktériumgátló hatásukat. 

 Az 5.2. fejezetben különböz  típusú korróziógátló SiO2-bevonatok el állításáról és 

tulajdonságairól számoltam be, hangsúlyt helyezve az el állítási paraméterek a bevonatok 

permeabilitására gyakorolt hatásának vizsgálatára. Szubmikrométeres vastagságú, kompakt és 

mezopórusos SiO2 szol-gél bevonatokat alakítottam ki Zn-felületeken (bizonyos 

vizsgálatokhoz üveg- és Si-hordozókon). A mezopórusos bevonatok kialakítására 

Pluronic PE 10300 és CTAB típusú felületaktív anyagokat használtam. A korróziógátló hatás 

növelésére a bevonatok felületét mono-, vagy bifunkciós (TMClSi és DMDClSi)

szililez szerekkel hidrofobizáltam. A vékonyrétegek korróziógátló hatását a rétegvastagság, 

hidrofobitás és mezopórusos struktúra szempontjából tanulmányoztam. 

 Mindegyik vizsgált minta korróziós tulajdonsága számottev en jobbnak bizonyult a 

bevonat nélküli cinkhordozóénál, a korróziós árams r ség-értékek egy, kett , vagy akár három 

nagyságrenddel csökkentek a cinklemez esetében mért értékekhez képest. Az ellenállóképesség 

a vártnak megfelel en alakult, a vizsgált vastagságtartományban (130 350 nm) a bevonatok 

vastagságával arányos volt. 

 A pórusos bevonatok permeabilitása, illetve véd hatása megközelít leg azonos volt a 

kompakt rétegekével, ami a felületaktív anyagot tartalmazó prekurzor szolok jobb rétegképz

tulajdonságával, valamint azzal magyarázható, hogy a pórusok a hordozó oldalán nem 

nyitottak. A nem hidrofobizált, kétréteg  pórusos bevonatok közül valamivel jobb 

korróziógátló hatást tapasztaltam a CTAB-val kialakított pórusrendszer  mintáknál. Ennek 
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hátterében a kétréteg  pórusos bevonatok különböz  pórusszerkezete és folyadékfelvev

képessége áll. 

 A szorpciós izotermák jellege és a HRTEM képek alapján megállapítottam, hogy CTAB

templát alkalmazásával részlegesen rendezett, a felülettel párhuzamosan orientálódott, 

hengeres pórusok, míg Pluronic templát esetében rendezetlen szerkezet , szabálytalan alakú 

pórusok képz dtek. Megjegyzend , hogy kétréteg  szol-gél bevonatok esetében a Rodamin 6G 

színezékkel, mint modellinhibitorral végzett kísérletek során csupán a Pluronic típusú 

bevonatok pórusrendszere bizonyult hozzáférhet nek a színezékmolekulák számára. 

 A minták felületének bármelyik szililez szerrel végzett hidrofobizálása révén a korróziós 

árams r ség értékek további egy, vagy két nagyságrenddel csökkentek mind a kompakt, mind 

a pórusos bevonatok esetében. Elmondható tehát, hogy a szililezésnek kett s el nyös

tulajdonsága van: amellett, hogy javítja a korrózióval szembeni ellenállóképességet, képes 

megvédeni a pórusrendszer vízoldható inhibitortartalmát a pórusokból való gyors kioldódás 

ellen, mint ahogy azt a színezékleadás vizsgálata kapcsán ismertettem. Ezáltal az így létrehozott 

rétegszerkezetek lehet séget nyújtanak öngyógyító korróziógátló bevonatok kialakítására. 

 Az 5.3. fejezetben a mezopórusos jelleg és a szubmikrométeres lépték  felületi morfológia 

el nyös tulajdonságait egyesít , speciális szol-gél bevonatok jellemz it mutattam be. 

Rendezetlen és rendezett pórusrendszer  mezopórusos SiO2-bevonatokat alakítottam ki 

Pluronic PE 10300 és CTAB molekuláris templátokkal. A pórusos bevonatok felületére SiO2

nanorészecskék hexagonális elrendez dés LB-filmjeit képeztem, melyeket maszkként 

használtam a morfológia kialakítására alkalmazott Xe+ ionbesugárzással szemben. A felületi 

morfológia az ionbombázás tömörít  hatására alakult ki, azaz az ionok tömörítették a szol-gél 

bevonatot ott, ahol a részecskemaszk nyílásain keresztül elérték a mezopórusos bevonat 

felületét. Az ionbombázás dózisának változtatása révén az összefügg  pórusrendszert 

meg rizve, vagy átjárhatatlan kompakt tartományok által elkülönített, mezopórusos részek 

kialakítása mellett hoztam létre a felületi struktúrát. 

 A keletkezett morfológia méretarányai nagynak mutatkoztak, a kialakított felületi struktúrák 

 az alkalmazott templáttól és ionbombázás dózisától függetlenül  nagyon hasonlóak voltak. 

Mindkét típusú pórusos SiO2-bevonat már a legalacsonyabb dózis mellett elérte tömörödésének 

közel maximumát. A tömörödés mértéke a CTAB típusú bevonatok esetében számottev en

nagyobb volt, mint a Pluronic típusúaknál. 

 A HRTEM vizsgálatok kimutatták, hogy azokon a helyeken, ahol a részecskemaszk nem 

transzparens a bombázó ionokkal szemben, a pórusszerkezet sértetlen maradt. A Pluronic

típusú, rendezetlen pórusrendszerrel rendelkez  bevonatok esetében a legkisebb dózis 
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alkalmazásakor a pórusszerkezet átjárható maradt a szilíciumhordozó felülete mellett. Ezzel 

szemben, a legnagyobb dózis alkalmazása esetén a sértetlen pórusos oszlopokat övez  régiók 

teljes mértékben tömörödtek, ily módon kompakt határoló tartományokat képezve. A 

pórusrendszer átjárható, vagy elkülönített jellege tehát az ionbesugárzás dózisával 

szabályozható, alapvet en azonos felületi morfológia kialakítása mellett. A rendezett 

pórusszerkezettel rendelkez CTAB típusú bevonatok esetében nyert eredmények ehhez 

hasonlóak. A tömörített régiók vastagabbak, míg a sértetlen pórusos tartományok vékonyabbak, 

mint az ugyanolyan dózissal besugárzott Pluronic típusú mintáknál. A két különböz

molekuláris templátot össszehasonlítva, a Pluronic típusú, rendezetlen pórusszerkezet sokkal 

ellenállóbbnak bizonyult a Xe+ ionbesugárzással szemben. 

 A strukturált mezopórusos bevonatokat Rodamin 6G színezék vizes oldatával 

impregnáltam, majd konfokális fluoreszcens vizsgálatokat végeztem a strukturált 

pórusszerkezet átjárhatóságának vizsgálatára. A legnagyobb dózissal kialakított Pluronic típusú 

struktúrák jóval kontrasztosabbak voltak, bár a fluoreszcens intenzitás lényegesen 

alacsonyabbnak mutatkozott, mint a legkisebb dózis alkalmazása esetén. Ez jó egyezésben van 

a HRTEM eredményekkel. A legnagyobb dózissal besugárzott Pluronic típusú, és a legkisebb 

dózissal kezelt CTAB típusú minták a hasonló mérték  tömörödés következtében hasonló 

kontrasztot és intenzitást mutattak. 

 A nanostrukturált pórusos szilikabevonatokat ellipszometriai porozimetriával min sítettem, 

az ionbesugárzás után hozzáférhet  pórusok arányának számszer sítése és a pórusrendszer 

jellemzése céljából. Az eredmények meger sítették, hogy a legkisebb alkalmazott dózis esetén 

a sértetlen tartományokban a pórusrendszer érintetlenül megmaradt, míg a besugárzott részeken 

teljes mértékben tömörödött. Az átmeneti zónák hozzájárulása a porozitáshoz  pl. 

mikropórusok jelenléte révén  hiányzik, vagy elhanyagolható. A porozitásváltozás tendenciája 

az elvárásoknak megfelel en alakult: a mért porozitásértékek alátámasztották, hogy a 

legalacsonyabb dózisérték esetében a pórustérfogat nagy része összefügg , hozzáférhet

pórusrendszerként meg rizhet  a felületi mintázat létrehozása mellett. Magasabb dózisok 

alkalmazása esetén pedig egymástól elkülönített, pórusos tartományok alakíthatók ki a teljes 

pórustérfogat rovására. 
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RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

Rövidítések

1D egydimenziós 

2D kétdimenziós 

3D háromdimenziós 

AcAc ecetsav 

AFM atomer  mikroszkópia (Atomic Fore Microscopy)

bcc tércentrált kockarács (body-centered cubic)

bct tércentrált tetragonális rács (body-centered tetragonal)

CFU telepképz  egység (colony forming unit)

cmc kritikus micellaképz dési koncentráció (critical micelle concentration)

CTAB cetil-trimetil-ammónium-bromid 

DMDClSi dimetil-diklórszilán 

DNS dezoxiribonukleinsav

E. coli Escherichia coli 

EELS  elektron energiaveszteségi spektroszkópia (Electron Energy Loss 

Spectroscopy)

EISA párolgás által kiváltott önszervez dés (Evaporation-Induced Self-

Assembly)

EP ellipszometriai porozimetria (Ellipsometric Porosimetry)

EtOH abszolút etanol

fcc lapcentrált kockarács (face-centered cubic)

(FE)SEM  téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia (Field Emission Scanning 

Electron Microscopy)

FFT gyors Fourier-transzformáció (Fast Fourier Transform)

GPES  elektrokémiai vizsgálatok adatainak feldolgozására alkalmas szoftver

(general purpose electrochemical system)

HCP hexagonális szoros illeszkedés (hexagonally close packed)

(HR)TEM  (nagyfelbontású) transzmissziós elektronmikroszkópia (High-Resolution 

Transmission Electron Microscopy)

iPrOH izopropil-alkohol 

IUPAC  Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Egyesület (International

Union of Pure and Applied Chemistry) 

LB Langmuir Blodgett
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LBL rétegenkénti építkezés (layer-by-layer assembly)

MCM Mobile Oil Társaság kristályos anyagai (Mobile crystalline materials)

MEMS mikroelektromechanikai rendszerek (microelectromechanical systems)

MIC minimális inhibáló koncentráció (minimal inhibitory concentration)

NADH nikotinamid-adenin-dinukleotid 

NSL nanogömb litográfia (Nanosphere Litography)

PCPDF  a Diffrakciós Adatok Nemzetközi Központjának (International Centre for 

Diffraction Data) pordiffrakciós adatbázisa (Personal Computer Powder 

Diffraction File)

PEO poli(etilén-oxid) 

PEOx-PPOy-PEOx poli(etilén-oxid)-poli(propilén-oxid)-poli(etilén-oxid)

Pluronic Pluronic PE 10300 

PPO poli(propilén-oxid) 

R6G Rodamin 6G 

RBS Rutherford visszaszórási spektrometria (Rutherford Backscattering 

Spectrometry)

RMS négyzetes közép (root mean square)

RNS ribonukleinsav

ROS reaktív oxigénfajták (reactive oxygen species)

S. aureus Staphylococcus aureus

SBA  Santa Barbara Egyetem amorf típusú anyagai (Santa Barbara amorphous 

type materials)

SRIM  szimulációs szoftver a besugárzó ionok és a besugárzott anyag 

kölcsönhatásának modellezésére (stopping and range of ions in matter)

TBuOTi tetrabutil-ortotitanát 

TEOS tetraetil-ortoszilikát 

TiPrOTi titán-izopropoxid 

TMClSi trimetil-klórszilán 

UV ultraibolya (ultraviolet)

UV-Vis ultraibolya-látható (ultraviolet-visible)

WAXS nagyszög  röntgenszórás (Wide-Angle X-Ray Scattering)
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Jelölések 

   adott komponens térkitöltési hányada 

ba   anódos Tafel-meredekség 

bk   katódos Tafel-meredekség 

c   koncentráció 

d   rétegvastagság 

Ekorr  korróziós potenciál 

   viszkozitás 

g   optikai inhomogenitást jellemz  paraméter 

g0   nehézségi gyorsulás 

LG   folyadék-gáz felületi feszültség (liquid-gas surface tension)

I   korróziós inhibitor-hatásfok 

Zn-hordozó korróziós árams r sége

ikorr  bevonattal ellátott Zn-hordozó korróziós árams r ség

N   adott mintára kapott telepszámok átlaga 

n   törésmutató 

N0   kontrollként használt üveglapokra kapott telepszámok átlaga 

n1   adott tömbi anyag törésmutatója 

n2   leveg  töréssmutatója 

nb   bevonat törésmutatója a réteg-hordozó határfelületen 

neff   effektív törésmutató 

nk   bevonat törésmutatója a réteg-leveg  határfelületen 

   s r ség 

S   felület 

v   réteghúzási sebesség 
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