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1.  BEVEZETÉS 

A nanotechnológia jelen van a mindennapi, modern életünkben. Ez a rejtélyes erő, amely a 

kolloid és molekuláris szinten létezik, megfelelő módszerekkel tervezhető. A nanotechnológiai 

innovációk az élet szinte minden területén megtalálhatók és egyedülálló, korábban nem elérhető 

korszerű technológiákban nyilvánulnak meg. 

A kolloid szerkezetű fényáteresztést növelő bevonatoknak számos gyakorlati szempontból 

fontos alkalmazása ismert. A fenntartható fejlődési célok közé sorolhatjuk az alacsony törésmutatójú 

bevonatok fejlesztését, amelyek környezetkímélő technikával (pl. szol-gél) és oldószerrel (pl. víz) 

készülnek. 

 

 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Mezopórusos szilika nanorészecskék 

 

A mezopórusos szilika (amorf szilícium-dioxid) nanorészecskék nagy stabilitásuk miatt 

egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek különféle alkalmazásokban, például molekuláris 

szűrésben és elválasztásban, kromatográfiában, gyógyszerhatóanyag-szállításban, szenzorikában, 

képalkotásban vagy katalízisben. A mezopórusos szerkezet a jobb tulajdonságok és az új alkalmazási 

lehetőségek kialakításának megfelelően tervezhető. Például a pszeudomorfikus szintézissel az amorf 

szilícium-dioxid mikrofázisok rendezett mezopórusos szerkezetté alakíthatók. 1 Az ilyen jellegű 

morfológiai változások előidézéséhez lúgos közeget (pl. NaOH vizes oldat) és a pórusképző 

molekulákat (CTAB felületaktív anyag) alkalmaznak. Az irodalomban részletesen tanulmányozták a 

részecskékben és monolitokban végbemenő átstruktúrálódás folyamatát, de a vékonyrétegek 

pszeudomorf átalakulásával kapcsolatos közlemények száma csekély. 2 

Grosso és mtsai. vizsgálták az ammónia-gőzterű kezelés hatását a fényáteresztést növelő 

szol–gél bevonatokra. Arra a következtetésre jutottak, hogy a szilícium-dioxid egységek optimális 

átrendeződéséhez felületaktív anyag (Pluronic F127) jelenléte és legalább 1 órás kezelés ajánlott a 

tömény, 28%-os ammónium-hidroxid-oldat gőzterében. 3 

Az átstrukturálódás hátterében egy, az Ostwald-éréssel analóg jelenség áll: a különböző 

méretű kristályok spontán átalakulása, amikor a kisebb kristályok jobban oldódnak adott 

körülmények között, ezért feloldódnak és a nagyobb kristályok felületén kicsapódnak. Az átalakulás 

megnöveli a nagyobb kristályok méretét, és a kisebb kristályok pedig idővel eltűnnek. Ebben az 

esetben a pórusok belső felületének csökkenése megy végbe az átstrukturálódás során, de nagyon 

komplex jelenségről van szó, mert micellaképző anyagok is részt vesznek a folyamatban. Az Ostwald-

érés kolloid szintézisekben is alkalmazható, például üreges szervetlen nanostruktúrák létrehozására. 

Az Ostwald-érési mechanizmus alkalmazásával a tömbfázisú SiO2–mikrofázisok vizes oldatában 

üreges mikrofázisokat alakítottak ki. 4 

 

                                                 
1 François Fajula, Anne Galarneau, Combining Phase Separation with Pseudomorphic Transformation for the Control of the Pore Architecture of 

Functional Materials: A Review, Pet. Chem. 59 (2019) 761–769. https://doi.org/10.1134/S0965544119080061. 
2 R. Xing, S.E. Rankin, Reactive pore expansion during ammonia vapor post-treatment of ordered mesoporous silica prepared with mixed 

glucopyranoside and cationic surfactants, Microporous Mesoporous Mater. 108 (2008) 65–76. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2007.03.028. 
3 M. Boudot, V. Gaud, M. Louarn, M. Selmane, D. Grosso, Sol–Gel Based Hydrophobic Antireflective Coatings on Organic Substrates: A 

Detailed Investigation of Ammonia Vapor Treatment (AVT), Chem. Mater. 26 (2014) 1822–1833. https://doi.org/10.1021/cm403787v 
4 M.J. Reber, D. Brühwiler, Bimodal mesoporous silica with bottleneck pores, Dalt. Trans. 44 (2015) 17960–17967. 

https://doi.org/10.1039/c5dt03082j 
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2.2 Mezopórusos szilika vékonyrétegek 

Átjárható és hozzáférhető pórusrendszerrel rendelkező mezopórusos szilikabevonatok 

nélkülözhetetlenek számos ipari eszközökhöz, például optikai, elektronikai vagy érzékelő 

eszközökhöz.  A funkcionális bevonat célja a hordozó védelme, díszítése és tulajdonságainak javítása. 

A legújabb tanulmányok alapján számos technika (pl. szol–gél eljárás, kémiai gőzfázisú 

leválasztás, maratás vagy litográfia) és mintázat (pl. pórusok, szabályos mintázat, texturált vagy 

biomimetikus nanoszerkezetek) állnak rendelkezésre funkcionális bevonatok kialakításához.5,6 

  A legismertebb, kereskedelmi forgalomban elérhető bevonatokra példa a fényvisszaverő 

bevonatok a szemüvegeken vagy a napelemes rendszerek esetén a fotovoltaikus bevonatok. A 

fényáteresztést növelő vékonyrétegek tartóssága és optikai teljesítménye döntő szerepet játszik az 

alkalmazásközpontú technológiákban, mint például a sík napkollektorok, okos ablakok, kijelzők, 

világító- és optikai elemek esetén.  

A polimerfelületeken kialakított, fényáteresztést növelő bevonatok különösen hasznosak a 

gépjárművek kijelzőjén vagy az utcai LED világítástechnikába például a lámpatestek védőburkolatán. 

A fényáteresztést növelő bevonatok hozzájárulnak továbbá a szén-dioxid-kibocsátás csökkenéséhez, 

az alacsonyabb energiafogyasztáshoz, valamint az eszközök teljesítményének növeléséhez. 

A magas fényáteresztés kiegészíthető és fokozható például hidrofób, fotokatalitikus vagy 

páralecsapódásgátló tulajdonságokkal. A multifunkcionális bevonatok különösen hasznosak kültéri 

használatra, mivel megnövelik a készülékek és eszközök hatékonyságát (1. ábra). A mezopórusos 

szilícium-dioxid vékonyrétegekkel kapcsolatos szerteágazó kutatás ellenére számos lehetőség rejlik 

az új struktúrák kialakításában és azok alkalmazásában.  

Szol–gél technológiával funkcionális bevonatok hozhatók létre különböző felületeken, 

amelyek az alapján, hogy milyen feladatot látnak el, többféle csoportba sorolhatunk: 

 optikai bevonatok (pl. antireflexiós, fotolumineszcens, fotokróm); 

 hőszigetelő bevonatok (pl. hőálló);  

 speciális fizikai-kémiai tulajdonságokkal rendelkező bevonatok (pl. fotokatalitikus, hidrofób 

vagy hidrofil, korróziógátló, öntisztuló, öngyógyító, szennyeződésgátló, párásodásgátló, 

égésgátló); 

 mechanikai bevonatok (pl. kopásálló, karcálló, kemény bevonatok); 

 elektromos vagy mágneses bevonatok (pl. antisztatikus, vezető bevonatok); 

 higiéniai bevonatok (pl. antibakteriális). 

Amikor a különböző ipari alkalmazásokban hosszú távú optikai stabilitásra, megnövelt 

keménységre és időjárásállóságra van szükség, akkor a szilika-prekurzorszolokból képzett szol–gél 

bevonatok kiemelt fontosságúak, hogy többféle feladatot lássanak el. A különböző funkcionális 

bevonatok átlátszó hordozókon történő használata kiterjeszti az alkalmazások körét. Nagyon 

kívánatos, hogy a szol–gél bevonatok a mérnöki műanyagokon (pl. polikarbonát, poli(metil-

metakrilát)) nagy stabilitással, tartóssággal és optikai átlátszósággal rendelkezzenek. Egy 

polikarbonáton kialakított multifunkcionális bevonat meghosszabbítja az optikai eszközök 

élettartamát és maximalizálja a kültéri alkalmazás hatékonyságát. 

Sok esetben a kültéri felhasználásra előállított szol-gél szilikabevonatnak magas 

páratartalmat és extrém hőmérsékletet kell elviselnie. A gyorsított öregedési teszt az egyik 

legmegbízhatóbb teszt, amely pontos előrejelzést ad a kültéri termékek élettartamáról. Az időjárási 

teszteket általában szabványosított módszerek szerint végzik. A teljesség igénye nélkül a lehetséges 

                                                 
5 H. Schmidt, Considerations about the sol-gel process: From the classical sol-gel route to advanced chemical nanotechnologies, in: J. Sol-Gel 
Sci. Technol., Springer, 2006: pp. 115–130. https://doi.org/10.1007/s10971-006-9322-6 
6 G. Womack, K. Isbilir, F. Lisco, G. Durand, A. Taylor, J.M. Walls, The performance and durability of single-layer solgel anti-reflection 

coatings applied to solar module cover glass, Surf. Coatings Technol. 358 (2019) 76–83. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.11.030. 
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tesztek közé tartozik a hideg, a hő, a páratartalom, az oldószer-oldhatóság, a mechanikai stressz, a 

por, a napsugárzás, a szennyeződés és a sóköd hatásának vizsgálata.  

 
1. ábra: Változatos funkcionális bevonatok gépjármű-alkatrészeken. 7 

A kemény szol–gél bevonatok döntő fontosságúak kültéri alkalmazásokban. A hordozó 

típusától függően számos módszer ismert kemény szol–gél bevonatok előállításához, mint például 

üveghordozón kialakított kolloid szilika adalékanyagokat tartalmazó szol–gél kompozitok vagy 

polikarbonát hordozón képzett akrilát/kolloid szilika fedőrétegek. 8 

 

Vizes közegű szilikaszol és szilikabevonatok 

Az optikai bevonatok fejlesztésének új típusait a tömegtermelésre alkalmas fényáteresztést 

növelő bevonatok felé célzott irányítani. Kívánatos a fenntartható erőforrások használata, amelyek 

minimális hatással vannak a környezetre. A zöld kémia alapelvei gyakorlati iránymutatást jelentenek 

azok számára, akik fenntartható szol–gél bevonatok előállításához szükséges kiindulási anyagokat és 

technikákat keresnek. Törekedni kell a szén-dioxid-lábnyom csökkentésére, mint globálisan és mind 

a vegyiparban. A szerves oldószerek vízzel történő kiváltása a szol–gél folyamatban, ahol a 

folyadékfázis túlnyomórészt alkohol, csökkenthetjük a környezetre gyakorolt hatást. A víz jól ismert 

reagens a szol–gél folyamatokban, de oldószerként kevésbé elterjedt a használata. 

A szol–gél kémiában általánosnak mondható, hogy a szilika nanorészecskék szintéziséhez és 

a vékonyrétegek előállításához alkoholos vagy szerves közeget használunk. Ez a bevett módszer 

azonban környezetbarát módon helyettesíthető, ha a kémiai reakciók vizes közegben zajlanak. A víz 

egy alternatív reakcióközeg a vízoldható vegyületekből származó szilika-prekurzorszolok 

szintéziséhez. A víz nem mérgező, olcsó, és bőségesen rendelkezésre álló oldószer. 

                                                 
7 N. Kim, Recent progress of functional coating materials and technologies for polycarbonate, J. Coatings Technol. 

Res. 14 (2017) 21–34. https://doi.org/10.1007/s11998-016-9837-x. 
8 M. Barletta, M. Puopolo, G. Rubino, V. Tagliaferri, S. Vesco, Hard transparent coatings on thermoplastic 

polycarbonate, Prog. Org. Coatings. 90 (2016) 178–186. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2015.10.014. 
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3.  CÉLKITŰZÉSEK 

 

(i) Új, fényáteresztést növelő bevonatok fejlesztése műanyagfelületekre, 

amelyek hosszantartó stabilitással és ipari alkalmazással rendelkeznek. 

 
 

(ii) Optimális és hatékony utókezelési eljárások fejlesztése műanyaghordozón 

kialakított mezopórusos szilikabevonatokra. 

 
 

(iii) Gyors és hatékony eljárás fejlesztése pórusképző molekulák eltávolítására 

műanyaghordozón kialakított szilikabevonatokból. 

 
 

(iv) Fényáteresztést növelő bevonatok környezeti ellenállóságának és optikai 

stabilitásának növelése gőzterű kezelésekkel. 

 
 

(v) A rétegképzéshez felhasznált szilikaszol mennyiségének csökkentése 

azáltal, hogy a mártásos technikát egy alternatív technikára cserélem 

("wiping-coating"). 

 
 

(vi) Alkoholos közegű prekurzor szolok közegének helyettesítése 

környezetkímélő oldószerrel (vízzel) azáltal, hogy egy új kolloidrendszert 

fejlesztek, ahol minden kémiai komponens vízoldható. 

 
 

(vii) Vizes alapú mikrofázisok stabilitásának növelése, a belőlük képzett 

bevonatok homogén felvitele ipari méretű hordozóra, és a szilikabevonatok 

keménységének növelése. 

 
 

(viii) Fényáteresztést növelő szol-gél bevonatok fenntartható előállítása. 

 
 

(ix) Mezopórusos szilika vékonyrétegek tulajdonságának fokozása új 

funkciókkal (vízlepergető bevonat, diffúziógátló bevonat,  hatóanyagtároló 

bevonat). 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 

 

4.1 A szilikaszolok szintézise 

 

Az első típusú szilikaszol egy alkoholos (2-propanol) közegű szol, amelyben a kolloidális 

szilikaészecskék prekurzora a tetraetil-ortoszilikát (TEOS). Ehhez a következő mólarányt 

használtam: 

 

                    

TEOS : 2-PrOH : HCl : H2O : PE10500 = 1 : 14.49 : 0.01 : 5.61 : 0.01  M 

  oldószer                  

 

A második típusú szilikaszol egy vizes közegű szol volt, amelyben a kolloidális 

szilikaészecskék prekurzora a tetrakisz(2-hidroxietoxi)szilán (THES) volt. Ehhez a következő 

mólarányt használtam:     

                

THES: H2O: HCl: PE10500:  BYK–349 = 1 : 83–119 : 0.001 : 0.015 : 0.03–0.42 M 

oldószer              

 

  

4.2 Szilárd hordozós bevonatok kialakítása 

 

Mártásos technika 

A szilikaszolokból üvegen, polikarbonáton, kvarcon és szilíciumon bevonatokat mártásos 

technikával képeztem. A réteghúzás sebessége a 2-propanolos közegű szolokból képzett bevonatok 

esetén 0,75 cm⋅min−1 és 30 cm⋅min−1, a vizes közegű szolokból pedig 1,0 és 2,0 mm/s (6 cm⋅min−1 és 

12 cm⋅min−1) volt. 

 

„Wiping-coating” technika 

Közepes és nagy méretű üveghordozókon bevonatot a „wiping-coating” technikával 

képeztem. A „wiping-coating” készülék alumínium tartályát 20–35 ml vizes közegű szilikaszollal 

töltöttem fel és a hordozó egyik oldalát 1.4 mm/s sebességgel vontam be. 

 

 

4.3 Utókezelések 

Ammóniás gőztér 

A 2-propanol közegű szilika liogélek 1 órán vagy 3 órán keresztül, szobahőmérsékleten (23–

26 °C) 2M vizes ammónium-hidroxid-oldat fölé helyeztem. Az exszikkátor térfogata 11 L volt. Az 

ammóniás kezelés célja a bevonat további kondicionálása, a keresztkötések számának növelése. 

 

Oxigén- és levegőplazma 

Az oxigénplazma-kezelés optimális paraméterei 0,15 mbar, 30% és 5 perc. Az oxigénplazma 

felhasználásának célja a polikarbonáton kialakított bevonatokból a templát eltávolítása és a pórusos 

szerkezet létrehozása volt. Ezzel legalább olyan jó eredmények elérését céloztam meg, mint amit 
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kiégetéssel vagy az oldószeres mosással elértem. A levegőplazma-kezelés optimális paraméterei 0,40 

mbar, 30% és 1 perc. A levegőplazma a polikarbonáton kialakított szilika bevonatokra történő 

alkalmazása a kondicionáláshoz szükséges hőkezelés helyettesítésére, valamint a bevonatok 

mechanikai ellenállóságának növelésére irányult. 

 

Alacsony- és magas hőmérsékletű kezelés 

Az alacsony hőmérséklet egy gyorsított szárítási lépésnek felel meg. A hőkezelés legalább 10–

13 órán keresztül történt 90 °C, 120 °C, 215 °C vagy 250°C-on. A bevonatok magas hőmérsékletű 

kezelése a szilícium-dioxid-mátrix kalcinálásának felel meg, amely során az illékony és szerves 

komponenseket a szervetlen szilikamátrixból eltávolítjuk. Erre egy rövidebb idejű kezelést (1 óra) 

alkalmaztam, a hőmérsékletet 450 °C-ra vagy 480 °C-ra állítottam. 

 

Pórusképzés 

A polimereken kialakított bevonatok hőkezelése után a bevonat további kezelési lépést 

igényel. A pórusképző anyag a Pluronic PE10500, mely vízben oldódik, ezért szobahőmérsékleten, 

folyamatos keverés mellett 30 percig vízben áztatva a templát eltávolítható a szilikabevonatokból. 

 

 

4.4 A szolok és bevonatok jellemzése 

 

Atomi erő mikroszkópia 

Atomi erő mikroszkóppal a polikarbonáton és szilíciumon kialakított bevonatokat 

jellemeztem és meghatároztam a felületi topográfiát, terület és az átlagos érdességet. 

 

Kopásállóság 

Az alumínium rúdra erősített gézzel a polikarbonáton kialakított bevonaton 100 dörzsölést 

végeztem az ISO 9211-4: 2012 szabvány szerint.  

 

Ceruzakeménység 

A ceruzákat (19 különböző ceruza, 8B-től (puha) 6H-ig (kemény)) 45°-os szögben helyeztem 

a felületre, 750 g terheléssel az ASTM D3363 szerint. A ceruza hegyének keménysége, amely még 

éppen nem károsította a felületet, a karcolás keménységének mértéke. 

 

Vízperemszög mérés 

A minták felületi tulajdonságait vízperemszög-méréssel határoztam meg és mértem a haladó 

peremszöget, a hátráló peremszöget, és a peremszöghiszterézist. 

 

Ellipszometriai porozimetria 

Ellipszometriai poroziméterrel mértem a pórusos bevonatokat és meghatároztam az 

adszorpciós és deszorpciós izotermát, pórusméret-eloszlást, rétegvastagságot, törésmutatót, 

porozitást, pórussugarat és egyes esetekben a Young-moduluszt. Az adszorptívum toluol vagy 2-

propanol volt.  

 

Környezeti ellenállóság 

A bevonatok környezeti ellenállóságát ISO 9022-2:2015, ISO 9211-3:2008 és ISO 9211-

4:2012 szabványban leírt teszteknek (adhézió, kopásállóság, vízben és etanolban való oldhatóság, 

hideg, száraz hő, nedves hő, lassú hőmérsékletváltozás) megfelelően végeztem. 



 

7 

 

Surlódó szögű röntgen diffrakciós vizsgálatok  

Röntgendiffraktométerrel jellemeztem a szilárd hordozós bevonatok pórusszerkezetét és 

meghatároztam a 2Θ szöget, a diffrakciós síkot és a cellaállandót. 

 

Pásztázó elektronmikroszkópia  

A különböző hordozókon kialakított bevonatok szerkezetét, felületi morfológiáját felülnézeti 

felvételek alapján jellemeztem. A keresztmetszeti képeket a bevonatok vastagságának 

meghatározására használtam. 

 

Ellipszometria 

Ellipszométerrel a különböző hordozókon kialakított bevonatok rétegvastagságát, 

törésmutatóját, és porozitását jellemeztem. 

 

Termogravimetriás analízis 

A pórusképző Pluronic PE10500 bomlási hőmérsékletének meghatározására használtam 10 

°C és 700 °C között. 

  

Transzmissziós elektronmikroszkópia 

Transzmissziós elektronmikroszkóppal felülnézeti és keresztmetszeti felvételek készültek a 

szilika részecskékről és bevonatokról. 

 

Ultraibolya–látható spektrometria 

Az átlátszó hordozókra felvitt bevonatok optikai tulajdonságait UV–Vis spektrometriával 

vizsgáltam. Meghatároztam a transzmittancia spektrumokból az átlagos fényáteresztés növekményt, 

a fényáteresztés-maximumot, a bevonat vastagságát, a törésmutatót, és a porozitás értékét; a 

reflektancia spektrumokból a reflektancia-minimumot határoztam meg. 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1 ALKOHOLOS KÖZEGŰ SZOL ÉS BEVONATOK 

A 2-propanol-alapú szolból készített, ammóniás gőzterű kezelésnek kitett szilikabevonatok 

egyedi szerkezettel rendelkeznek: két rétegből állnak, ahol az első réteg közvetlenül érintkezik a 

hordozóval, a második réteg pedig az első rétegen van. A második réteg közvetlenül érintkezik az 

első réteggel és a levegővel. 

 

Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok  

A szilíciumhordozókon kialakított szilikabevonatokról készített keresztmetszeti 

nagyfelbontású TEM felvételeken szabályos rendezettségű (2a ábra) és részlegesen szabályos 

rendezettségű (2b ábra), periodikus mintázat jelenléte látható a mezoporózus szerkezetben. A 

kétrétegű szilikabevonat felső rétege körülbelül háromszor olyan vastag, mint az alsó réteg, és a 

határvonal a két réteg között nem éles (2b ábra).  

 

  
2 ábra: Keresztmetszeti HRTEM felvételek a rendezett pórusszerkezetről szilíciumon kialakított bevonatokról (a) 120°C 

és (b) 480 °C-os hőkezelés után. 
 

Az FFT-diffraktogramok elemzése alapján a bevonatok póruszerkezete szabályos és torzult 

lapcentrált köbös (fcc) szerkezet Fm3m szimmetriával és körülbelül 15,5 nm-es rácsállandóval. A 

pórusok mérete (vastagsága) körülbelül 9,2 nm, az átlagos pórusfalvastagság pedig 3 nm. 

A kétrétegű bevonat olyan tartományokból áll, amelyek a szilikamátrixból és pórusokból 

felépített fcc szerkezet különböző torzulásait mutatták, amelyek kissé megnyúltak a hordozó 

felszínével párhuzamosan. Az egyik legfontosabb megfigyelés az ammónia-gőzterű kezelés 

következtében fellépő pórusméret-növekedés. Az ammóniás kezelés nélkül készített 

szilikabevonatok pórusmérete csak 3–4 nm. A pórusméret növekedése a szilikamátrix a bázikus 

közegű kezelés hatására bekövetkező és a szilika/micella fázisban végbemenő pszeudomorfikus 

átalakulásnak tulajdonítható. 

 

Spektroszkópiai ellipszometria 

Összehasonlítottam spektroszkópiai ellipszometriai módszerrel nyert eredményeket az 

átlátszó, valamint a nem átlátszó hordozókon kialakított bevonatok esetében. Jellemzően a levegő 

oldalon lévő bevonat (felső réteg = UL) alacsonyabb porozitású volt, mint az hordozó oldalán lévő 

bevonat (alsó réteg = LL).  

A bevonatok fényáteresztése jelentősen csökken az ammóniás gőztér kezelés időtartamának 

növelésével. Ezek alapján elmondható, hogy ez a jelenség analóg jelenség lehet szilika 

nanorészecskékben megfigyelt pszeudomorfikus átalakulással.  

Megnövelve a réteghúzás sebességét, a polikarbonáton kialakított bevonatok felső réteg 

porozitása kismértékben nőtt (24%-ról 33%-ra), az alsó réteg porozitása pedig jelentősen csökkent 

(a) (b) 
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(60%-ról 40%-ra). Az üvegen kialakított bevonatok esetén a felső réteg és az alsó réteg vastagsága 

hasonló volt, és független a réteghúzási sebességétől. Az alsó réteg porozitása átlagosan 71%, a felső 

rétegé pedig 31%. A porozitás aránya független volt a teljes vastagságtól. 

 

Ellipszometriai porozimetria 

Négyféle hordozó (szilícium – S, polikarbonát – P, üveg – G és kvarc –Q) képzetem 

szilikabevonatokat, amelyeket 3 órán keresztül ammóniás gőztérben kezeltem. Az réteghúzás 

sebessége 1,5 cm⋅min−1 volt, a hőkezelés hőmérséklete 120 °C (L) vagy 480 °C (H). 

Az ellipszometriai porozimetria eredményei megerősítették, hogy a kétréteg kialakulását az 

ammóniás gőzterű kezelés okozza PC-n, üvegen és kvarcon. A szilikon-dioxid váz báziskatalizált 

átalakulása és átrendeződése megy végbe, megnő a deprotonált hidroxil csoportok száma, megnő a 

sziloxán kötések száma (Si–O–Si) és kialakulnak újabb H-hidak. 

A szilárd hordozón kialakított liogél bevonatokban, amely bevonatok képlékeny 

micella/szilícium-dioxid mátrix kombinációjából tevődnek össze, az ammónia-gőzterű utókezelés 

szerkezeti átrendeződést és kétréteg-kialakulást okoz. Ehhez szükséges a felületaktív anyag jelenléte.  

Ez az indukált szerkezeti változás analóg folyamat az Ostwald-éréssel és feltehetően az 

üreges mikrofázisok („hollow sphere”) kialakulásával. A réteg szerkezeti átrendeződése megnöveli a 

hordozó oldalán található bevonat porozitását (1. táblázat). 

  
1. táblázat. Négyféle hordozón kialakított bevonatok: a felső (UL) és az alsó (LL) optikai és paraméterei. 

 
Rétegvastagság 

[nm] 
Törésmutató 

[–] 
Porozitás 

[%] 
Pórussugár [nm] 

rads rdes rads rdes 
UL LL UL LL UL LL UL LL 

S1.5–
b3L* 

185±4 – 1.193±0.005 – 
53.8± 

0.2 
– 5.4±0.2 3.7±0.1 – 

S1.5–
b3H* 

155±2 – 1.181±0.001 – 
56.4± 

0.3 
– 4.5±0.2 3.5±0.1 – 

P1.5–
b3L 

105 52 1.337 1.176 18.7 68.9 9.2 4.9 7.8 6.2 

G1.5–
b3L 

93±16 60±12 1.321±0.023 1.163±0.017 
20.1± 

1.9 
68.4± 

0.7 
9.94±1.02 7.03±1.05 7.09±3.10 5.72±0.68 

G1.5–
b3H 

74±7 51±8 1.331±0.009 1.167±0.009 
16.2± 

0.6 
67.2± 

1.2 
6.19±0.92 4.20±0.29 4.89±1.15 3.40±0.46 

Q1.5–
b3L 

87±1 64±3 1.287±0.004 1.134±0.002 
25.6± 

0.4 
69.6± 

1.4 
13.05±1.59 6.75±0.05 10.91±1.18 6.16±0.88 

Q1.5–
b3H 

70±0 53±6 1.299±0.005 1.117±0.001 
20.3± 

0.1 
77.7± 

2.2 
12.08±0.00 5.29±0.65 9.64±1.06 4.85±0.01 

* Ellipszometriai porozimetria optikai modellel szilíciumon a bevonatok egyrétegűek. 
 

A felső és az alsó rétegek sematikus bemutatásán látható, hogy a két réteg összefüggő 

pórusrendszerrel rendelkezik (3. ábra). Az alsó réteg adszorpcióját IV. típusú adszorpciós izoterma 

jellemzi, függetlenül a kondicionálás hőmérsékletétől.  

A kétrétegű bevonat kialakulásának fő oka az ammónia-gőzterű kezeléshez használt 

ammónium-hidroxid oldat alacsony koncentrációja (2 M), így a pszeudomorfikus átalakulás nem 

teljes. A pszeudomorfikus transzformáció során, magasabb pH-n és hőmérsékleten megnő a szilika 

oldhatóságát és bekövetkezik a szilícium-dioxid/blokk kopolimer szerkezeti egységek 

átrendeződése (azaz törekvés az összenergia csökkentésére). 
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3. ábra: Sematikus ábra (a) a kétrétegről átjárható pórusrendszerrel, és a (b) a felső réteg és az alsó réteg elrendezésről egy 

szilárd hordozón. 

 

Atomi erő mikroszkópia  

Az oxigénplazma képes eltávolítani a micellaképző anyagot a 80–150 nm vastagságú 

szilikabevonatokból. Ez a kezelés hatékonyabb, mint a hőkezeléssel történő kondicionálás vagy a 

vízoldható felületaktív anyag oldószeres extrahálása. 

 
4. ábra: A 2D atomi erő mikroszkópiás képek a polikarbonáton kialakított szilikabevonatokról: 

(a) PC-0 (liogél), (b) PC-2* (liogél + b) és (c) PC-5 (Liogél + b + ox + w). 

 

A PC-0 liogélek összvastagsága 147±2 nm, törésmutatója 1,4599±0,0012. Ammónia-gőztérű 

kezelés után a rétegvastagság enyhén csökkent (d = 140±3 nm), és a bevonat még mindig tartalmazta 

a felületaktív anyag molekuláit (n = 1,4578±0,0021). Az oxigénplazma-kezelés után a rétegvastagság 

30 nm-rel csökkent a liogélekhez képest (d = 117±4 nm).  

Az oxigénplazma maró hatása látható a 4c ábrán: elbontotta a micellaképző anyagot és 

pórusokat generált (n = 1,3543±0,0120). Az oxigénplazmával kezelt rétegek porozitása 20,85% volt. 

Az ammónia-gőztérben kezelt minták nem kopásállóak. Még ha az ammónia-gőzterű kezelés 

hozzájárult a megnövekedett fényáteresztéshez, kopásálló bevonatok ammóniás kezelés nélkül 

készíthető úgy, hogy levegőplazmát alkalmazunk és a bevonatok nem pórusosak.  

Kimutattam polikarbonáton és szilíciumon kialakított bevonatok surlódó szögű röntgen 

diffrakciós analízisével a rendezett pórusszerkezetet, függetlenül attól, hogy a felületaktív anyagot 

szobahőmérsékleten oxigénplazmával, magas hőmérsékleten kiégetéssel vagy vízzel kioldva 

távolítottam el.  

A levegőplazma feltehetően lezárja a szilikabevonat felületét, megakadályozva a pórusképző 

anyag kioldását a pórusokból. De már 1 perc levegőplazma kopásálló, környezeti hatásoknak 

ellenálló és időben stabil bevonatokat eredményez. 
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Szilárd hordozós minták optikai stabilitása 

A szilikabevonatok vázerősítése akkor optimális, ha a bevonatok még jelentős mennyiségű 

oldószert (liogél állapot), és pórusképző molekulákat tartalmaznak. Ezek a pórusképző molekulák 

megőrzik a rendezett szerkezetüket, ugyanakkor az ammónia katalizátor hatására átrendeződik az 

Si–O–Si váz, megnő a deprotonált hidroxilcsoportok (R–O–) száma. 

Az ammóniával kezelt minták fényáteresztése csupán kismértékben csökkent az idő 

múlásával (5. ábra). Négy év után az üvegen kialakított, ammóniával kezelt bevonatok maximális 

fényáteresztése 1,08%-ot csökkent (99,83%-ról 98,74%-ra), míg a polikarbonáton ez a változás 

kevesebb, mint 0,40% (98,54%-ról 98,16%-ra). 

 
5. ábra: A kezeletlen minták fényáteresztés-változása (a) polikarbonáton (P1.0–L) és (b) üvegen (G1.5–H), és az ammóniás 

gőztérben kezelt mintáké (c) polikarbonáton (P1.0–b3L) és (d) üvegen (G1.5–b1H). 

 

5.2 VIZES KÖZEGŰ SZOLOK ÉS BEVONATOK 

A fő célom az volt, hogy megszüntessem vagy lecsökkentsem a szerves oldószeres hulladékot 

a szol–gél folyamatokban azáltal, hogy a jellemzően alkoholos közeget vízzel helyettesítsem és a 

"wiping-coating" technikát alkalmazzam. Ennek elérése érdekében a vízoldható tetrakisz(2-hidroxi-

etoxi)szilánt (THES) választottam prekurzornak. 

 

A bevonatok fényáteresztésének növelése 

Mindegyik vizes közegű szilikaszol mutatta a Tyndall jelenséget, ami azt jelenti, hogy a szol 

szilika mikrofázisokat tartalmaz, amelyek szórják a fényt. Az egy napig öregített szilikaszol, amely 

nem tartalmaz BYK–349 segéd tenzidet 2 nm-es sugarú mikrofázisokat tartalmaz. 

Megállapítottam, hogy a BYK–349 segéd tenzid inhibitorként működik és lelassítja a primer 

részecskék növekedését és aggregációját. Ennek értelmében vizes közegű szilikaszolhoz a segéd 

tenzidet közvetlenül a rétegképzés előtt adtam hozzá. Tehát a szintézis utolsó lépéseke volt a BYK-
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349 hozzáadása azokhoz vizes közegű szilikaszolhoz, amelyeket előzőleg 24 órát, 72 órát vagy 96 

órát öregítettem. A szolok öregítése elősegítette a szilika mikrofázisok növekedését (6. ábra). 

 
6. ábra: Üveghordozón kialakított szilikabevonatok fényáteresztése: (a) E és F típusú minták – 1 napig, G – 3 napig és, H – 4 

napig öregített vizes közegű szilikaszolból. (b) I típusú minkát –Pluronic PE10500 nélkül, J –Levasil CS40–222 
nanorészecskékkel, K –Levasil CS30–516P nanorészecskékkel. 

 

 

A bevonatok keménységének növelése 

 

A bevonatok karcállóságát ceruzakeménység teszttel végeztem, majd optikai mikroszkóppal 

vizsgáltam a felületet. A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy azok a bevonatok, amelyek nem 

tartalmazzák a BYK–349 segéd tenzidet nem voltak homogének és kemények (2B), míg a segéd 

tenzidet tartalmazó szolokból képzett bevonatok homogének és megnövelt keménységűek (HB) 

voltak. Mindkét típusú minta egylépésben volt hőkezelve 450 °C-on. 

Levasil-típusú nanorészecskék bevonattal alkotott kompozitjai 3H-ra növelik a bevonatok 

ceruzakeménységét üvegen a fényáteresztés számottevő csökkenése nélkül. 

 

A vizes közegű szol összetétele  

 
7. ábra: TEM-felvételek a szilikaszolról (d) 1 nap, (e) 5 nap, (f) 10 nap, (g) 16 nap, (h) 19 nap, és (i) 46 nap után. 

 

Nyomon követtem a BYK–349-et tartalmazó 1 napos szolokban található mikrofázisok 

morfológiai változását. A TEM-analízishez a mintavétel 1, 5, 10, 16, 19 és 46 napos öregítés után 

történt (7. ábra). Az 1 napig öregített vizesközegű szol filmszerű képződményt alkotott a TEM 

szubsztrátumon. 5 nap elteltével a szilikaszol még mindig koherens, amorf film. 10 nap elteltével a 
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TEM-hordozón vegyes állapot látható, a folyamatos filmben néhány nem élesen elkülönült részecske 

található. A 16 nap után a nanorészecskeszerű morfológiai köztes állapota látható a TEM 

szubsztrátumon: mind egyedi, mind agglomerált mikrofázisok vannak. 19 nap után megnőtt az 

egyedi mikrofázisok száma és egyre kevesebb van összetapadva. 46 nap után a szol szűk 

méreteloszlású, 15-20 nm-es egyedi mikrofázisok tartalmaz.  

A szilika mikrofázisok felületét a PPO-csoportok és a trimetilszilil-csoportok borítják, a 

felszíntől távolabb pedig a hidrofil PEO halmozódik fel. Ezeket a felületaktív anyagokat tartalmazó 

vizes szolokban megnőtt a diszperzió stabilitása és érvényesült a hidratációs taszító hatás és a 

védőkolloid hatás. 

 

A vizes közegű szilikabevonatok léptéknövelése 

 

Egy kijelző (45,0 × 35,5 cm) bevonásához legalább 4–5 L vízbázisú szolt kell használni. Ez 

még viszonylag könnyen kezelhető mennyiségű szol a megnövelt fényáteresztésű eszközök 

tömegtermeléséhez. Ha azonban ennél nagyobb felületet vonunk be, akkor a megsokszorozott szol 

mennyisége már nem gazdaságos. Az új rétegképzési technikával ("wiping-coating") viszonylag rövid 

idő alatt bevonható egy nagy, síkfelület minimális mennyiségű szollal. Ezzel a módszerrel vontam be 

egy nagy üveg hordozót (80 × 160 cm) csupán 35 ml szollal. 

Ellipszometriával mértem mind a 98 darab 10 × 10 cm-es minta rétegvastagságát (8. ábra). 

A rétegvastagság statisztikai eloszlása színskálán látható. Az eredeti mintán csak két kiugró érték van 

(14F és 14G, 8b ábra), és csak ezek vastagsága nagyobb, mint 88 nm. A legkisebb mért rétegvastagság 

74 nm, a legnagyobb pedig 89 nm. Az átlagos rétegvastagság 77,4±2,2 nm, a szórás pedig csak 2,16 

%. A "wiping-coating" technika és a vízbázisú szilikaszol kombinációja egyenletes vastagságeloszlást 

eredményez. 

 

 
8. ábra: A "wiping-coating" tecknikával képzett minta 98 darabja: (a) 2D színskála a rétegvastagság statisztikai eloszlásáról 

és (b) a 10 × 10 cm minták rétegvastagsága nm-ben. 
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5.3 FUNKCIÓS BEVONATOK 

Diffúziógátló bevonat: magas fényáteresztés a teljes látható tartományban  

Kétrétegű szilikabevonatot üvegen alakítottam ki úgy, hogy ugyanazon hordozón egymást 

követő rétegképzést kétféle porozitást biztosító prekurzorszolok felhasználásával végeztem. Ezek a 

bevonatok kiszélesítik a spektrumtartományt és gátolja az Na+ and Ca2+ ionok diffúzióját az üvegből. 

A széles sávú fényvisszaverő bevonatok célja a fényáteresztés kiszélesítése és a 

fényvisszaverődés csökkentése a látható tartományban. Ezek a bevonatok nemcsak a megnövekedett 

fényáteresztő képességgel rendelkeznek, hanem az 52 hétig megőrzik optikai stabilitásukat. Ezt úgy 

értem el, hogy az első, majdnem kompakt réteg (P = 3%) közvetlenül hordozón megvédi a második, 

mezoporózus réteget a Na+ és Ca2+ ionok felhalmozódásától. Ezek a rétegeknek folytonos a 

törésmutató átmenete (n üveg = 1,519 < n alsó réteg = 1,444 < n felső réteg = 1,226). 

 

Hatóanyagtároló bevonat: molekuláris lenyomatképzés  

Kétrétegű bevonatokat alakítottam ki üvegen, ahol mindkét bevonatnak rendezett 

pórusszerkezete van, az összerétegvastagság 200–250 nm, a porozitás 20–30%. A szilikabevonatok 

pórusai tervezhető szelektivitással és affinitással rendelkeznek és feltölthetők pl. korrózió elleni 

inhibitor molekulákat vagy a szabályozott hatóanyagleadáshoz szükséges molekulákkal. 

Bebizonyítottam, hogy a CTAB-molekulák a pórusok belsejében maradnak, amikor a bevonatok 

felületét hidrofibozáló oldattal (1% dimetildiklóroszilán n-hexánban) kezeljük. 

Kimutattam, hogy a két réteg közötti határréteg átjárható és CTAB a kétrétegű bevonatok 

pórustérfogatának majdnem 90%-át „újra feltöltik”. Ez azt jelenti, hogy ismételt rétegképzéssel 

növelhető a pórusok hatóanyagfelvételének kapacitása, mely gyakorlati felhasználás szempontjából 

fontos, alkalmasak pl. gyógyszermolekulák vagy más aktív komponensek tárolására. 

 

6. AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 

Fényáteresztést növelő bevonatok kültéri alkalmazása 

A villamosenergia-költségek mintegy 60%-át az utcai világítás teszi ki. A Horizont 2020 

projekt keretében foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és fényáteresztést növelő bevonatokat 

fejlesztettünk a másodlagos optikára védőrétegként, valamint az utcai világítás LED-es lámpáinak 

műanyag burkolatára. Ezáltal a LED utcai világítás hatékonyságát 15%-kal növeltük optikai 

tervezéssel, ebből 8% az antireflexiós bevonatnak köszönhető.  

Ezek a polikarbonáton kialakított bevonatok csökkentették az átlagos energiafogyasztást, 

melyek élettartama kísérletileg is igazolva legalább négy év és időjárásállóak. Javítottam a LED utcai 

lámpák gyártásának hatékonyságát egy plazmakezeléses lépés integrálásával (nincs szükség 

hőkezelésre). A plazma hatékonyan elbontja a pórusképző anyagot, és pórusos szerkezetet hoz létre 

a PC-on lévő bevonatokon. Emellett nem termel oldószeres hulladékot, és a használatra kész 

bevonatnak gyártása kettővel kevesebb lépésben megvalósítható. A 9. ábrán látható a lámpatestek 

átlátszó burkolatára fejlesztett antireflexiós bevonatok, amelyeket a szol–gél eljárással állítottuk elő. 

 

 
9. ábra: (a) Hungaro Lux Light Kft. PearlLight 24G kültéri lámpa és (b) alkalmazása Állami Autópályakezelő Zrt. által.  
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

I. Tézis 

Kimutattam, hogy azokra a szilika liogél bevonatokra, amelyek még tartalmazzák a micellákat, az ammónia-

gőzterű kezelés stabilitásnövelő hatással van. Enélkül, üvegen és polikarbonáton kialakított bevonatok 

fényáteresztése rövid időn belül jelentősen lecsökken, és a porozitás megszűnik. Ezzel szemben ammóniás 

kezelés hatására a bevonatok porozitása a hordozó típusától függetlenül megmarad, és a minták hosszú időn 

keresztül megőrzik maximális fényáteresztésüket (>98%). ISO szabványos vizsgálatok révén megállapítottam 

továbbá, hogy a kezelt szol-gél bevonatok ellenállnak a használat során fellépő környezeti hatásoknak. [P3, P7]. 

 

II. Tézis 
Kimutattam, hogy az ammónia vizes oldatának gőzterében végzett kondicionálás a képlékeny szilikamátrix és 

a benne foglalt micellaképző anyagok pszeudomorfikus átrendeződését indukálja, melynek során az optikailag 

homogén minta két különböző optikai sűrűségű réteggé alakul. A pszeudomorfizmus során az eredetileg 

optikailag homogén réteg a hordozó felőli oldalon egy nagyobb porozitású (41–76%) és a levegő felőli oldalon 

egy kisebb porozitású (24–52%) rétegre válik szét. Vizsgálataim révén megállapítottam, hogy a speciális 

szerkezeti átrendeződés általános jelenség, gyakorlatilag független a kísérleti körülményektől (bevonatképzési 

sebesség, hordozó típusa), csak a kialakult rétegek vastagságának aránya változik. [P3, P9, P10]. 

 

III. Tézis 

Módszert dolgoztam ki olyan vizes közegű szilika-prekurzorszolok előállítására, amelyek zöldkémiai 

megoldást nyújtanak a hagyományos, alkoholos közegű szolok előállításán alapuló bevonatképzési eljárások 

mellett szilárd felületek homogén bevonására, megnövelve azok fényáteresztését. Kimutattam, hogy az így 

előállított vizes közegű szilikaszol alkalmas ipari léptéknövelésre. A "wiping-coating" technikával gyakorlatilag 

oldószer-hulladékmentesen vontam be egyenletes vastagságban ablakméretű üvegfelületeket. Kimutattam 

továbbá, hogy Levasil-típusú nanorészecskék bevonattal alkotott kompozitjai jelentősen növelik a bevonatok 

keménységét üvegen a fényáteresztés számottevő csökkenése nélkül. [P2, P4] 

 

IV. Tézis 

Módszert dolgoztam ki pórusképző anyagok kíméletes eltávolításra polikarbonáton kialakított 

vékonyrétegekből, amely során a bevonat kondicionálása is végbemegy rádiófrekvenciás, alacsony nyomású 

oxigén plazma alkalmazásával. Nagyságrendekkel rövidebb időre sikerült lecsökkentenem a polikarbonáton 

kialakított rendezett pórusszerkezetű bevonatok kondicionálásának időtartamát. Fényáteresztést növelő és 

kopásálló, mezopórusos szilikabevonatokat levegő plazmával állítottam elő. [P1] 

 

V. Tézis 

A maximális fényáteresztés tartományának kiszélesítésére képes kétrétegű szilikabevonatokat fejlesztettem 

üveghordozókon úgy, hogy az üvegre felvitt 5%-os porozitású bevonatot egy 50%-os porozitású bevonattal 

fedtem le. Megállapítottam, hogy a fényáteresztés időbeli stabilitása ezzel az eljárással üvegen is növelhető, 

mert a kétrétegű bevonat hordozóval érintkező (kompaktabb) réteg gátolja a Na+- és Ca2+-ionok migrációját 

az üvegből a fényáteresztés növelésért felelős külső, pórusos rétegekbe. [P6, P8] 

 

VI. Tézis VI.  

Kimutattam, hogy CTAB-dal képzett kétrétegű, mezopórusos szilikabevonatok jelentős mennyiségű CTAB-t 

képesek adszorbeálni CTAB-tartalmú vizes oldatokban való áztatás során. A kationos szpécieszek a kétrétegű 

bevonatok pórustérfogatának majdnem 90%-át „újra feltöltik”. A kétrétegű minták pórusainak magas fokú 

feltöltődése a pórusrendszer alakemlékező képességével magyarázható. A CTAB vizes közegű adszorpcióját 

vékonyrétegoptikai módszerekkel tanulmányozva így azt is kimutattam, hogy a szpécieszek képesek átjutni a 

kétrétegű, mezopórusos bevonatok határán, azaz a második rétegképzés során a határfelületi pórusnyílások 

nem záródnak be. Ennek az a jelentősége, hogy a hordozó felületén kialakított első réteg pórusrendszere is 

impregnálható a gyakorlati alkalmazás szempontjából fontos, oldható anyagokkal (pl. 

gyógyszerhatóanyagokkal). [P5] 
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