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1. BEVEZETÉS
A világ évi fémtermelésének közel 25%-a megy veszendőbe a korrózió miatt, és ez
csupán a fémes anyagi rendszert érintő károkat mutatja. A közvetett, a gép vagy eszköz
meghibásodásából származó másodlagos károk (termelés és szolgáltatás kiesés,
gyártmányszennyeződés, baleseti károk, környezeti károk stb.) további felbecsülhetetlen
nagyságú veszteségeket okoznak az országok gazdaságainak. Ezért a korrózió elleni
védekezésnek kiemelt jelentősége van az ipari kutatások terén.
Mind a fémes mind a nemfémes szerkezeti anyagok károsodnak a baktériumok
életműködése következtében is; mértékadó becslések szerint az összes korróziós kár mintegy
20%-a mikrobiális eredetű [1, 2]. A különböző korróziós károkat a korrózióvédelem fejlődése, a
védekezési módszerek tökéletesítése és elterjedése mérsékelte, de még ma is jelentősek.
A korrózió mértéke a berendezések megfelelő tervezésétől és kialakításától, a szerkezeti
anyag megválasztásán keresztül az inhibitorok és bevonatok alkalmazásáig, számtalan módon
csökkenthető. Az utóbbi évtizedek egyik fő törekvése a felület tudatos, célorientált módosítása,
amely során az anyagi rendszert új, - a kiindulási tömbanyagtól eltérő - tulajdonságokkal
ruházunk fel [3].
Munkánk a különböző fémes szerkezeti anyagok élettartamának növelésére irányult,
mégpedig nem vízben oldott adalékok segítségével, hanem újszerű, mono- és multimolekuláris
rétegek alkalmazásával [4]. Rendezett szerkezetű nanorétegeket kétféle eljárással hozhatunk
létre: molekulák önszerveződésével, valamint Langmuir-Blodgett technikával. Az önszerveződés
egy spontán végbemenő folyamat, míg a Langmuir-Blodgett filmfelviteli technika egy nagyon
pontosan irányítható és ellenőrizhető eljárás. A monomolekulás rétegek által kialakított tömör és
stabil szerkezetnek köszönhetően felmerül a korrózióvédelmi alkalmazásuk lehetősége. Jól
megválasztott vegyületek a fémfelületre felvive képesek lehetnek megfelelő stabilitású védőréteg
kialakítására. Az ilyen jellegű kutatásoknak környezetvédelmi jelentősége is nagy, hiszen
helyettesíthetik a hagyományos technikákat és az alkalmazásuk során a környezetünkbe jutó
szintetikus kémiai anyagok mennyisége számottevően kevesebb lesz.
Az értekezés fő célkitűzése a Langmuir-Blodgett felületmódosítási technika korróziós
gyakorlatban való alkalmazásának megalapozása, kísérletek a Langmuir-Blodgett rétegekkel a
kémiai- és mikrobiológiai korróziós folyamatok csökkentésére.
Vizsgálataimhoz hosszú szénláncú hidroxámsavakat és foszfonovegyületeket
választottam. Hasonló funkciós csoportot tartalmazó, de kis molekultömegű, vízben oldódó
vegyületek korróziós inhibitorként való alkalmazását osztályunkon korábban már behatóan
tanulmányozták. Kutatómunkám során ezen funkciós csoportokat tartalmazó, de hosszú
alkillánccal rendelkező molekulák nanorétegben való alkalmazásának lehetőségét vizsgáltam, ill.
arra a kérdésre kerestem a választ, hogy Langmuir-Blodgett filmként alkalmazva a rétegek
helyettesíthetik-e a vízben oldott korróziós inhibitorokat.
A kísérletek során először a választott anyagainkból a réteg kialakításának optimális
feltételeit határoztam meg, majd a rétegeket üveg ill. fém (vas és réz) felületeken
tanulmányoztam. A szilárd felületeken kialakított rétegekről különböző módszerekkel
meghatároztam a rétegeket felépítő molekulák elrendeződését, a rétegek felépítését,
homogenitását, konformációs és asszociációs viszonyait. Vizsgáltam a felszíni orientációt és a
felületen kialakuló specifikus kölcsönhatásokat, valamint értelmeztem a tömbi fázis
tulajdonságaitól való eltérés okait. Mindezen ismereteink lehetővé tették az új funkcionális
anyagok létrehozását, amelyeknek jövőbe mutató, kémiai- és a mikrobiális korrózió elleni
gyakorlati alkalmazásának lehetőségére is rámutattam.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A nanorétegek
A molekuláris műszaki tudomány keretein belül azt a célt tűzték ki, hogy olyan megfelelő
rendezettségű molekularétegeket hozzanak létre, amelyben a komponensek együttműködő és
célirányos hatást fejtenek ki. Ha a molekuláris komponenseket egymolekulás réteg-rendszerben
helyezik el, ennek nagy előnye, hogy fontos paraméterek - mint a molekulák közötti távolság,
orientáció, geometriai koordináció, molekuláris mobilitás - az egyréteg összetétele,
összenyomhatósága, valamint a hőmérsékletváltozás által módosíthatók, ill. szabályozhatók [5].
Szilárd hordozókon egy- és többrétegek létrehozására amfifil, vagyis hidrofil- és hidrofób
részből álló molekulák alkalmasak, amelyekből kétféle eljárással lehet filmet létrehozni. Az
egyik módszernél egy filmmérleg segítségével állítjuk elő a Langmuir-Blodgett (LB) filmet. Az
LB technika az amfifil anyagok rendezett egyrétegeinek irányított átvitele folyadék-gáz
határfelületről szilárd hordozóra – vagyis egy molekulaléptékű technológia. A művelet többszöri
megismétlésével további, - akár az előzőektől eltérő tulajdonságú - rétegek is létrehozhatóak. A
másik az önszerveződéssel kialakuló nanoréteg. Az önszerveződés a kemiszorpció egy speciális
fajtája, amely egy spontán lejátszódó folyamat. Az önszerveződő molekulákat (SA) tartalmazó
oldatba merített felületen egy zárt, nagyfokú rendezettséget mutató és orientált monomolekuláris
réteg (SAM) alakítható ki. Mindkét felületmódosítás új, nagy perspektívákat rejtő típusa iránt nő
az érdeklődés.
2.1.1. Az első egyrétegtől az LB technikáig
Azt, hogy miként terül szét az olaj a nyílt vízfelszínen már a babilóniaiak (Kr.e. 18.
század) is megfigyelték [6] vagy Arisztótelész, aki a „hullámzó vízfelszínre terített olaj”
viselkedéséről beszélt [7]. Hasonló tapasztalatokról számolt be, de immáron mintegy három és
fél évezreddel később, 1774-ben Benjamin Franklin az Angol Királyi Társaságnak, aki
tulajdonképpen az első Langmuir filmet készítette el, amikor bemutatta, hogy egy vékony
olajréteg (ami egy teáskanálnyi mennyiség volt a Clapman tó felszínén, ami nyilvánvalóan csak
néhány nanométer vastag összefüggő film lehetett) az erőteljes hullámzást is lecsillapította [8].
Az már a 19. században történt, hogy a német Agnes Pockels immár laboratóriumi
körülmények között elkészítette az első egyréteget víz-levegő határfelületén [9-12]. A
tanulmányokban nagyra értékelhető az a találékonyság is, amelyet a mérések kívántak meg a
múlt században; nem is beszélve arról, ha a mai modern laboratóriumokat -számítógép vezérelt,
drága műszerek- vesszük figyelembe.
Irving Langmuir az 1910-es években – miután Rayleigh [13], Devaux [14] és Hardy [15]
Langmuir filmet képező amfifil molekulák sajátságait tanulmányozták - a felületi nyomás-terület
viszony vizsgálata során sikeres következtetéseket vont le az amfifil molekulák folyadékelrendeződésével kapcsolatban [16]. A Langmuir-Blodgett másik névadója, a Langmuirral együtt
dolgozó Katherine Blodgett, megoldotta a zsírsav egyrétegeknek a víz felszínéről való átvitelét
szilárd felületre, és így többrétegű filmet épített fel [17,18].
Ezt követően alábbhagyott az LB-filmek iránti érdeklődés, egészen a hatvanas évekig,
amikor is Kuhn és Möbius [19] telített zsírsavakhoz kötött festékmolekulák UV-fénybeli
fluoreszcenciáját és kioltását tanulmányozva rámutatott az LB-technikának a szupermolekuláris
struktúrák létrehozásában rejlő távlati lehetőségeire.
A Langmuir-Blodgett technika volt az első, amely a kutatókat olyan gyakorlati feladatok
elé állították, amely során a molekulákból rendezett egyrétegeket kellett létrehozni [20-26].
Ezután ismét kissé háttérbe szorult az LB filmek tanulmányozása, amire kézenfekvő az a
magyarázat, hogy sokáig nem is volt igény ilyen kis léptékű molekuláris építményekre, másfelől
egészen az 1980-as évek végéig nem állt rendelkezésre olyan vizsgálati módszer, rutineljárás,
amellyel az előállított LB-filmeket kellő alapossággal, molekuláris (~nanométeres) felbontásban,
roncsolásmentesen lehetett volna tanulmányozni, márpedig ez a filmek esetleges későbbi
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gyakorlati alkalmazása szempontjából nyilvánvalóan elengedhetetlen feltétel. Annak ellenére,
hogy az LB-filmek alaposan tanulmányozhatók spektroszkópiai-, röntgen- és elektrondiffrakciós
eljárásokkal, ezek a technikák azonban nem elég érzékenyek a rétegeken belüli hibák: a parányi
lyukak vagy hasadékok kimutatására. A film hibái ugyan vizsgálhatók optikai- vagy
elektronmikroszkópiával, de csak kis felbontásban, és ezek a módszerek rendszerint a filmek
roncsolását eredményezik.
Az anyagra vonatkozó új keletű igények -amelyek az anyaghatárok pontos
meghatározására irányulnak- újra a figyelem középpontjába helyezték az LB filmeket,
ugyanakkor a kifinomultabb szerkezetvizsgáló módszerek, pl. a nagy felbontású röntgendiffrakció, valamint a pásztázó szondás mikroszkópia és ezen belül az atomi erő mikroszkópia
révén lehetővé vált az LB-film struktúrák nem roncsoló, nagy felbontású, mélyreható vizsgálata.
Így egyre inkább reálissá válnak az LB filmek gyakorlati (optikai-, elektronikai-, biológiai- stb.)
alkalmazásával kapcsolatos elképzelések.
Az a lehetőség, hogy az LB technikával szerves molekulákat tömör, rendezett, szilárd
fázisként vihetünk fel hordozóra, komoly lendületet adott a kutatásnak-fejlesztésnek olyan
technológiai fontosságú területeken, mint az érzékelők, elektronsugár litográfia, a kenéstechnika,
valamint a molekuláris elektronika. A rétegkészítési módszer egyszerűsége, a filmvastagság
ellenőrizhető, szabályozható volta és az a tény, hogy ismert fizikai tulajdonságú szerves
molekulákból alakíthatjuk ki a kívánt réteget, az LB filmeket a szervetlen anyagok
figyelemreméltó vetélytársává teheti a mikroelektronikai eszközökben is. Az áramköri
komponensek méretének az elmúlt évtizedekben tapasztalt csökkenési ütemét a jövőre vetítve,
2020-ra teszik a nanométer méretű eszközök megjelenését és elterjedését – mely méret éppen a
monomolekulás rétegvastagság [5].
2.1.2. A molekuláris filmek jelentősége
Az egyrétegek rendezettsége és ismert rétegvastagsága igen alkalmassá teszi mind az LB,
mind a SAM filmeket arra, hogy pl. elektronikus áramköri komponensekben távtartó rétegként
szolgáljanak. A vegyületek megfelelő kiválasztásával olyan réteg is felépíthető, amely
különleges optikai vagy elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, amely tulajdonságok
molekuláris kapcsolók, specifikus mikroszenzorok, napenergia átalakító eszközök, az eddiginél
nagyobb memóriakapacitással rendelkező szupermolekuláris szerkezetek esetében
hasznosíthatók. Mivel az alkalmasan megválasztott, speciális molekulaszerkezetű anyagokból a
víz-levegő határfelületen kialakuló monomolekuláris filmek az LB módszer segítségével szilárd
hordozóra átvihetők, új tulajdonságokkal rendelkező anyagok előállítására nyílik lehetőség. A
klasszikus Langmuir- és LB-filmek mind fizikai, mind kémiai szerkezetüket, tulajdonságaikat
tekintve hasonlóak a biológiai membránokhoz, jó modellként szolgálnak azok
tanulmányozásához is. Ezen kutatások eredményeit használják fel többek közt ún.
biokompatibilis felületek előállításához [27].
Manapság számos kutatócsoport foglalkozik világszerte az LB filmek biotechnológiai,
elektronikai, optikai ill. molekuláris elektronikai alkalmazásával. Roberts 1990-ben megjelent
összefoglaló munkája [28] áttekintést ad LB film alapú rendszerek fém-szigetelő-félvezető
(MIS) diódákként, kémiai vagy biológiai szenzorokként való és egyéb alkalmazásokról. Néhány
ilyen alkalmazás jelenleg még elképzelés, mások közelebb vannak a megvalósításhoz. Ball [29]
munkája bemutatja, hogyan lehet előnyösen felhasználni az LB filmeket új eszközökben.
A leginkább tanulmányozott LB rétegképző anyagok a zsírsav sók [30-33]. Lipidek
mellett ill. ezekkel kombinálva előállítottak már monomolekuláris filmet fullerénből vagy
telítetlen, utólag polimerizálható molekulákból is. Az egyrétegekből a szilárd hordozó felületén
úgy építhetők fel LB filmek, hogy azokban több tíz vagy száz molekularéteg vastagságra is
kiterjedhet a molekuláris rendezettség. Az előállítás során lehetőség van a vastagság, az
orientáció és az illeszkedés molekuláris szintű szabályozására [5].
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2.1.3. A nanorétegek és a korrózió kapcsolata
A korrózió rendkívül nagy energia- és anyagveszteséget jelent, a fejlett országok nemzeti
jövedelmének is közel 4%-át emészti el. A károk időnkénti nagyságrendi számszerűsítése is azt a
célt szolgálja, hogy alátámassza a korrózió és az ellene való védekezés szükségességét, egyre
újabb és újabb korrózióvédelmi rendszerek tervezését, kidolgozását.
Vizes rendszerekben az utóbbi harminc évben a legelterjedtebben korrózióvédelmi
célokra a korróziós inhibitorokat használták. A korróziós inhibitorok olyan anyagok, amelyet a
korrozív közeghez megfelelő kis koncentrációban adagolva csökkentik a szerkezeti anyagok
korrózió sebességét. Az inhibitoros védelemnek fontos vonása az egyszerűség és olcsósága. A
kereskedelemben nagyon sok, különféle inhibitort forgalmaznak. Ma már egyre erőteljesebb
kívánalom a környezetvédelmi szempontoknak is megfelelő anyagok kereskedelemben tartása,
így pl. hiába nagyon jó védőtulajdonságokkal rendelkeznek a kromátok, alkalmazásuk tiltott,
mert erősen mérgezőek, oldhatatlan termékeik pedig veszélyes hulladékok. Napjainkban az
újszerű felületmódosítás jelentőségére ezen a területen is felfigyeltek. Az a tény, hogy a
nanorétegek alkalmazásával a környezetbe kerülő kémiai anyagok használatát szignifikánsan
csökkenteni lehet és a korrózió elleni hatást viszont nagymértékben növelni, számos vizsgálatot
indokol.
Az ipari alkalmazások során a felületek nanoréteg-bevonását vagy az LB filmfelvitel
segítségével [34,35] vagy az önszerveződő molekularéteg létrehozásával tudjuk elérni [36-45].
Néhány fém (réz, ezüst, cink és vas) korróziósebességének csökkentésére inhibitorként adagolva
és SAM filmként vizsgálták már a foszfonsavakat [46,47], a hidroxámsavakat [51,52], a
hexadecil-trimetil-ammónium-bromidot [53], az oktadecil-triklórszilánt [54], alkántiolokat,
ezenkívül szilánokat [55], merkaptánokat, az oktadecil-benzidet [56], alkánsavakat [57] és alkil
tioszulfátokat [58]. Az általunk vizsgált hidroxámsavak LB rétegként való használatáról ill. azok
korrózióvédő alkalmazásáról ezidáig nem olvashattunk az irodalomban. A foszfonsavak LB
rétegének vizsgálatával már foglalkoztak, de elektrokémiai- és mikrobiológiai korróziót gátló
hatásukat csak inhibitorként és önszerveződő rendszerben alkalmazták ezidáig [48-50]. Ezen
tanulmányokban főleg azt vizsgálták, hogy a molekula szerkezete és rétegek száma hogyan
befolyásolja a korrózió mértékét. Megállapították, hogy a felületi rétegek korróziógátló hatása
függ a rétegek összetételétől, a rétegszámtól, az amfifil molekulákban lévő szénlánc
hosszúságától és a fémfelület, valamint az amfifil molekulák közti fizikai vagy kémiai
kötésektől. Az inhibíciós mechanizmusukat a stabil filmképződés és a filmek gátló, blokkoló
hatása magyarázza. Néhány esetben összehasonlították a SAM filmek és az LB filmek
viselkedését, tulajdonságait [40]. Kevesebb mint 12 szénatomból álló molekulák jó SAM
filmképzők, de nem alkalmasak stabil, szubsztrátra átvihető LB filmképzésre [59]. Meucci és
mtsai [40] kimutatták, hogy a SAM-nál az LB filmek kevésbé jó filmképzők, ill. hogy a vízlevegő határfelületi tulajdonságok nagy mértékben befolyásolják az LB-filmek sajátságait.
Osztályunkon korábbi kísérletek során megállapították, hogy a vizes közegben oldott
benzhidroxámsav-származékok kedvezően befolyásolják a réz korrózióját [61, 61a] és a
különböző mono- és difoszfonsavakból keletkező önszerveződött rétegek anódos inhibitorként
viselkednek [60, 60a, 60b]. Ezen ismeretekből és az irodalmi adatok alapján határoztuk el, hogy
homológ alkil hidroxámsavakból és foszfonsavakból egy- és többréteget alakítunk ki LB
technikával szilárd fém felületeken és ezen nanorétegek korrózió elleni hatását különböző
módszerekkel vizsgáljuk.
2.2. Az elektrokémiai korrózió
A korrózió jelensége valamely anyag (leggyakrabban fém, de lehet kerámia, beton,
polimer, stb.) olyan irreverzibilis határfelületi reakciója a környezetével, amelynek
eredményeként a korrodálódó anyag fokozatosan elfogy, vagy a környezet valamelyik
komponense épül be az anyagba. A fémes szerkezeti anyagok esetében jelenti a legfőbb és
legnagyobb károsodást.
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A fémmel érintkező közeg a leggyakrabban elektrolit oldat, ezért a korrózió ilyenkor
tipikusan elektrokémiai folyamattal játszódik le, ezt nevezzük elektrokémiai korróziónak.
Alapvető lépése a spontán fémoldódási reakció (anódfolyamat) [62]:
(1). egyenlet
Folyamatosan ez a reakció csak akkor tud végbemenni, ha a rendszerben jelen van
depolarizátor (H+-ion, O2, Cl2 stb.) is, amelynek egyensúlyi potenciálja pozitívabb kell legyen a
szóban forgó fém egyensúlyi potenciáljánál. Így ugyanakkor, ugyanazon az elektródon a
fémoldódási reakcióval összekapcsolva végbemegy a depolarizációs redukciós folyamat
(katódfolyamat) is, pl. vizes oldatban a
(2). egyenlet
hidrogénkiválási reakció, vagy az
(3). egyenlet
reakció, amely az M fém oxidációjakor keletkező elektronokat elhasználja. Stacionárius esetben
a depolarizációs reakció sebessége ugyanakkora, mint a fémoldódásé. Ekkor az elektródokon
ugyanakkora áram fog folyni, mert a két folyamat sebességére jellemző jc katódos és ja anódos
részáramsűrűség nagysága egymással egyenlő lesz.
Ha fémet elektrolitoldatban anódnak kapcsolunk, akkor reverzibilis esetben a fém
oldódása azon a potenciálon indulna meg, amely egyenlő a fém elektródpotenciáljával az illető
oldatban. Előfordul azonban, hogy a fém eléggé pozitív potenciálokon lassabban, kisebb j
áramsűrűséggel oldódik, és az oldódás sebessége függetlenné válik a potenciáltól. Ez a jelenség a
passzivitás. A passzív tartományban a fém a korróziótól gyakorlatilag védve van, bár kis áram a
passzív tartományban is folyik. Ez tulajdonképpen a passzív védőréteg igen kis mértékű
korróziója miatti rétegvastagság-pótlásnak megfelelő csekély fémoldódáshoz tartozik. A
passzivitást tehát a fémek felületén kialakuló vékony, ≈ 10 nm vastagságú oxidhártyák (barrier
rétegek) okozzák, amelyek megakadályozzák a fém oldódását.
A korróziósebesség, azaz az anódos részfolyamat sebessége sokféle módon
befolyásolható, pl. az elektród felületén kialakult védőréteg megváltozásával, maguknak az
elektródreakcióknak a megváltoztatásával, keverés- vagy áramoltatással, hőmérséklet
megváltozásával ill. inhibitorok jelenlétével.
A korróziós inhibitorok hatásmechanizmusa az, hogy vagy közvetlenül az anódos
oldódás folyamatát (anódos inhibitorok), vagy pedig a vele kapcsolt katódfolyamatot gátolják
(katódos inhibitorok). Az anódos inhibitorok főként oxidációs úton, oxidréteg képzésével vagy
adszorpciós úton fejtik ki hatásukat és akadályozzák meg az anódos oldódást. A katódos
inhibitorok főként úgy fejtik ki hatásukat, hogy a hidrogénleválás túlfeszültségét növelik meg
(pl. adszorpciós úton), és így akadályozzák a katódfolyamatot, aminek következtében a vele
kapcsolt anódfolyamat, a korróziós fémoldódás sem tud végbemenni, vagy oldhatatlan
záróréteget képezve gátolják az elektronkilépést [63].
Az inhibitorok nagyon sokfélék lehetnek, és hatásmechanizmusuk és hatékonyságuk is
nagyon sok körülménytől függ, olyannyira, hogy bizonyos körülmények között (pl. anódos
inhibitornál túl kicsi mennyiségben, ill. bizonyos anyagok jelenlétében stb.) ellenkező hatást is
kifejthetnek, vagy ha a katódos inhibitor mennyisége a szükségesnél nagyobb, semmivel sem fejt
ki jobb hatást. Az inhibitorok megválasztásánál és alkalmazásuknál ezért igen megfontoltan kell
eljárni.
2.3. A mikrobiológiai korrózió
Mikroorganizmusokon eredetileg apró, szabad szemmel nem látható élőlényeket értettek.
Ma inkább azt a definíciót fogadjuk el, hogy szövetes felépítésűnél primitívebb szervezetek. A
mikrobiológiai korrózió, vagyis a biokorrózió, a fémek olyan korróziós folyamatok során
bekövetkező átalakulása, amely a mikroorganizmusok anyagcsere tevékenységének közvetlen
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vagy közvetett eredménye. E fogalomkörbe nem tartozik a biológiai szennyeződés (fouling) és a
gombák hatása a fémek elektrokémiai korróziójára, mert ezek korróziót nem váltanak ki, de
hatással lehetnek a korrózió sebességére[64].
Ha egy fém vízzel érintkezik, még ha csak ivóvízzel is, a korrózió abban a pillanatban
elkezdődik [65]. A különböző mikroorganizmusok azonnal a felszínhez tapadnak, biofilmet
hoznak létre és különböző anyagokat termelnek, amelyek saját anyagcseréjükhöz szükségesek. A
számukra szükséges energiát olyan exoterm redox reakciók segítségével fedezik, amelyekben a
végtermékek korrozív vegyületek, vagy olyan anyagok, amelyek kiindulásul szolgálnak egy
másik baktérium korrozív vegyületeket eredményező anyagcseréjének. Az eredmény: a
mikroorganizmusok részére egy fenntartott élet, de a fém felületnek mikrobiológiai korrózió.
A korrózió szempontjából az sem elhanyagolható, hogy a baktériumok egy része
nyálkaképző, és lerakódásokat létrehozva nagymértékben hozzájárulnak az oxigén differenciál
elem kialakulásához. A lerakódások a rendszerbe adagolt korróziós inhibitor filmrétegének
létrejöttét is megakadályozzák a fémfelületen, ami lokalizálja a korróziót és végül, a fém
kilyukadását eredményezi. Emellett a baktériumok bomlása során savak keletkeznek, amelyek
depolarizációt, ezáltal korróziót okoznak. Tehát a mikrobiológiai korrózió fogalma alatt
feltétlenül számításba kell vennünk a mikrobiológiai törvényszerűségek mellett mind a fémtani-,
mind az elektrokémiai törvényszerűségeket is. A mikroorganizmusok korrózióval összefüggő
legfőbb hatásai[64]:
- közvetlenül befolyásolják az anódos és a katódos részfolyamatokat
- fémfelületeken kialakult biofilm tulajdonságainak (ellenállás, összetétel) megváltozását idézik
elő anyagcseréjük vagy annak termékei által
- korrozív környezetet létesítenek
- korróziós cellákat létesítenek a fémfelületen
- a fémszerkezetek védelmére szolgáló bevonatokat károsítják.
Az ilyen folyamatoknál, amelyek ennyire összetettek és félreértelmezhetőek, a
következmények egyelőre mindent áthatóak és költségesek. Fontana 1986-ban egyik cikkében
kifejtette, hogy a korrózió az iparnak évi 126 milliárd dollárjába kerül [66]. Annak ellenére, hogy
még nem pontos azon mechanizmusok ismerete, amelyek során a mikroorganizmusok különböző
anyagok degradálódását okozzák, ma már a kutatási eredmények alapján a mikrobiológiai
korrózió hatását mérsékelni tudjuk az iparban.
2.3.1. A mikroorganizmusok csoportosítása
A mikrobiológiai korrózió hátterében olyan mikroorganizmusok tevékenysége áll,
amelyek az ember egészsége szempontjából veszélytelenek, de anyagcseréjük termékei
megtámadják készülékeinket, eszközeinket, a belőlük képződő lerakódások pedig meggyorsítják
a korrózió folyamatát. Ezeket a jelenségeket néhány baktériumfajta, az algák és egy-két
gombafaj okozza.
Az önálló életre képes élőlények sejtszerkezetük alapján két nagy csoportra oszthatók:
prokarioták és eukarioták. A prokarioták országába soroljuk valamennyi baktériumot, köztük a
régebben kékmoszatoknak nevezett cianobaktériumokat és a sugárgombáknak nevezett fonalas
baktériumokat is. Nincs valódi sejtmagjuk és osztódással szaporodnak. Az eukarioták viszont
olyan organizmusok, melyek valódi sejtmaggal rendelkeznek és mitózissal osztódnak. Az
eukarioták közé tartoznak a gombák ill. a véglények is. Az utóbbiba sorolják a protozoákat,
algákat és nyálkagombákat.
A mikroorganizmusok alapvető osztályozása a levegőhöz való viszonyulásokon alapszik,
vannak aerobok és anaerobok. Az aerobok életfeltétele az oxigén felhasználása, míg az
anaeroboknak oxigén nélküli közeg szükséges. Az aerobok elsődlegesen oxigént igényelnek
elektron akceptorként az elektron transzport rendszerben, ami az energiatermelésükhöz
szükséges. A fakultatív anaerobok ill. fakultatív aerobok számára az oxigén hiánya vagy megléte
nem zárja ki az életben maradást, szaporodást.
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A mikroorganizmusok tömegének nagy részét a víz adja. A négy elem, vagyis a szén,
nitrogén, oxigén és hidrogén a sejt száraz tömegének 90%-t teszi ki [67]. Az egyensúlyt a
nyomelemek tartják fent. A négy elem közül, amit a sejt felhasznál, a hidrogén és oxigén a
vízből származik, míg a szén, oxigén, nitrogén a sejt számára a létezéshez szükséges minimális
tápanyagforrás [67].
A mikroorganizmusok nagyon kis méretük miatt a levegőn, vízben és tárgyakon is
könnyen terjednek. A különböző fajok folyamatosan keverednek a környezetben, amikor a
megfelelő körülmények biztosítják számukra a növekedést és a szaporodást [67]. A szervezetek
képesek fennmaradni, mert szélsőséges fizikai- és tápanyagellátási körülményeket is képesek
túlélni. Hőmérséklet igényüket tekintve a mikrobák többsége mezofil (20° - 45°C), de számos faj
igényli és/vagy elviseli a szélsőséges hőmérsékleti tartományokat is, ahol bizonyos
organizmusok növekedése már gátolt, de életképességük nem.
A mikroorganizmusok előnyben részesítik a semleges (5-9) pH értéket, de léteznek olyan
fajok is, melyek az extrém pH-jú környezetben élnek.
Az optimális növekedéshez szükséges tápanyagot a közeg biztosítja. A környezeti
feltételek befolyásolják az organizmusok tapadását, ezen feltételek közé tartozik a víz kémiája, a
hőmérséklet, a szubsztrátum anyaga és a felület érdessége. Azokat a területeket, amelyeken
biokorrózió történt, jellemezhetjük a lerakódás alakjával, színével, mélységével, szagával,
kiindulási hellyel és a felület minőségével. A lerakódásoknak gyakran sajátságos szaga és színe
van. Ahol biokorrózió zajlik, a felület általában nedves és nyálkás.
A mikrobiológiai korróziós károkat okozó baktériumok az alábbi fő csoportokba
sorolhatók:
1. nitrátredukáló (nitritképző) baktériumok
2. metántermelő baktériumok
3. szénhidrogént oxidáló baktériumok
4. szulfátredukáló baktériumok
5. kén-oxidáló baktériumok
6. vasbaktériumok
7. egyéb nyálkaképző baktériumok
2.3.2. A biofilm
A mikroorganizmusoknak az élethez való alkalmazkodása egyszerű: energiaforrásként
bármit felhasználnak, ami elérhető számukra; gyakorlatilag bármilyen felülethez képesek
odakötődni, majd szaporodni és egy biomasszát felépíteni. Míg mindezt elérik, közben nyálkás
extracelluláris anyagot választanak ki, amelybe beágyazódnak és gyakorlatilag így alakítják ki a
biofilmet [68, 69].
Az ilyen film, réteg létrehozásának négy fejlődési fokozata van (1. ábra) [70]:
• Kondicionálás: a szerves anyagok azonnali kémiai adszorpciója; különböző szervezetek még
nem vesznek részt közvetlenül ebben a szakaszban (1. a. ábra)
• Az első ”úttörő” baktérium fajok adhéziója: a bemerített felületre baktériumok tapadnak
néhány óra alatt (1. b. ábra)
• Más mikroorganizmusok kolonizációja: különböző baktériumok és gombák kapcsolódnak az
”úttörő” baktériumokhoz néhány nap alatt (1. c. ábra)
• Akkumuláció: különféle részecskék, halott sejtek és nehézfémek kötődése a vízből –mint pl.
a víz ionjai és a korróziós termékek egyaránt- (1.d. ábra).
A különböző fajok közti összetett kölcsönhatásokat gyakorlatilag a biofilm biztosítja. A
biofilm megtartja a vizet, a tápanyagokat akkumulálja és polimer mátrixot képez. A
mikrobiológiai sejtek rendszerint vagy helyhez kötöttek (a biofilmben megtapadt) vagy
planktonikusak, vagyis lebegők (a víz áramlásával mozognak). Ezen fogalmakkal egy általános
vízrendszert jellemzünk, ahol néhány mikroorganizmus a falhoz kötött és néhány a szabadon
sodródik a környezetben. A megtapadt mikroorganizmusok képezik rendszerint a biofilmet az
extracelluláris polimerek hálózatának segítségével [71].
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Áramlás
iránya

1.ábra Baktériumok megtapadása és a biofilm kialakulása [68]
Az exopolimerek, vagyis az extracelluláris polimerek a biofilm részei és a korróziós cella
korrozív természetének kulcsfontosságú elemei. A szilárd felületeken meghatározza a baktérium
helyét, így az általuk termelt enzimekét is [72]. A polimerek összekötik a sejteket és megvédik
őket bárminemű ellenséges feltételekkel szemben, ami a környezetükben előfordulhat. Azon
természetes vizekben, ahol nincsenek toxinok vagy biocidok, a felületeket gyorsan beborítja a
biofilm [73, 74].
2.3.3. A mikrobiológiai korrózió elleni védekezés eszközei
A korrózió önmagától végbemenő folyamat, az energiaminimumra való törekvés elvének
érvényre juttatása. Véglegesen ezért megszüntetni nem lehet, sebessége viszont jelentős
mértékben csökkenthető. Ezzel szemben a mikrobiológiai korrózió felszámolásának elvileg nincs
akadálya, a gyakorlatban a siker azonban több tényezőn múlik. Alapelv, hogy a korróziós
problémák megelőzése mindig kevesebb költség, mint ellenőrzése vagy mérséklése.
A mikrobiológiai korrózió csökkentésének lehetősége elsősorban a megfelelő szerkezeti
anyag kiválasztása. A rozsdamentes acélt egyes fajok -pl. a Gallionella- erőteljesebben
károsítják, mint a szénacélt. Csak a titán és a nemesfémek állnak ellen valamennyi korrozív
mikroorganizmus káros hatásának, ezek alkalmazási lehetőségeit azonban erőteljesen behatárolja
nagy költségük. Az anyagmegválasztáskor és korrózióval járó problémák felvetésénél a
tervezőknek figyelembe kell venni:
• költségeket – a kezdeti- és fenntartási költségeket is
• biztonságot
• a meghibásodás következményeit
• a megbízhatóságot
• a beruházások megtérülését
• az inhibitorok szükségességét
• a váratlan üzemszüneteket
• a termékveszteséget vagy szennyeződését
• a környezetvédelmi tényezőket
Ha vizes rendszerekről beszélünk, a tervezőknek feltétlenül figyelembe kell venni a
mikrobiális eredetű korrózió megelőzése miatt a [75] a víz összetételét, pH-ját, a hőmérsékletét,
keménységét, sótartalmát, a vízben oldott oxigént, a szennyező anyagokat, az áramlás mértékét.
Ezenfelül mérlegelni kell, hogy a rendszer nyitott vagy zárt, egyszeri átfolyású ill. cirkulációs,
mert ezek a változók mind hatással vannak a biokorrózió kialakulására és mértékére. További
gondokat jelenthetnek az alsó helyek, ahol a víz stagnál vagy a hasadékok. Ezeken a helyeken
inkább belső korrózió lép fel, de ezek is sok meghibásodást eredményeznek, és komoly gondokat
okoznak. Csatornáknál a magasan fekvő pontok a kritikusak, mert általában a levegő-víz
határfelületen következik be a korrózió. A hasadékok, hegesztési varratok nagyon jó helyek a
különböző törmelékek és a szervezetek felhalmozódására, így ideális feltételeket biztosítva a
biokorrózió és üledék alatti korrózió kialakulására.
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Ahol nincs lehetőség a szerkezeti anyag ill. a megfelelő vízforrás alkalmazására, ott a
belső vízkezelést kell választani. Ez a rendszer megfontolt tanulmányozását, a megfelelő
vízkezelő program kiválasztását és folyamatos ellenőrzés alkalmazását igényli. Ha megfelelő
belső vízkezelést alkalmazunk, tehát biocid hatású vegyszereket adagolunk a hűtővízbe, akkor a
mikrobák számának radikális csökkenését érhetjük el. Ez már pozitív eredménynek számít, és
nincs szükség - sem lehetőség - a vízrendszer teljes sterilezésére. Tekintettel arra, hogy a vizes
rendszerek egyéb problémáinak (általános korrózió, vízkövesedés, mechanikai szennyeződés)
elkerülését is vegyszerek adagolásával biztosíthatjuk, így a kiválasztott biocidoknak
összeférhetőnek kell lenniük az alkalmazott korróziós inhibitorral, vízkőgátlóval és
diszpergálószerrel. A biocid-program kiválasztásánál kezdetben csak a biocid hatása és a kezelés
költségei voltak a meghatározók. Néhány éve ökológiai szempontokat is figyelembe vesznek,
ezért egyes, egyébként igen hatásos biocidokat egyáltalán nem (cink-vegyületek, réz- és
higanyvegyületek, nehézfémsók, kromátok), vagy csak korlátozott mértékben alkalmaznak
(klórozott fenolok, aminok, szerves bróm-vegyületek, nitroklórbenzolok stb.). A jelenlegi ipari
gyakorlatban két olyan anyagtípus alkalmazása a legelterjedtebb, amelyek valamennyi
mikroorganizmusra nézve pusztító hatásúak: az oxidáló biocidok (klór és származékai) ill. a nem
oxidáló biocidok.
A bevonatokat szintén a megelőzési módszerekhez soroljuk. A jó minőségű bevonat
megfelelően alkalmazva egy helyesen megválasztott felszínen kitűnő szolgálatot nyújt. Ám a
helytelenül alkalmazott bevonatok ill. a helytelenül előkezelt felszínen alkalmazott bevonatok
rendkívül gyakoriak, és költséges problémákat okoznak [76]. A bevonatok szerepe a korrózió
szabályozása, vízhatlanság, időjárásállóság, biocid hatás, tűzállóság, külső megjelenés formálása,
elektromos szigetelés, hővezetés, kopásállóság, biztonság, egészségügyi és fertőtlenítés. A védő
bevonatokat általában 3 csoportba osztályozzuk a védőmechanizmusuk alapján: akadályozó
(barrier), gátló (inhibitive) és ’áldozati’ (sacrificial) [77].
Az akadályozó bevonatok, mint akadály vannak jelen a szubsztrát és a környezet között.
A gátló bevonatok már nemcsak akadályoznak, hanem a festékben jelenlévő inhibitor
alkalmazásával a korrózió szabályzásában is segítenek. Az ’áldozati’ bevonatok előnyben
részesülnek a korrózió során a szerkezettel szemben, pl. a cink anódos védelmet nyújt az
acélnak, így előbb a cink esik a korrózió ’áldozatául’.
A bevonatrendszerek felépítését a következőképp lehet jellemezni [77]:
• Alapozó: az első réteg egy felületen
• Közbenső ill. intermedierek
• Átvonó ill. fedő bevonat: speciális igényeknek megfelelően kiválasztva az adott környezet
igényeihez igazodva.
A nemfémes fedőrétegeket osztályozhatjuk attól függően is, hogy milyen hatásokat
váltanak ki [76]:
• Foszfát bevonatok - a vas, acél vagy alumíniumok kezelésénél alkalmazzák. A foszforsav és
sóinak oldatával reagál a felszín és egy oldhatatlan védő foszfát réteg alakul ki.
• Kromát átalakító bevonatok - a vas, acél vagy alumíniumok felületét kezelik krómsav ill.
krómsók, fluorsav vagy más ásványi savak oldatával. A fém felületen a kémiai támadás
fémoldódást okoz és egy védőréteg képződik.
• Festékek és szerves bevonatok szinonimák. Ezen kifejezések alatt általában szerves bázisú
rétegeket értünk. A bevonatok itt nagyon gyakran a filmképző vagy kötőanyagokon
alapszanak, melyek az oldószerben ill. vízben vannak oldva.
• Átmeneti korrózióvédő anyagok – ezek eltávolítható bevonatot alkotnak, így védve a vas és
acél felületeket. Leggyakrabban hajózás, raktározás és gyártás közben alkalmazzák.
• Zománcok – üvegszerű bevonatok, amelyeket öntött vasra, acélra ill. alumíniumra
használnak. A kerámia bevonatoktól az üvegszerű természetük miatt soroljuk külön
osztályba.
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•

Kerámia bevonatok – az oxidok, karbidok, szilicidek, borátok, nitridek ill. más szervetlen
vegyületek az alapjai. Általában olyan felületeken készítik, amelyeknél fontos a
kopásállóság, oxidáció vagy korrózió elleni védelem.
A leggyakrabban használt bevonó anyagok: alkilek, akrilok, bitumenek, klórmentes
gumik, epoxi, epoxi észterek, latex, oleo-gyanta, fenolok, poliészterek, poliuretánok, vinilek és
a cink.
2.4. A hidroxámsavak
A hidroxámsavak olyan szerves savak, amelyek a hidroxil-amin reakciójából
karbonsavhalogenidekkel, -anhidridekkel és –észterekkel keletkeznek, és több tautomer
formában léteznek:
OH

O
R

R

C
NH OH

Hidroxámsav

C
N

OH

Hidroximinsav

ahol R=szénhidrogénlánc.
A hidroxámsavak gyenge savak, a Fehling-oldatot redukálják, és a tautoméria
következtében az enolokra jellemző intenzív vörös színreakciót adják vas(III)-kloriddal. Erős
ásványi savakkal a hidroxámsavak vízlehasadás közben izocianátokat képeznek, amelyek
hidrolízisével primer aminokhoz juthatunk [78]. A hidroxámsavak gyenge savakként és gyenge
bázisokként is működnek [79, 80].
A hidroxámsavak kémiájáról először H. Lossen számol be 1869-ben [81]. Azóta
széleskörű és átfogó munkák készültek mind az előállításukról, reakciójukról és szerkezetükről is
[82]. A hidroxámsavak természetes összetevők, sokféleségének és többféle szempontból való
megfigyeléseiket találhatunk több ismertető cikkben [79, 83, 84].
Az érdekes tulajdonságaik ellenére a hidroxámsavak hosszú ideig megmaradtak az egyik
legkevésbe jellemzett vegyületeknek a szerves anyagok között. A legnagyobb nehézséget a sok
lehetséges tautomer forma közül a helyes szerkezet megjelölése okozta. A hidroxámsavak
összetett voltát a különböző geometriai izomériák és a „belső” H kötés okozza. A jelenlegi
kutatások a természetben előforduló anyagokban fellelt hidroxámsavak kémiájára irányulnak,
mivel főleg gombákban találtak ilyet és ezek úgy működnek, mint antibiotikumok, tumorellenes
reagensek [85, 86], fungisztatikus (gombás megbetegedések gyógyítására használatos szerek- a
gombák növekedés ill. a szaporodás megakadályozásával) és növekedést, sejtosztódást
befolyásoló faktorok [85]. Nagyon fontos szerepet játszanak a vas felvételben és az
anyagcserében [84, 85, 87]. Sok szintetikus hidroxámsav malária ellenes és baktériumölőszer
hatású és ezek felhasználása a gyógyászatban jelentős [88].
A humán gyógyászatban pl. mint vas-kötő (kelátképző) szerként ismertek, vagyis
sziderofórok és ezen tulajdonságuk alapján felhasználják őket a különböző vas hiánnyal (vas
megkötődés, felszívódás) kapcsolatos betegségekben is [84, 89, 90], míg mások a húgyúti
kőképződés gátló szerként fejtenek ki hatást [91]. Némely hidroxámsav a DNS bioszintézisét
inhibeálja [92]. A hidroxámsavak származékai gyulladásgátló- és asztma ellenes szerek,
antibiotikumok, a központi idegrendszerre ható szerek (psychotropikus) [93-96]. A
hidroxámsavak más biológiai aktivitásáról ezenkívül számos szerzőnél olvashatunk [97, 98].
Sok szintetikus hidroxámsavat mint rovarirtószereket (peszticidek), atkaölő- (akaricid) és
fonálféregirtó szereket (nematocid) használják ill. a növények növekedését serkentő anyagként
hasznosítják [99]. Másrészt nagyon sok hidroxámsav erős mutagén [100] és karcinogén anyag
[101,102].
Az említetteken kívül érdekes fotokémiai tulajdonságokkal is rendelkeznek [82] és úgy is
működnek, mint specifikus enzim inhibitorok [103, 104, 105].
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2.5. A foszfonsavak
A foszfonsav az 5.214 IUPAC- szabály szerint a HP(O)(OH)2 sav megnevezése, amely a
foszforossav, P(OH)3, tautomerje. Sói és észterei a foszfonátok. A foszfonsavak szerves
szubsztituensei az alkán- és aril-foszfonsavak, amilyen, pl. az etil-foszfonsav, H5C2-P(O)(OH)2,
nevüket a D-5.51 IUPAC-szabály szerint a csoport neve szerint ...foszfonsav végződéssel vagy a
foszfono… előtaggal képezik [78]. Az ilyen típusú foszfonsavakat pl. a vízlágyításban
használják. Az 1-amino- és 1-hidroxi-alkán-1,1-difoszfonsavat komplexképzőként, iszap
cseppfolyósítóként, gipsz kötéslassítóként, sőt gyógyszerként is alkalmazzák [106, 107].
A foszfonátok, mint biogén és abiogén (természetes és ember által készített) vegyületek
is előfordulnak. A kémiailag stabil szén-foszfor (C-P) kötés, amellyel ezek a vegyületek
rendelkeznek, (összehasonlítva a kevésbe stabil O-P, N-P és S-P kapcsolódással), különösen
ellenálló mind a kémiai hidrolízis, a hőbomlás [108] és mind a fotolízissel szemben [109]. A
foszfonsavak első szintetikus származékait a 19. század végén sikerült előállítani és 1905 óta az
ipari alkalmazásuk lehetséges, mikor is felfedezték az Arbuzov reakciót [110]. Ma már a
szintetikus foszfonsavak nagyon sok xenobiotikum alapja és széles körben alkalmazzák [111116]. Felhasználják mint herbicideket (gyomirtószereket), inszekticideket (rovarirtószereket),
antibiotikumokat, mint polimer anyagok adalékaiként és korróziós inhibitorként [117].
Vannak olyan foszfonátok, amelyeket kelátképző adalékokként használunk háztartási
tisztító-, mosószerekben [113] és mint gyógyszert egyaránt [116]. A foszfonsavakat használjuk a
tudományos kutatásokban [114, 115]. Mesterséges foszfonátok származékait tartalmazzák a
kémiai fegyverek is, (VX, sarin és soman), de ezen foszfonátok lebontása során kevésbe toxikus
alkil-foszfonsavakat kapunk. Az alkilfoszfonsavak viszont nehezen lebonthatók, még évtizedek
múlva is több, mint egy méter mélyen is megtalálhatók a talajban [118]. Ha vízgyűjtők
szennyeződnek, akkor az ott élő szervezetekre toxikusak pl. a flagellátumokra, Daphnia magnara és Selenastrum capricornutum-ra [119].
A foszfonsavak biodegradációja azért is a figyelem középpontjába került, mert az ember
által előállított C-P kötéssel rendelkező vegyületek széles körben elterjedve csaknem mindenütt
megtalálhatóak és ellenőrizhetetlenül a természetbe kerülnek. A természetben mint xenobiotikus
szennyeződés van jelen, mivel a stabil C-P kötés lebontására csak a prokarióta szervezetek és
egyes eukarióták képesek, és így a foszfonsavak toxikus faktorrá váltak. Az utóbbi években
alapvető problémává nőtte ki magát a környezetvédelemben a biodegradációjuk folyamatának
molekuláris szintű megértése, a mikroorganizmusok fiziológiájának kutatása és ezzel
párhuzamosan a foszfonátok természetbe való kerülésének csökkentése. Így, sajnálatos módon
ugyan, de a foszfonátok tulajdonságainak kutatása ma már elengedhetetlen [120].
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2.6. Az alkalmazott vizsgálati módszerek elméleti alapjai
2.6.1. A Langmuir- és Langmuir-Blodgett technika
2.6.1.1. Langmuir filmek
A Langmuir-filmek olyan felületaktív molekulákból (detergensekből) létrehozott rétegek,
amelyek két, különböző közeg határfelületén helyezkednek el, összefüggő egyréteget alkotva. E
két közeg többnyire folyadék-gáz, ritkábban folyadék-folyadék.
A detergensek amfifil (amfipatikus) jellegű molekulák, azaz kis hidrofil és nagy hidrofób
részt tartalmaznak. A poláris vagy polarizálható fejcsoportok heteroatomot tartalmaznak és
vonzzák a hozzájuk hasonlóan poláris közegeket, így például a vizet. A közöttük fellépõ erők
között a Coulomb-típusúak (~1/r2, ahol r az atomok távolsága) dominálnak. A hidrofób (vagy
oleofil) csoportok, pl. a különféle szénhidrogénláncok, zsírok és lipidek, a vízben sokkal kevésbé
(vagy egyáltalán nem) oldódnak, a közöttük ható erők pedig elsősorban van der Waal's típusúak
(~1/r12 és ~1/r6). Ezen, egyetlen molekulaszerkezeten belül fellelhetõ két teljesen eltérõ kötési
sajátság eredményezi azt, hogy az amfifil molekulák "csapdába esnek" a folyadék-folyadék,
vagy folyadék-gáz határfelületen [27].
A felületaktív anyagokat szerves, illékony oldószerben feloldjuk, majd a poláris
vízfelszínre, az ún. szubfázisra juttatjuk. Az oldószer elpárolgása után a molekulák a folyadékgáz határfelszínen maradnak. A hidrofil 'fej'-csoportjaikkal a víz felé, míg hidrofób 'lánc'csoportjaikkal a levegő felé irányulnak. Egy mozgatható terelőfal (barrier) segítségével lassan
csökkentve a víz felszínére vitt molekulák rendelkezésére álló területet, fejcsoportjaik egyre
közelebb kerülnek egymáshoz, majd végül tömör, rendezett egyréteget alkotnak (2. ábra). Ezt a
rendezett molekuláris egyréteget nevezzük Langmuir-filmnek.

2. ábra Langmuir filmek kialakulása mozgatható terelőfal segítségével [121]
2.6.1.2. A Langmuir-film létrehozására alkalmas molekulák
A felszíni egyréteg létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges a molekula megfelelő
amfipatikus egyensúlya: azaz a hidrofób és hidrofil rész helyes aránya. Ha a hidrofób csoport túl
rövid (illetve nem eléggé hidrofób), a molekula belesüllyed a folyadékba és feloldódik. Ha a
hidrofil fejcsoport hiányzik, a molekula vastagabb, többrétegű filmet képezhet a felszínen, illetve
hamar el is párologhat [121].
A leggyakrabban használatos filmformáló anyagok a hosszúláncú zsírsavak, azok sói, a
hosszúláncú alkoholok, illetve különféle lipidek [121]. A (telített vagy telítetlen) szénhidrogénláncrész biztosítja ezen anyagok víztaszító tulajdonságát, míg a poláris csoportok a molekulákat
a vizes szubfázishoz rögzítik. A szénhidrogénlánc hossza meghatározza azt, hogy az adott
molekulából készülhet-e Langmuir-réteg vagy sem. A telített karbonsavak esetén a hidrofób
szénláncnak legalább 13 szénatom hosszúságúnak kell lennie; ha ennél kevesebb, akkor a
molekula vízoldékony, Langmuir film létrehozására alkalmatlan. A szénhidrogénlánchoz
kapcsolódó, a vizes fázishoz kötődésért felelős csoportok hatékonyságát az 1.táblázat foglalja
össze:
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1. táblázat Általánosan használt filmformáló anyagok [121]
Nem filmformálók
Szénhidrogének
-CH2I, -CH2Br
-CH2Cl, -NO3

Nem stabil filmek
-C6H4OCH3
-COOCH3

Stabil film C16 lánchosszal
-CH2OH,
-CN,
-CO=NOH,
NHCONH2,

-COOH,
-CONH2,
-C6H4OH,
-NHCOCH3,

Oldódó film
C16 lánchosszal
-SO3-OSO3- C6H4SO4-NR3+

2.6.1.3. Az oldószerek
Létezik néhány Langmuir-filmformáló anyag, amely képes önmagától szétterülni a
folyadékfelszínen. Ilyen tulajdonságúak pl. a növényi olajok. A legtöbb anyagot azonban csak
illékony oldószerben feloldva lehet megfelelően a szubfázisra vinni. Az alkalmazott oldószert
körültekintően kell megválasztani, mivel az befolyásolja az oldott anyag filmformáló sajátságait.
A Langmuir-filmformáló anyagok szétterítésénél leggyakrabban használt oldószerek a
ciklohexán, kloroform, n-hexán, dietil-éter, aceton és diklór-metán [121].
2.6.1.4. A szubfázis
A monomolekuláris filmek tanulmányozásához leggyakrabban használt szubfázis az
ultratiszta víz; azonban nem ez az egyetlen használatos folyadék. Léteznek olyan szubfázisok is,
amelyek a víz mellett további adalékanyagokat (pl. NaCl, NaNO3, NaHCO3, NaOH)
tartalmaznak. Ezen adalékoknak elsődlegesen pH beállító és stabilizáló, ún. pufferáló szerepe
van. Más, nagy felületi feszültségű folyadékok, pl. a glikol, glicerin és a higany is alkalmas
szubfázisok lehetnek [121].
2.6.1.5. A folyadékok felületi feszültsége és mérése
A Nima készülékekben közvetlen méréssel a felületi feszültséget Wilhelmy lemezkével
mérjük. A Wilhelmy lemez egy kromatográfiás papírlapka, amelyet ha a levegő-víz
határfelületén felfüggesztünk a víz felületi feszültsége a szubfázisba húzza. Ha idegen anyag
kerül a szubfázisra, akkor a felületi feszültség csökken. A felületi feszültségből meghatározzuk
az oldalnyomást. Az oldalnyomás értéke a tiszta víz felületi feszültségének és az idegen anyag
jelenléte miatt csökkent felületi feszültség különbsége. A papírlapkára ható erőket
mikromérleggel mérjük.
Ha a papírlapka (8. ábra) dimenziói l · w · t (ahol l a hosszúság, w a szélesség, t a
vastagság) és a sűrűsége ρ, a vízbe bemerült mélysége h, akkor a tisztán lefelé ható erő F, amit a
következő egyenlettel tudunk leírni [121]:
(4). egyenlet
F = ( ρ p ⋅ l ⋅ w ⋅ t ) ⋅ g − ( ρL ⋅ h ⋅ w ⋅ t ) ⋅ g + 2(w + t ) ⋅ (ST ) ⋅ cosθ
(Erő =
súlyerő - felhajtóerő + felületi feszültség)
ahol ρp a papírlapka sűrűsége, ρL a folyadék sűrűsége, ST a folyadék felületi feszültsége, θ a
folyadék kontaktszöge (lásd 2.6.3. fejezet) a papírlapkához és g a gyorsulás.
A mérések előtt az oldalnyomást nullára állítjuk, így a (4). egyenlet a következőképpen
alakul:
F =−(ρL ⋅ h⋅ w⋅t)⋅ g + 2(w+t)⋅ (ST)⋅ cosθ
(5). egyenlet
(Erő = - felhajtóerő + felületi feszültség )
A (5). egyenletből a felhajtó erőt kiküszöbölhetjük, mivel a papírlapkát mindig állandó
magasságban tartjuk a mérleggel:
F = 2( w + t ) ⋅ ( ST ) ⋅ cos θ
(6). egyenlet
Végül, mivel papírlapkát használunk feltételezzük, hogy a folyadék kontaktszöge a
papírlapkához 0°, a kifejezés így egyszerűsödik:
F = 2( w + t ) ⋅ ( ST )
(7). egyenlet
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Ennélfogva a folyadék felületi feszültsége:
F
(8). egyenlet
ST =
2 ⋅ ( szélesség + vastagság )
ahol a felületi feszültség mértékegysége mN/m, az erő mértékegysége mN és a méreteket
méterben számoljuk. Általánosan a felületi feszültséget a következő egyenlettel adhatjuk meg:
Erő
(9). egyenlet
ST =
kerület
2.6.1.6. A filmmérlegek
Az amfifil molekulájú anyagok relatív molekulatömegük (ill. apoláris szénláncuk
hosszának) növekedésével vízben egyre kevésbé oldódnak. A felületi koncentráció növelése
vagy a felvitt anyag mennyiségének növelésével, vagy a határfelületben levő molekulák
oldalirányú összenyomásával érhető el. Ezen utóbbi megvalósítására alkalmasak a filmmérlegek,
melyekben a molekulákat a folyadék felületén úszó, a kád alakú edényt teljes szélességében
átérő, mozgatható korláttal lehet kisebb területre kényszeríteni (3. ábra).

3. ábra Általunk is használt 611D típusú filmmérleg [121]
A kád Teflonból® (poli-(tetrafluor-etilén)) készül, ez az anyag sok szempontból a
legkedvezőbb a célra: nem szennyezi a szubfázist, kémiailag alapvetően inaktív, nem oldódik
bele a szubfázisba és az ismert polimerek közül a leginkább hidrofób tulajdonságú, így pl. a
kádba töltött víz akár több milliméter magasra is kidomborodhat.

2.6.1.7. Az úszó egyréteg fázisai
A Langmuir-film szerkezete, összerendeződésének mértéke közvetett módon, nagyon
pontosan nyomonkövethető. Kihasználva, hogy az összerendeződés a folyadék felületi
feszültségének folyamatos csökkenését eredményezi, amely változás, az ún. felületi nyomás,
egyszerűen mérhető (lásd 2.6.1.5. fejezet). Ha a filmet túlzottan összenyomjuk, az
összetöredezik, két- vagy több réteget, illetve egymásra torlódást okoznak. A szubfázisba is
beleoldódhatnak a detergens molekulák (pl. micellák képződése révén), az amfipatikus
egyensúlytól függő mértékben [121].
A Langmuir film létrehozásakor a felületaktív anyag felszínrevitele és az oldószer
elpárolgása után, amíg a molekulákat nem tömörítjük össze, azok szabadon úsznak, mozognak a
felszínen, ütközhetnek egymással; kétdimenziós gázként viselkednek és jellemezhetőek az ennek
megfelelő "általános gáztörvénnyel":
πA = kT
(10). egyenlet
ahol π a felületi nyomás, A az egy detergens molekula területe, k a Boltzmann-állandó, míg T a
termodinamikai hőmérséklet.
Konstans hőmérsékleten az amfifil molekulák rendelkezésére álló területet csökkentve
kapjuk a nyomás-terület grafikont, azaz a gáz-analógiának megfelelően, az izotermát. Az
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izoterma alakja jellemző az adott felületaktív anyagra; különböző meredekségű szakaszokat
tartalmaz, jelezve a film rendeződését és a benne létrejövő fázisátalakulásokat (4. ábra).
Felületi
feszültség
[mN/m]

Szilárd
fázis
Folyadék
fázis
Gáz fázis
Molekula területe [nm2]
0

0,20

0,21 0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

4. ábra Az izotermák fázisai [121]
A felszín további csökkenése később egy meredekebb nyomásnövekedést okoz, ekkor az
eredetileg véletlenszerű irányítottságú hidrofób láncok kezdenek felegyenesedni a
folyadékfelszínre merőleges irányba. Ezt a kis mértékben rendezett állapotot kétdimenziós
folyadék fázisnak nevezzük.
A terelőfal további mozgatásával a felületi nyomás növekedése még nagyobb; a felületi
nyomás és a terület közötti meredek, csaknem függőleges lineáris kapcsolat jelzi a szorosan
illeszkedő, nagy rendezettségű kétdimenziós (kvázi-)szilárd fázis kezdetét.
További területcsökkentéssel végül elérjük az összetöredezési, vagy más néven
kollapszus fázist, illetve a hozzátartozó nyomást, aminél a film végérvényesen elveszíti monomolekuláris struktúráját. Ekkor az egyes molekulákra ható erők már túl nagyok, így a film nem
képes tovább megőrizni kétdimenziós szerkezetét, az egyréteg síkjából molekulák lökődnek ki
vagy a szubfázis, vagy a szuperfázis (azaz a levegő) irányába, attól függően, hogy a molekula
inkább hidrofil, avagy hidrofób tulajdonságú. A kollapszus nem egyenletes a felszínen, hanem
rendszerint a mozgó terelőfalnál, vagy a kádbeli törési pontoknál -pl. a Wilhelmy-lapka
sarkainál- kezdődik, és onnan terjed tovább.
A kollapszus-nyomás (πc) definíciója: az a maximális felületi nyomás, amire az egyréteg
még összetömöríthető anélkül, hogy a Langmuir-filmből molekulák lökődnének ki. Értéke függ a
kísérleti körülményektől: a szubfázistól, a detergenstől, a hőmérséklettől, a kompresszió
sebességétől, stb. Egy egyszerű, telített zsírsav kollapszus-nyomásának értéke az 50 mN/m-t is
meghaladhatja, ami - ha háromdimenzióra extrapolálunk - körülbelül 200 bar nyomásnak felel
meg [121].
A tanulmányozott molekula alakjáról, méretéről számszerű információt is kaphatunk. Ha
az egyréteg kétdimenziós szilárd fázist alkot, akkor a molekulák egymás közeli
szomszédságában szervezetten helyezkednek el. Az ún. nulla-nyomású molekulaterület (A0)
meghatározható a felületi nyomás-molekulaterület grafikonon a szilárd fázishoz tartozó, állandó
meredekségű görbeszakasz nulla nyomáshoz való extrapolálásával (4. ábra). Ezen egyenes xtengelymetszete az a feltételezett terület, amelyet egy molekula kondenzált fázisban, nulla
nyomásnál elfoglal.
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2.6.1.8. A Langmuir-Blodgett (LB) technika
A Langmuir-Blodgett filmek szilárd, sík hordozóra, ún. szubsztrátra egymás után felvitt
monomolekuláris rétegekből, Langmuir-filmekből állnak. Ha egy alkalmasan előkészített
szubsztrátot lassan, merőlegesen átvezetünk a levegő-szubfázis határfelületen, az átszakítja a
Langmuir-filmet, ami aztán rásimulva megkötődhet a szubsztráton, bevonva azt egy
monomolekuláris réteggel.
Az első réteg felvitele után a szubsztrát minden egyes, a levegő-szubfázis határfelületen
való áthaladásakor további rétegek kerülnek az elsőre. Ily módon többrétegű filmet állíthatunk
elő, melynek vastagsága az egyedi molekula-lánchossz és a szubsztrát -filmmegkötéssel járóhatárfelület átlépési számának szorzatából becsülhető.

2.6.1.9. A filmfelvitel
A filmfelvitelre legáltalánosabban elterjedt módszer a szubsztrát függőleges mozgatása
egy motoros "lift" (dipper) segítségével. A bemerítési, illetve kihúzási sebességnek lassúnak kell
lennie (néhány mm/min), hogy minél egyenletesebb legyen az átvitel.
A filmfelvitel során biztosítani kell, hogy a vízfelszínen úszó film állapota ne változzon,
fennmaradjon a molekulák szoros illeszkedése és így a rendezett állapot. Ezt úgy érhetjük el,
hogy a Langmuir filmet alkotó molekulák számára rendelkezésre álló felületet a gátak
mozgatásával olyan ütemben csökkentjük, amilyen ütemben a filmképző anyag mennyisége
csökken, mivel ez átkerül a szilárd felületre. A modern készülékekben az ehhez szükséges
gátmozgást az oldalnyomás adott értéken tartásával vezérlik. Ez a megoldás teszi lehetővé az ún.
transzfer arány kiszámítását. Definíciója [121]:
a vízfelszínről állandó oldalnyomás mellett eltávozott egyréteg területe
TR = ----------------------------------------------------------------------------------------------a hordozó vízbe merített felülete

Az 1-hez közeli érték jelzi a valószínűleg sikeres filmátvitelt a szilárd felületre, mivel
ekkor a víz/levegő határfelületről eltávozott anyag mennyisége megfelel a szilárd felület
nagyságának.
Az LB film előállításakor fontos az oldalnyomás helyes megválasztása, melynél a
filmátvitelt végezzük. Minden egyes rendszerre külön előkísérletek alapján határozható meg az
az érték, mely még nincs a kollapszus közelében, de már a molekulák tömör illeszkedésű
állapotát jelenti. A Langmuir film izotermájának ismerete tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy az
LB film készítés optimális körülményeit megválaszthassuk.
Különös gonddal kell ügyelni a film előállítás apró részleteire, rendkívül lényeges a
reprodukálhatóság. A felhasznált anyagok – víz, sók, lúg, sav, amelyekkel a vizes fázis pH-ját és
iontartalmát a kívánt értékre beállítjuk, maga a filmképző anyag, valamint a szerves oldószer,
melynek oldatában a vízfelszínre juttatjuk – mindegyikének mentesnek kell lenni elsősorban
szerves szennyeződésektől, mert ezek nagy valószínűséggel megjelennek a vízfelszínen, és
beépülnek az LB filmbe.

2.6.1.10. A hordozók
Ahhoz, hogy a kívánt LB filmet építhessük fel, megfelelő hordozót kell választani. Ennek
felületi minősége, kémiai összetétele, tisztasága hatással van a filmátvitelre.
A szubsztrátok felületi tulajdonságuk alapján két nagy csoportra oszthatók; léteznek
hidrofil- és hidrofób típusú szubsztrátok. A hidrofób szubsztrát már az első bemerítésre filmfelkötődést eredményez, a hidrofób szénhidrogénláncok odatapadnak a szintén hidrofób
hordozóra (5.a. ábra). Az általunk használt technika során a hidrofil szubsztrátot a szubfázisba
merítjük, ezután terítjük az amfifil anyagot, így az első kihúzáskor a Langmuir-film hidrofil
felével feltapad a szubsztrátra (5.b. ábra).
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(a)

(b)

5. ábra Film-felkötődés (a) hidrofób- és (b) hidrofil hordozóra [121]
Az első réteg áttapadása meghatározza azt a módot, ahogy a további rétegek felépülnek.
Az egyszerű, hagyományos felületaktív anyagokból felépülő, többrétegű film fej-fej, láb-láb
kapcsolódású, centroszimmetrikus szerkezetet mutat, melyet Y-típusú rétegképzésnek nevezünk
(6.a. ábra). X és Z-típusú rétegképződésre is lehetőség van (6.b. és 6.c. ábra). Mindkettő
jellegzetessége a fej-láb kapcsolódás az egymásra épülő rétegeknél.

(a)

(b)

(c)

6. ábra Rétegképzés szerkezete (a) Y-típusú, (b) X-típusú, (c) Z-típusú [121]

2.6.2. Brewster szög mikroszkóp (BAM)
A LB filmek állapotát befolyásoló számos paraméter viszonylag könnyen változtatható
(pl. a filmképző anyag-, a szubfázis- és a terítő folyadék kémiai összetétele, a hőmérséklet), nem
véletlen, hogy a kétdimenziós filmek iránt oly rendkívüli az érdeklődés a tudományos
szakemberek körében, különösen azóta, hogy a fázisátalakulások vizsgálatában a vizuális
megjelenítést is lehetővé tevő korszerű technikák is megjelentek, mint pl. a Brewster-szögmikroszkópia [122-125].
Brewster, Sir David (1781-1868) egyszerű matematikai összefüggést fedezett fel a
polarizációs szög és a visszaverő közeg törésmutatója között. A polarizált fényben minden
hullám ugyanabban a síkban fekszik. Amikor a fény egy bizonyos szögben –a polarizációs
szögben– esik egy visszaverő felületre, a visszavert fény teljesen polarizálttá válik. E törvény
hasznosnak bizonyult a nem átlátszó anyagok vagy a kis mennyiségű anyagminták
törésmutatójának a meghatározásában.
Általában minden visszaverő felülethez tartozik egy bizonyos szög, mely alatt a fény
beesve, a visszavert fény polarizált; ezen szög minden anyagra nézve más és más. Magát a
jelenséget polarizációnak nevezzük. Brewster 18 anyagon végzett mérésekből azt találta, hogy a
sarkítás szögének tangense egyenlő az illető anyag törésmutatójával, amely törvény úgy is
kifejezhető, hogy a fény a polarizációs szög alatt beesve, a visszavert fény merőleges a megtört
fényre. A polarizált fényre jellemző, hogy mindig található olyan sík, melyben a polarizációs
szög alatt beesve, a visszavert fény intenzitása zérus.
Brewster törvénye szerint a polarizáció akkor maximális, ha a beesési szög akkora, hogy
a visszavert és a megtört sugár egymásra éppen merőleges. Ekkor a beesési szög és a törésmutató
kapcsolata:
sin α
sin α
=
= tgα
n=
(11). Egyenlet
0
sin(90 − α ) cos α
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A Brewster szög mikroszkóp (BAM) p-polarizált fényt használ, így a Brewster törvénye
alapján, amennyiben a polarizátor a lézer fény előtt van elhehelyzve, akkor a víz, mint háttér,
minimalizálható:
n
(12). egyenlet
tgα B = víz
nlevegő
A (12). egyenlet az αB szöget adja meg, vagyis azt a szöget, amelynél a p-polarizált fénynyaláb
nem reflektálódik (7. ábra).
A kutatott egyrétegen a polarizált fény viszont reflektálódik, mivel a törésmutatója eltér a
vízétől. Ha a vizsgált területünk optikailag anizotróp, a reflektált fény tartalmazhat s-komponenst
is [126].

7. ábra A Brewster szög mikroszkóp: beeső és a visszavert fény [126]

2.6.3. Tenziométer
A természetben nagyon gyakori jelenség, hogy egyszerre akár három fázis is találkozik.
Legegyszerűbb példa egy szilárd, sík felületen elhelyezkedő folyadékcsepp, a gőzfázisban.
Ebben a rendszerben egyensúlyban egy körvonal mentén érintkeznek egymással a
szilárd/folyadék/gőz fázisok [127].
A határfelületi energiák értékétől függően a folyadékcsepp különböző alakot vehet fel a
szilárd felületen, ezeket az alakokat az ún. peremszöggel (θ) lehet jellemezni. A peremszög (v.
kontaktszög) adott esetben a folyékony/gáz határfelülethez a háromfázisú vonalból húzott érintő
és a szilárd felület síkja közötti szög, a folyadékfázison keresztül mérve. Három jellemző
peremszöget és csepp-alakot különböztetünk meg:
• Ha θ = 0°, azaz a folyadék monomolekuláris rétegben elterül a felületen arra törekedve, hogy
teljesen elzárja azt a gőz fázistól, ilyenkor a folyadék tökéletesen nedvesíti a szilárd felületet;
• Ha 0°< θ ≤ 90°, azaz folyadék a szilárddal való érintkezési átmérőhöz képest alacsony csepp
formájában helyezkedik el a felületen, a folyadék nedvesíti a szilárd fázist;
• Ha 90°< θ ≤ 180°, azaz a folyadék a szilárddal való érintkezési átmérőhöz képest magas
csepp formájában helyezkedik el a felületen, hogy a folyadék nem nedvesíti a szilárd fázist.
Ha a szilárd/folyadék/gőz háromfázisú határél mozgásban van, akkor dinamikus
kontaktszögről beszélünk. A folyadékok felületi feszültségét gyakran a felületben ható összehúzó
erő mérésével határozzák meg. Az ún. tenziometrikus módszerekben vékony platina gyűrűnek
vagy lapocskának a folyadékfelszínből való kiszakításához szükséges (maximális) erőt mérik,
melyből a felületi feszültség további számítással meghatározható. A lapocskát élével a
folyadékfelszínre merőlegesen húzzák ki a folyadékból (8. ábra) (leggyakrabban a folyadékot
tartalmazó mérőedényt húzzák lefelé), és mérik a kiszakításhoz szükséges erőt, vagy ha a felületi
feszültség pontosabb statikus értékéhez akarnak jutni, akkor a kihúzáskor a lemezke alját
pontosan a folyadékfelszín síkjába pozicionálják és a mechanikai egyensúlyban mérik a lemezre
ható erőt.
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8. ábra Wilhelmy-lemez és méretei
A felületi feszültség meghatározható (lásd 2.6.1.5. fejezet) a lemezkére ható erőből (F):
F −G
cos θ ⋅ ST =
(13). egyenlet
2( w + t )
ahol G a lemezke súlyereje, t a vastagsága és w a szélessége, ST a felületi feszültség. Ebből az is
következik, hogy a folyadék felületi feszültségének ismeretében az ún. peremszög
meghatározható a fenti, ún. Wilhelmy-lemezes módszerrel.
A szilárd/folyadék/gőz háromfázisú határél mentén termodinamikai egyensúly esetén
kialkuló peremszög értékét a Young–egyenlet egyértelműen megszabja, azonban bármilyen
módszerrel határozzuk is meg a peremszöget, kétféle értéket kapunk aszerint, hogy a mérés
kapcsán tekintetbe vett határél a rendszer olyan állapotához tartozik-e, amely a szilárd/folyadék
határfelület kialakulása (ill. növekedése) vagy eltűnése (ill. csökkenése) során jött létre. Ezt az
irányfüggést nevezzük Sulman nyomán [128] a peremszög vagy a kontakt nedvesedés
hiszterézisnek, a kétféle szöget pedig haladó (θA), illetve hátráló (θR) peremszögnek. A kettő
különbsége gyakran 40-50°-nyi is lehet, sőt, véges haladó szöget mérhetünk olyan esetben is,
amikor a hátráló szög alig nagyobb zérusnál. Tehát az első állapotban mindig nagyobb szögérték
adódik [129].

2.6.4. Pásztázó atomi erőmikroszkóp (AFM)
A 80-as évek elején új lehetőség nyílt a felületkémiai kutatások számára a pásztázó
tűszondás mikroszkópok (SPM – Scanning Probe Microscopy) megjelenésével. 1981-ben
Binning és Rohrer [130, 131] megalkották a pásztázó alagútmikroszkópot (STM – Scanning
Tunneling Microscopy). Ez a készülék atomi felbontásban háromdimenziós képet alkotott vezető
grafit egykristály (HOPG–Highly Pyrolitic Graphite) felületéről. Ezt a kísérleti technikát Binning
és munkatársai továbbfejlesztették nem vezető minták morfológiájának tanulmányozására és
1987-ben publikálták az első atomi erőmikroszkópos (AFM – Atomic Force Microscopy)
eredményeket [132, 133].
Az AFM valamennyi technikai megvalósításában közös, hogy egy apró laprugóra
(cantilever) hegyes tűt illesztenek, és ezzel pásztázzák a minta felületét. A tű és a minta között a
távolságtól függően vonzó vagy taszító erő ébred, amelyet a laprugó lehajlása mér. A
képalkotásra többféle lehetőség van:
• az ”állandó erő” (Constant Force) működési módban a cantilever lehajlását állandónak
tartjuk a pásztázás során úgy, hogy a tűt és a mintát Z irányban mozgatjuk egymáshoz képest
• a ”lehajlás” (Deflection) üzemmódban a minta és a tű Z irányban egymáshoz képest nem
mozog
• a ”súrlódásos” (Friction) módban a nagyrészt a tű és a minta közötti súrlódás
következményének tekinthető jobb-bal detektorjelek különbségét mérjük, amely a cantilever
torziójából származik
• az ún. ”non contact” vagy ”tapping” működési módokban a cantilevert saját frekvenciájához
közeli frekvencián gerjesztjük, a rezgés amplitúdóját állandó értéken tartjuk (mint az
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”állandó erő” módnál) és a Z elmozdulást regisztráljuk. A ”non contact” módban a minta és a
tű nem érintkezik, a kölcsönhatás hosszú hatótávolságú erőkkel történik. A ”tapping”
módban a tű letapogatja a felületet. A tű mindkét esetben kisebb átlagos erővel terheli a
felületet, mint a ”contact” módban [134].
A tű és minta között nagyon sokrétű a kölcsönhatás. Tiszta felületek közelítésekor először
a van der Waals féle vonzóerő, majd az ionos taszítás határozza meg a kölcsönhatást. Igazán
tiszta felület és valóban atomi méretekben hegyes szonda esetén ezt a taszítóerőt kihasználva
lehet jó atomi felbontású képeket készíteni AFM-mel. A valóságban azonban ennél bonyolultabb
a helyzet, mert a szigetelő felületek töltődése miatt elektrosztatikus erők ébrednek. A felület
szennyezettsége jelentősen megváltoztatja a van der Waals erőket, és a felületen adszorbeált
folyadékok miatt pedig ellenőrizhetetlen kapilláris erők is fellépnek, különösen az atmoszférikus
körülmények között végzett méréseknél.
A leggyakrabban használt laprugók és tűk szilícium-nitridből (Si3N4) készülnek. Az
anyagvizsgálatban az AFM nagyítása, viszonylag nagy mélységélessége és hihetetlenül nagy Z
irányú feloldása játszik fontos szerepet. Óriási előnye, hogy a vizsgálatokat nem kell vákuumban
végezni, mint a hasonló felbontású berendezéseken.

2.6.5. Fotoelektron-spektroszkópia (XPS)
A nemzetközi és hazai szakirodalomban használt XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy) és az ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Applications) elnevezéseket
gyakran szinonimákként használják és a röntgen-gerjesztéses fotoelektron-spektroszkópiát
(vagyis az XPS-t) értik alatta. Azokat a vizsgálatokat, ahol az Auger-elektronok spektrumvonalait nem vesszük figyelembe, XPS-nek nevezzük [127].
A módszer a röntgen fotonoknak a korpuszkuláris anyaggal, elsősorban szilárd fázissal
bekövetkező kölcsönhatásán alapszik. A folyamat régóta ismert, energetikáját Einstein már
1905-ben leírta. A foto-effektus analitikai módszerré fejlesztésében ugyanakkor elévülhetetlen
érdemei vannak a svéd Kai Siegbahn-nak. A módszer jelentősége abban rejlik, hogy egyaránt
képes a felületről minőségi, kémiai összetételi és kötésszerkezeti adatokat szolgáltatni.
Az általánosan alkalmazott, megfelelően nagy energiájú (hν = 1250-4500 eV) röntgen
fotonok a vizsgált atomoknak nem csak a külső, de a belső héjain elhelyezkedő, az ún.
törzselektronokat is képesek eltávolítani, vagyis az atomokat ionizálni. A folyamat energiaegyenlege a következő:
hν = EFI + Ek + Φsp
(14). egyenlet
F
a Fermi-szintre vonatkoztatott ionizációs energia,
ahol E I
Ek
a kilépő elektron kinetikus energiája,
Φsp
a spektrométer kilépési munkája
A nemzetközi szakirodalom az EFI mennyiséget gyakorta kötési energiának nevezi. Az
egyenletnek megfelelően a fotoemisszió könnyen megmérhető szabadelektron-állapotokba
képezi le a minta kötött elektronállapotait, így azok az emittált elektronok kinetikus energiaeloszlásának mérésével meghatározhatók. Az XPS vizsgálatok során mért törzsállapotok
spektruma vonalas, az egyes csúcsok kötési energiája alapvetően az adott elemre jellemző érték.
Az ionizációs folyamatot követően ún. Auger-folyamat is lejátszódik. A fotoelektronok kilépése
miatt megüresedett alacsonyabb energiájú elektronhéjra a magasabb szinten lévő elektron úgy
lép át, hogy a többletenergia egy újabb elektron kilépésére fordítódik. Ennek a kilépő
elektronnak (Auger-elektronnak) a kinetikus energiája is jellemző az adott atomra [135].
Az egyes elemek megfelelő nívóira vonatkozó kötési energiaértékek vagy az alkalmazott
gerjesztési energiához tartozó kinetikus energiaértékek, továbbá az Auger-átmenetnek megfelelő
kinetikus energiaértékek táblázatokban rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a
spektrumban megjelenő vonalak azonosíthatók.
A fotoelektron-spektroszkópia egyedülálló analitikai lehetősége, hogy a törzselektronvonal kötési energiájának illetve az Auger-vonal kinetikus energiájának pontos meghatározásával
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információt kaphatunk az emittáló atom lokális környezetére is. A törzsnívók kezdőállapoti kötési
energiájára ugyanis a Coulomb-kölcsönhatás útján létrejövő csatolás következtében befolyással
van a vegyértékelektronok eloszlása és a szomszédos atomok által kialakított potenciál [136]. A
vegyértéksáv szerkezetének megváltozása, azaz a kémiai kötések kialakulása így szükségszerűen
maga után vonja az atomi nívó eltolódását. Egy törzselektron eltávozása perturbálja az atom
elektronpályáit, melyek a fotoelektron kilépésével egyidejűleg átrendeződnek (relaxálnak),
ezáltal az elektronhiányos atomnak alacsonyabb alapállapot-energiája lesz, mint az emittált
elektron eredeti pályaenergiája volt. A relaxáció során felszabaduló energia megjelenik a kilépő
elektron kinetikus energiájában.
A kvalitatív kémiai analízis lehetőségén túl a csúcsok intenzitása összekapcsolható az
emittáló atomok számával, ezért néhány százalék pontosságú kvantitatív analízis is lehetővé válik.
Tartalmazzon ugyanis a mintánk m mátrixban N(z) (atom/cm3) mélységfüggő
koncentrációeloszlásban valamilyen adott elemet, amely E kinetikus energiájú fotoelektronokat
bocsát ki. Ekkor a mért fotoelektron-csúcs intenzitását a következőképpen lehet megadni:
I ( E ) = ΦA σ ( E , hν ) L (γ )T ( E ) ∫ N ( z )e

− z

λm ( E ) cos ϑ

dz

(15). egyenlet

ahol Φ - a gerjesztő sugárzás fluxusa, A - a minta analizált felülete, σ(E, hν) - a kérdéses törzsnívó
(átmeneti mátrixelemből származtatott) fotoionizációs hatáskeresztmetszete a méréshez használt
fotonenergiánál, L(γ) - a fotoelektronok szögeloszlására jellemző paraméter, amely az analizátor és
a röntgennyaláb közti szög függvénye, T(E) - az E kinetikus energiájú elektronok analizátoron való
keresztüljutásának és detektálásának valószínűsége, λm(E) - a gerjesztett elektron inelasztikus
közepes szabadúthossza az m mátrixban, θ - pedig az elektronok detektálásának szöge a
mintafelület normálisához képest [137].
A kvantitatív analízis bonyolultabb koncentrációeloszlású minták esetében a (15).
egyenletből kiindulva, az intenzitásarányban szereplő integrálok megfelelő kiértékelése alapján
végezhető el, amelyhez a mátrixfüggetlennek tekintett atomi érzékenységi tényezők táblázatos
formában rendelkezésre állnak [137]. Az analízishez szükséges intenzitásértékek a mért csúcsok
megfelelő vonalprofilokkal való illesztése útján határozhatók meg.

2.6.6. Rezgési spektroszkópiai módszerek
A különböző kémiai tulajdonságú anyagok vagy fázisok határán a tömbi fázisra jellemző
elektrodinamikai paraméterek makroszkópikus szinten ugrásszerűen változnak meg.
Mikroszkópikus szinten ez az ugrásszerű változás valójában egy véges, esetenként molekuláris
vastagságú tartományban következik be. Ez a tartomány tekinthető az adott fázisátmenet optikai
határrétegének és egyben ez az a tartomány, amely a felületkémiai kutatások szintere.
Az anyagok felületi rétegeinek szerkezetvizsgálatában a rezgési spektrumok mérésének
két módszerét, az ún. összegfrekvencia-keltési (SFG, sum frequency generation) spektroszkópiaés az infravörös spektroszkópia (IR) módszerét vettük igénybe.

2.6.6.1. Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia (SFG)
A klasszikus felületkémiai eredetű problémák vizsgálata során az SFG mint egy új, egyik
legdinamikusabban fejlődő, felületre érzékeny, roncsolásmentes spektroszkópiai módszer kerül
alkalmazásra. A segítségével ezeken a területeken eddig elképzelhetetlen mélységű- és
finomságú mérések váltak lehetővé, így az SFG a nemlineáris optika egyik alapvető módszerévé
vált [127].
A módszer elmélete azon alapszik, hogy a felületi fázisban molekuláris szinten a
szimmetria viszonyok megváltoznak és ennek következtében a centroszimmetrikus közegekben
(pl. tömbi folyadék, gáz, amorf és számos kristályos szilárd fázis) egyébként tiltott másodrendű
nemlineáris optikai folyamatok megfigyelhetővé válnak. Mivel a szimmetria sérülése csak a
felületre korlátozódik, a kapott jel kizárólag a határrétegre érzékeny, tehát a spektrum csak a
felületi fázisban lévő molekulákról és a határfelületen történő változásokról ad információt.
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Az SFG méréshez szükséges egy infravörös tartományban működő hangolható és egy
látható tartományban rögzített hullámhosszon működő lézer. A két különböző hullámhosszú
fénysugarat egy helyre fókuszálva a vizsgált felületi rétegből a gerjesztő frekvenciák összegével
megegyező frekvenciájú fény lép ki. Az SFG intenzitás rezonanciaszerűen felerősödik, ha a
gerjesztő infravörös sugár frekvenciája megegyezik egy, a felületi fázisra jellemző rezgési
átmenet frekvenciájával. A gerjesztő IR sugárzás frekvenciájának változtatásával megmérhető a
felületi rétegben lévő molekulák rezgési spektruma.
Az SFG jelenségre vonatkozó kiválasztási szabályok szerint csak azok a rezgések SFGaktívak, amelyek egyidejűleg infravörös és Raman aktívak is. Ez a feltétel meglehetősen kevés
rezgésre teljesül, de éppen ez felelős azért, hogy a rendezetlen tömbi fázis spektruma eltűnik és a
határfelületi, általában valamilyen irányba preferáltan orientált molekuláktól származó jel tisztán
láthatóvá válik [127]. A mérések a mintára beeső infravörös és látható hullámhosszú
tartományba eső nyalábok, illetve az abból kilépő összegfrekvencia jel polarizációjának
különböző kombinációi mellett végezhetők el. A különböző kombinációkkal mért spektrumok
összehasonlításával a spekrum kialakulásában résztvevő molekulák elrendeződéséről,
irányítottságáról, kedvező esetben konformációjáról kaphatunk információt.

2.6.6.2. Infravörös spektroszkópia (IR)
Az infravörös spektrometria az elektromágneses sugárzás infravörös tartománya és az
anyag molekulái között keletkező elektromágneses kölcsönhatáson alapszik. Ha valamely
anyagot IR sugárzás ér, akkor az anyag molekulái kölcsönhatásba lépnek az IR sugárzással és a
különböző frekvenciájú (hullámhosszú) sugárzásból különböző mértékű elnyelés történik. Ha a
fény frekvenciája megegyezik az atomok közt ható rugalmas kötések rezgési frekvenciájával,
akkor az anyag elnyelheti a ráeső fény energiájának egy részét, miközben gerjesztődnek az adott
frekvenciájú rezgések. Ez a módszer különösen a molekuláris felépítésű, vagy kovalens
kötésekkel összekapcsolt atomokból álló anyagok esetén szolgáltat gazdag információt az anyag
szerkezetéről. Az ilyen anyagokban általában jól definiált, jellegzetes frekvenciájú rezgések
alakulnak ki, amelyek gerjesztése keskeny sávokból álló spektrumot eredményez, amely
alkalmas az adott anyag azonosítására.
A vizsgálandó anyagok típusának sokfélesége miatt, ill. a vizsgálatok céljától függően
számos IR vizsgálati és mintakezelési módszert fejlesztettek ki. Ezek a spektrométerben
megfelelő sugárvezetést biztosító kiegészítő optikai egységeket igényelnek. A felületi rétegek
vizsgálatára használt leggyakoribb mintakezelési technikák: transzmisszió (fényáteresztés),
emisszió (IRES), belső reflexió (ATR), külső reflexió v. spekuláris (tükrös) reflexió, reflexióabszorpció (RAIRS), diffúz reflexió (DR, DRIFT), fotoakusztikus (PA) FT-IR detektálás.
Az általunk is alkalmazott reflexiós-abszorpciós (RAIRS, IRRAS) mérési technikát a jól
reflektáló, sík felületen található, vagy arra felvitt ultravékony rétegek vizsgálatára alkalmazzák
legsikeresebben. Az infravörös sugár ekkor ferde beeséssel érkezve áthalad a mintán, azután a
hordozón reflektálódva újból áthalad rajta. A kétszeres áthaladás eredménye az áteresztésben
mért referencia-spektrummal minőségileg azonos, de annál intenzívebb az elnyelési spektrum,
amely a minta teljes keresztmetszetére jellemző. Az érzékenység jelentősen megnövelhető a
beesési szög növelésével, ún. súrlószögű vizsgálatokkal (GIS, Grazing Incidence Spectroscopy),
a reflexiók számának növelésével, továbbá polarizált sugárzás alkalmazásával, ami a
határfelületen kialakuló mintaorientáció és az ún. fémfelületi kiválasztási szabályok
érvényesülése miatt szükséges. A RAIRS technika érzékenységének köszönhetően már 0,5-2 nm
rétegvastagságú monomolekuláris filmek vizsgálata is lehetővé vált. Ezeknek a egyrétegeknek a
jellemző sávintenzitása 0,005A (A=abszorpciós egység) alatti tartományban van.
A kapott adatok elsődlegesen a vizsgált molekulák rezgési állapotáról informálnak
(frekvencia, intenzitás, sávalak, sávpolarizáció), amelyek ismert empírikus korrelációk,
spektrum-adatbanki összehasonlítások, vagy elméleti modellszámítások segítségével kémiai
szerkezeti információkká konvertálhatók [127].
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2.6.7. Elektrokémiai módszerek
2.6.7.1. Potenciodinamikus polarizáció
A korróziós folyamatok sebességének összehasonlító meghatározására és az
inhibitorhatékonyság gyors megállapítására az elektrokémiai technikák széles körben elterjedtek.
Polarizációs mérésekkel az anódos és katódos folyamatok tanulmányozhatók. Polarizáció során
az árammentes potenciáltól való eltérés a túlfeszültség, amely a polarizációs potenciál és az
árammentes potenciál különbsége.
A vizsgált elektród potenciáljának pozitív irányú változásával (anódos polarizáció) az
anódos részáram nő, a katódos viszont csökken. A katódos polarizáció esetén pedig a katódos
részáram növekedése mellett az anódos csökken. A bruttó (”külső”) áramsűrűséget a két
részreakció sebességének összege adja meg. A j = f (E) karakterisztikák az ún. polarizációs
görbék.
Amikor az anódos és katódos elektródreakciók sebesség-meghatározó folyamata a
töltésátlépés, akkor a polarizációs görbét (áramsűrűség – potenciál) a Butler-Erdey-Grúz-Volmer
egyenlet írja le [138]:
− (1−α ) Z k F ( E − Ekorr )
⎛ α Za F ( E − Ekorr )
⎞
RT
RT
−e
j = jkorr ⎜ e
⎟⎟
⎜
⎝
⎠

ahol

(16). egyenlet

jkorr - a korróziós áramsűrűség,

α, (1-α) - az anódos ill. katódos részfolyamatok töltésátlépési együtthatói,

za, zk - az anódos ill. katódos részfolyamatok során átlépő töltések száma,
F - a Faraday konstans,
(E - Ekorr) - a túlfeszültség.
Kis túlfeszültségek (⏐E-Ekorr⏐ << RT/F = 0,027 V) esetén egyik részáramsűrűség sem
hanyagolható el a másikhoz képest, ilyenkor az áramsűrűség közelítőleg egyenesen arányos a
túlfeszültséggel. Nagy túlfeszültség (⏐E-Ekorr⏐ >> RT/F = 0,027 V) esetén a (16). egyenletben a
katódos exponenciális tag elhanyagolható az anódos mellett, ekkor a polarizációs görbe
úgynevezett féllogaritmusos alakjából megadható a Tafel egyenlet, amely a következő:

(E-Ekorr) = a + b ⋅ lg ⏐j⏐
(17). egyenlet
ahol a - és b – Tafel konstansok.
A féllogaritmusos ábrázolásnál a görbékre húzott érintő egyeneseket Tafel-egyeneseknek
nevezik. Az egyeneseknek az Ekorr potenciálra (E-Ekorr = 0) történő extrapolációjával
meghatározható a korróziós áramsűrűség (jkorr), ha az elektródfolyamat mechanizmusa a vizsgált
és extrapolált tartományban ugyanaz, mint az árammentes potenciálnak megfelelő állapotban.
Az inhibitorhatékonyság az áramsűrűség ismeretében megállapítható. Az inhibitor
hatásfok a következőképpen definiálható:
η = (1 – j/jkorr) ⋅ 100
(18). egyenlet
ahol η - inhibitor hatásfok, [%]
j és jkorr – korróziós áramsűrűség inhibitort tartalmazó ill. inhibitort nem tartalmazó
oldatokban.
2.6.7.2. Ciklikus voltammetria (CV)
Az állandó polarizációsebességgel működő ciklikus voltammetria elektrokémiailag aktív
anyagok gyors jellemzésére, redoxitulajdonságaik megállapítására és kinetikai paramétereik
meghatározására alkalmas módszer [139]. A ciklikus voltammetria során egy választott
potenciáltartományban a minta potenciálját változtatjuk növekvő és csökkenő potenciálok
irányába adott polarizációs sebességgel, miközben a i=f(E) karakterisztikát regisztráljuk.
A voltammogramon áramcsúcsok jelennek meg, vagyis azon a potenciálon, ahol
valamilyen elektródreakció megindul, az áram a stacionárius voltammogramhoz hasonlóan nő.
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Az elektródreakcióban résztvevő reaktáns felületi koncentrációja csökken a potenciál további
változásával egészen addig, amíg nullává nem válik. A ciklikus voltammogramon megjelenő
csúcsáramok reprezentálják a potenciál függvényében lejátszódó elektródreakciókat.

2.6.7.3. Impedancia spektroszkópia (EIS)
Az elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS) alkalmas korróziós rendszerekben
lejátszódó folyamatok mechanizmusának vizsgálatára [140]. Alkalmas kis- és nagy
oldatellenállású rendszerek mérésére is, ill. a polarizációs ellenállás gyors meghatározására.
A munkaelektródon kisamplitúdójú szinuszos potenciál- vagy áramgerjesztést
alkalmaznak, változó frekvenciával. Ha a potenciál és áram között lineáris a kapcsolat, az áram
válaszjel ennek megfelelően szintén szinuszos függvény, a frekvenciától függően változó
fázistolással és amplitúdóval. Az elektrokémiai impedancia a rendszer átviteli függvénye, a
bemeneti potenciáljel (19. egyenlet) és a kimeneti áramjel (20. egyenlet) frekvenciafüggő
hányadosa (21. egyenlet):
(19). egyenlet
U(t) = U0 sin(ωt)
(20). egyenlet
I(t) = I0 sin(ωt+φ) = I0 [cos φ sin(ωt) + sinφ cos(ωt)]
Z = U(t)/I(t)
(21). egyenlet
Az impedanciát leírhatjuk komplex számokkal:
Z = Z’ + jZ’’
(22). egyenlet
Z’ = (U0/I0) cos φ
(23). egyenlet
(24). egyenlet
Z’’ = (U0/I0) sin φ
és polár koordinátákkal is:
cot φ = Z’/Z’’
(25). egyenlet
|Z| = [Z’2 + jZ’’2]1/2 = U0/I0
(26). egyenlet
Az impedancia spektrumok kiértékelését megkönnyíti a folyamatok modellezése analóg
áramkörökkel, melyek lineáris áramköri elemeket (ellenállást, induktivitás, kapacitás)
tartalmaznak (2. táblázat).

2. táblázat A különböző áramköri elemek váltóáramú válaszfüggvényeinek főbb jellemzői
Elem

Áram vs. feszültség

Impedancia

Ellenállás (R)

U= IR

Z=R

Induktivitás (L)

U = L di/dt

Z = jwL

Kapacitás (C)

I = C dU/dt

Z = 1/jwC

2.6.8. Mikrobiológiai módszerek
2.6.8.1. Fluoreszcencia mikroszkópia
A mikroszkóp a mikrobiológiai laboratóriumokban is a nélkülözhetetlen eszközök
egyike. Mikroszkóppal lehetőség nyílik a szemmel nem látható mikroorganizmusok
megfigyelésére is. A mikroszkópok egyik fő típusa az ún. fénymikroszkóp. Két fő részből áll: a
vizsgálandó tárgy nagyított képét adó tárgylencséből vagy objektívből és ezt a képet rendszerint
tovább nagyító szemlencséből vagy okulárból, amelyen keresztül a tárgylencse által adott képet
szemléljük. Az okuláron át kapott kép a tárgy fordított és nagyított képe. A mikroszkóp
nagyítása az együtt használt objektív és okulár nagyításának a szorzata.
A vizsgálandó tárgyat két üveglemez, a tárgylemez és a fedőlemez közé téve helyezzük a
tárgylencse alá. Az erős nagyítás és a tárgy kis mérete miatt a szembe jutó fény rendszerint
kevés, a tárgyat igen erősen kell megvilágítani [141].
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A mikroszkópi kép annál több részletet mutat, minél nagyobb a mikroszkóp
feloldóképessége:
d = λ / n sin u
(27). egyenlet
ahol d - az a legkisebb távolság, amelyen belül fekvő két pontot meg tudunk különböztetni
egymástól, λ – a fény hullámhossza, n – az objektív frontlencséje és a fedőlemez közötti közeg
törésmutatója, u – az objektív nyílásszögének fele.
Az n·sinu szorzatot numerikus apertúrának nevezik, vagyis annál nagyobb a
feloldóképesség (annál kisebb a d), minél nagyobb a numerikus apertúra. A maximális
nyílásszögű lencsénél (72°) a numerikus apertúrát, ill. a feloldóképességet csak az n növelésével
lehet tovább növelni. Ezért szokás a fedőlemezre a levegőnél nagyobb törésmutatójú folyadékot,
immerziós olajat cseppenteni és ebbe meríteni a frontlencsét. Ez az immerziós eljárás. A
kontrasztnöveléshez ezenfelül különböző megvilágításokat (világos látóterű-, ferde- és sötét
látóterű megvilágítás, interferencia- és fáziskontraszt-mikroszkópia stb.) és festési eljárásokat
(vitális-, rögzített-, pozitív-, negatív-, differenciáló festés stb.) alkalmazhatunk. A festési eljárás
vagyis a tárgy színezése azon alapszik, hogy a különféle szerkezetű tárgyak eltérő módon
színeződnek.
A fluoreszcens festés olyan speciális eljárás, amelynek alapja az, hogy bizonyos festékek
ultraibolya fénnyel megvilágítva azt abszorbeálják, megváltoztatják a fény hullámhosszát és
fluoreszkálnak [141]. Ha a mikroorganizmusokat fluoreszkálásra képes festékkel kezeljük, a
festéket megkötő sejtek az ultraibolya fényforrással felszerelt mikroszkóp látóterében
fluoreszkálnak, a sötét látómezőben fényesen világító tárgyaknak látszanak.
Így az
epifluoreszcens mikroszkóp segítségével közvetlen megfigyeléseket végezhetünk a
mikroorganizmusokról. Az akridinnarancs festési eljárást alkalmazva jól láthatóak és
elkülöníthetőek a környezetüktől az élő és már nem élő mikróbák is, vagyis nyomon tudjuk
követni a vizsgált felületeken a sejtpopuláció számának alakulását.

2.6.8.2. MALTHUS mérőműszer
A sejtek szaporodási görbéjének felvételére a lemezöntés és a telepszámlálás a
legmegbízhatóbb módszer, ez azonban nagyon anyag- és időigényes. Egy másik lehetőség, ha a
tápközeg elektromos vezetés-változásának mérésével következtetünk a mikroorganizmusok
szaporodására [142, 143]. Ezen elv alapján működik a MALTHUS készülék is.
Az impedanciamérésen alapuló módszereknél két elektród merül egy vezetőképes
közegbe. Ha ebbe a közegbe mikrobákat oltanak, akkor a mikrobák anyagcserefolyamatainak
következtében megváltozik a közeg molekuláris összetétele, ennek következtében pedig a
vezetése is. Ezt a vezetés megváltozást méri a MALTHUS konduktanciamérő műszer az idő
függvényében [144].
A műszer használata kalibrációs görbe használatán alapszik. Kalibrációs görbét úgy
kapjuk, hogy ismert kiindulási csíraszámokat a mért detekciós idők függvényében ábrázoljuk. A
műszernek detekciós küszöbe ~106/mL mikróbaszámnak felel meg. Különböző kiindulási
csíraszámnál más-más idő szükséges ennek a küszöbnek az eléréséhez, így a mért detekciós idők
információt hordoznak a kezdeti csíraszámról. Az ismert kiindulási csíraszámot a kapott
detekciós idők függvényében ábrázolva kapjuk a kalibrációs görbét. Ha ezután egy ismeretlen
mintát beteszünk a műszerbe, akkor a mért detekciós idő alapján a kalibrációs görbe segítségével
meghatározható a kiindulási csíraszám. Hogy ez így működjék, fel kell tételeznünk, hogy a
görbék mindig párhuzamosan futnak egymással, és az életjelenségek megindulásához szükséges
idő is mindig ugyanannyi, függetlenül a kiindulási csíraszámtól [145]. Használhatjuk a műszert
kalibrációs görbe nélkül is, ebben az esetben a detekciós időket hasonlítjuk össze, pl. egy vegyes
populáció
esetében a különböző gátló anyagok (biocidok) hatását a detekciós idők
összehasonlításával értékelhetjük.
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3. KÍSÉRLETI RÉSZ
3.1. A kísérletekhez használt anyagok
3.1.1. A vizsgált felületaktív anyagok
A munkánk során használt hidroxámsavakat (CnH2n+1O2N; n = 16, 18) és foszfonovegyületeket (CnH2n+3 PO3; n = 16 és 18) a laboratóriumunkban állítottuk elő.
A sztearoil-hidroxámsav (C18N) (9. ábra) és palmitoil-hidroxámsav (C16N) előállítása
hidroxilaminnak a megfelelő acil-kloriddal való acilezésével történt [146].

9.ábra: A sztearoil-hidroxámsav szerkezeti képe (● – C atom, ● – H atom, ● – O atom, ● - N
atom)
Michaelis-Arbuzov reakcióval hexadecil- ill. oktadecil-bromidból trietil-foszfittal a
foszfonsavak diészterét állítottuk elő. Az észter csoportok eltávolítása sósavas forralással történt
[147].

10. ábra: Az 1-foszfono-oktadekán szerkezeti képe (● – C atom, ● – H atom, ● – O atom, ● - P
atom)
A vegyületek tisztítása átkristályosítással állandó olvadáspontig történt, míg
egységességének ellenőrzését elemanalízissel és vékonyréteg kromatográfiával végeztük. A
vizsgált vegyületek olvadáspontja és az elméleti- ill. kísérleti elemanalízis adatai a 3.
összefoglaló táblázatban találhatók.
3. táblázat A vizsgált vegyületek olvadáspontja és elemanalízis adatai
C [%]

H [%]

N[%]

P[%]

Olvadáspont
[°C]

elm.

gyak.

elm.

gyak.

elm.

gyak.

elm.

gyak.

C18H39PO3;
C18P

99,6 - 100,2

64,67

64,71

11,68

11,71

-

-

9,28

9,32

C16H35PO3;
C16P

92,0 - 93,0

62,75

62,73

11,44

11,50

-

-

10,13

10,08

C18H37NO2;
C18N

96,0 - 96,5

72,24

72,03

12,37

12,41

4,68

4,62

-

-

C16H33NO2;
C16N

103,0 – 104,0

70,85

70,67

12,18

12,20

5,17

5,09

-

-

Vegyület
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A molekulák elméleti méreteit a ’Solvent Accesible Volume’ térfogat és felszín
értékekből becsültük. A C18N-re és a C18P-re vonatkozó adatokat a 4. táblázat tartalmazza, ahol
V a molekula térfogatát, A a molekula felületét, r a molekula sugarát, l a molekula hosszát jelöli.
4. táblázat A C18N és C18P molekulák méretei
Elméleti értékek

C16N

C18N

C16P

C18P

V [Å3]

1035,39

1140,40

1094,41

1202,51

A [Å ]

635,53

702,86

680,75

742,42

r [Å]

3,78

3,70

3,68

3,66

r π [Å ]

45,01

42,99

42,57

42,17

l [Å]

23,01

26,52

25,71

28,51

2

2

2

3.1.2. Nagytisztaságú víz készítése
A nagytisztaságú vizet az ioncserélt víz (HERCO, elektromos vezetése: 5 μS/cm)
Millipore tisztító rendszeren (Milli-Q RG) való átvezetésével állítjuk elő. Az így előállított víz
minimum 18,2 MΩ.cm ellenállású és az összes szervesanyag tartalma (T.O.C.) kisebb, mint 10
ppb. Ezt az ultratisztaságú vizet használtuk az LB technika szubfázisaként ill. az elektrolitok
készítéséhez.
3.1.3. Oldószerek, vegyszerek
Az általunk használt kloroform (Chemolab Kft., Magyarország) analitikai tisztaságú és a
vizsgált felületaktív anyagainkból 0,65mg/mL koncentrációjú oldatot készítettünk minden
esetben.
Az elektrolitok elkészítéséhez ioncserélt vizet és NaClO4 –t (Merck, Németország), M =
140,46 g/mol ill. vízmentes Na2SO4-t (Reanal Rt., Magyarország), M = 142,04 g/mol
használtunk. Az oldatok pH-ját 0,1 mol.dm-3 H2SO4 (Reanal Rt., Magyarország) és NaOH
(Reanal Rt., Magyarország) hozzáadásával állítottuk be.
3.1.4. Szilárd hordozók tisztítása és kezelése
A vizsgálatokra az LB-rétegeket 10x14mm üveg, armcovas (99,8 m/m%-os Fe) és
nagytisztaságú (99,99%) polikristályos réz ill. csillám hordozókra készítettük el.
A csillám (SPI Supplies®) esetén a rétegfelvitel előtt a felület hasítását ragasztószalag
segítségével végeztük el.
Az üveglapokat ~24 órán keresztül tisztítottuk és előkezeltük krómkénsavban (Reanal
Rt., Magyarország), majd ioncserélt vízben mostuk. Az így megtisztított üveglapokat
közvetlenül a rétegkészítés előtt 1 órán keresztül a H2O2 : cc.H2SO4 = 1 : 2 arányú elegyben
áztattuk, majd többszöri ioncserélt vízben való alapos mosás után 15 percig etanolban (Reanal
Rt., Magyarország), ultrahangos fürdőben rázattuk.
A fém hordozók (réz, armcovas) előkezelését vizes csiszolással 220-, 800- és 1200-as
SiC csiszolópapírral végeztük. Az egyes fokozatok közötti váltáskor ill. a csiszolás közbeni
öblítés is ioncserélt vízzel és alkohollal történt.
A vizes csiszolás során keletkezett karcok maradéktalan eltüntetésére 6-, 3-, 1- és 0,25
μm-es finomságig gyémántpasztás polírozást alkalmaztunk. A polírozás menete és egyes lépései
a durva csiszoláshoz hasonlóan megegyeznek a két fémnél. Minden egyes gyémántpaszta- és
polírozókendő váltás után a fémmintákat etanolban, ultrahangos fürdőben rázatással is
tisztítottuk. A polírozás után a minták felülete szemmel láthatóan karcmentes és tükörfényes.
A dolgozatban a fém ill. fém hordozó megnevezés alatt minden esetben fém/fémoxidos
felületet értünk.
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3.2. Mérési körülmények
3.2.1. Nanorétegek készítése
3.2.1.1. Langmuir- és Langmuir-Blodgett (LB) filmek készítése
A Langmuir filmeket az ultratisztaságú víz szubfázison az LB készülék (NIMA
Technology Ltd., 611D típusú) Teflon® kádjában készítettük el. A vizsgált- vagy az optimális
külső körülményeket (labor- és szubfázis hőmérséklet, pH), ill. a felületaktív anyagok
koncentrációját, a kloroform párolgási idejét, a molekulák szilárd fázisánák nyomástartományát,
a rétegek átviteli sebességét előkísérletek során állapítottuk meg.
Minden esetben a vizsgálni kívánt felületaktív anyag 0,65mg/mL koncentrációjú
kloroformos oldatából mikrofecskendővel 75µL-t a szubfázis felszínére azonos, ~0,5cm
magasságból, azonos méretű cseppekben eloszlattunk a felszínen. A felcseppentés után a
kloroform maradéktalan elpárolgására 10 perc időt hagytunk. Ezután a mozgatható kar
segítségével készítettük el a monomolekulás filmet a szubfázison. Ha LB filmet készítünk, akkor
a filmet 25mN/m felületi nyomásnál, 10mm/min sebességgel visszük át a kialakított Langmuir
rétegeket a különböző hordozókra. Az egyrétegek ill. az általunk vizsgált páratlan számú
többrétegek esetében az átvitel mindenkor a hordozóknak a szubfázison terített úszó egyrétegek
alól való kihúzás technikájával történt. A kísérlet során minden esetben a molekulák terelését,
rendeződését és átvitelét a számítógép által regisztrált izoterma segítségével nyomonkövettük. A
sikeres átvitelhez a transzfer arány 1-hez közeli értékét (1.00 ± 0.05) fogadtuk el. Az LB
rétegeink különböző vizsgálataihoz készült mintákat minden esetben szobahőmérsékleten
(T=230C) és a pH=5,6 értékű szubfázison készítettük, levegőn szárítottuk és további kezelés
nélkül a vizsgálatokig a laboratóriumban tároltuk.
3.2.1.2. Az önszerveződő rétegek készítése
A vizsgált hidroxámsavakból és foszfonsavakból az önszerveződő rétegeket a 3.1.4.
fejezet alapján tisztított és előkezelt fém hordozókra készítettük el. A hordozókat a megfelelő
amfifil anyag 5x10-3 M tetrahidrofurános oldatába merítettük. A kívánt idő letelte után a
hordozót az oldatból kivettük, tiszta tetrahidrofuránban öblítettük és levegőn szárítottuk. Az
önszerveződő rétegek elkészítése minden esetben szobahőmérsékleten történt.
3.2.2. Brewster szög mikroszkópos (BAM) vizsgálatok
A Langmuir filmek BAM vizsgálatát különböző szubfázis hőmérsékleten (T=200C, 250C
és 30 C) és pH-n (pH=2; 4; 5,6; 8) végeztük el a vizsgált felületaktív anyagok terítés pillanatától
a kollapszus nyomás eléréséig. A mikroszkópot az LB készülék Teflon® kádja fölé helyeztük
úgy, hogy a Langmuir filmek készítésében zavart ne okozhasson, de a mikroszkóppal
összekapcsolt videokamerával ill. számítógép segítségével kimerevített felvételeket tudjunk
készíteni. Az általunk használt mikroszkópban a lézer dióda közel lineárisan polarizált
fénysugárt állít elő; a maradék s-komponens hátteret egy p-állású analizátor segítségével szűrik
ki. Ezzel a felépítéssel jobb képminőség érhető el, mint a hagyományos beállítással, az
egyrétegek kitűnő kontrasztban láthatóak. A víz egy optikailag jól definiált hátteret biztosít, ami
egyenletes és sötét színű a Brewster beesési szögnél. Az eltérő világosságú területek a víz
felületén különböző sűrűségű molekula réteghez tartoznak.
A Brewster szög mikroszkóp (Nima Technology Ltd., MiniBam) technikai adatai:
Fényforrás:
30mW, λ = 688nm
Beesési szög:
52-54° (a víz szubfázishoz)
Képfelbontás:
<20 μm
Vizsgált terület:
4,8 x 6,4 mm2
Monitor felbontása:
>800 sor
Mikroszkópfej méretei:
32 x 5,5x 8 cm3
0
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3.2.3. Tenziométeres mérések
Az előkezelt és a módosított szilárd hordozók peremszög (v. kontaktszög) mérését
dinamikus tenziométerrel (Nima Technology Ltd., DST 9005) végeztük. A felületek
hidrofóbicitását az ultratiszta vízhez képest határoztuk meg szobahőmérsékleten (T =
23ºC±0.5ºC), ahol a tiszta víz felületi feszültsége ~72.2-72.5 mN/m. A számítógép vezérelt,
pogramozható mérést a kalibrálás után minden esetben teljes 3 ciklusban, az egyes minták
méreteinek megfelelő beállításokkal, 5 mm/min sebesség mellett mértük. Első lépésként minden
esetben az általunk használt víz felületi feszültségét mértük meg DuNouy gyűrű segítségével. A
mérendő mintát a mintatartóra felakasztottuk és táráltuk. A program indításával a folyadék a
megadott sebességgel érintkezésbe lép a mintánkkal, ebben a pillanatban az erőviszonyok
megváltoznak és a tenziométer ezt a pontot regisztrálja, mint nullapontot. Ahogy a mintánk a
megadott mélységig belemerül a folyadékba, a fellépő erőket regisztráljuk. Ezen erők, a minta
méretei, a felhajtóerő és a folyadék felületi feszültsége adja meg a kontaktszög értékeket. A
bemerítéskor számolt érték a haladó kontaktszög, míg a minta kihúzásakor fellépő erőkből
számoltak a hátráló szög. A dinamikus kontaktszög különböző léptetési sebesség mellett
határozható meg, az általunk választott 5 mm/min-el gyakorlatilag a statikus kontaktszög
értéknek megfelelő peremszöget tudtuk megállapítani.
3.2.4. Atomi erőmikroszkópos (AFM) vizsgálatok
Az atomi erőmikroszkóp nagyon jól alkalmazható a felületek topográfiájának
vizsgálatára és a biológiai minták morfológiai vizsgálatára is. A felvételeket NanoScope III
(Digital Instrument Inc., USA) készülékkel végeztük kontakt üzemmódban. A 0,58 Nm-1
erőállandójú laprugó végén Si3N4 tűt használtunk. A tiszta szilárd és nanoréteges ill. különböző
módon kezelt felületek előkészítését részletesen a dolgozat 3.1.4., 3.2.1. és 3.2.11. fejezetében
írjuk le. A vizsgált terület nagyságát mikrométer és nanométer méretekben a képeknél megadjuk.
3.2.5. Fotoelektron-spektroszkópiás (XPS) vizsgálatok
Az OMICRON Nanotechnology GmbH (Németország) által gyártott berendezéssel, a
Nanoszerkezetű Fémkatalizátorok Laboratóriumában végeztük.
Az OMICRON spektrométert a dolgozatban bemutatott mérésekhez a rögzített
transzmissziós energiás üzemmódban működtettük (a transzmissziós energia az áttekintő
spektrumokhoz 50 eV, a részletes spektrumokhoz 20 eV), amely 1 eV-nál jobb felbontás mellett jó
érzékenységet biztosít. A spektrométer mintegy 10-10 mbar körüli háttérnyomását
nagyteljesítményű iongetter-szivattyú és turbomolekuláris szivattyú kombinációja biztosítja. A
bemutatott mérések XPS spektrumait AlKα (1486.6 eV) gerjesztő röntgensugárzás segítségével
vettük fel. A mérések során a minták felületnormálisa párhuzamos volt az analizátor irányával. A
minták megtisztítására, mélységi profilok felvételére a spektrométerhez egy OMICRON ISE 100
típusú pásztázó ionágyú áll rendelkezésre, amely a 300 eV-5 keV energiatartományban mintegy 58 μA ionáram leadására képes. Az elektronspektrométer vezérlési és adatgyűjtési feladatait PC
kategóriájú számítógép valósítja meg.
A részletes spektrumok kiértékelését az OMICRON által szállított spektrumanalizáló
szoftverrel végeztük, melynek során a csúcsokat Shirley vagy lineáris háttér levonása után
Gauss-Lorentz összeg jellegű csúcsokkal illesztettük. A kötési energia skálákat réz hordozó
esetében a Cu 2p3/2 csúcshoz (932.7 eV kötési energia), vas hordozó esetében pedig a felületi
rétegek alól kilátszó tömbi vas Fermi-éléhez (0 eV kötési energia) képest kalibráltuk. A
kalibráció megbízhatóságát mutatja, hogy a szén spektrumok C-C, C-H kötésekhez rendelhető
komponense minden esetben a 284.8-285.0 eV közti tartományba esett.
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3.2.6. Összegfrekvencia-keltési (SFG) spektroszkópiás vizsgálatok
A méréseket szintén a Nanoszerkezetű Fémkatalizátorok Laboratóriumában felállításra
került SFG spektrométer készüléken végeztük. A litván EKSPLA cég által gyártott készülék
[148] vázlatos rajzát a 11. ábrán mutatjuk be.

11. ábra Összegfrekvencia-keltési spektrométer felépítésének vázlata
A készülékben az 532 nm rögzített hullámhosszú látható lézersugarat egy Nd:YAG lézer
1064 nm-es sugárzásának egy nemlineáris KD*P (KD2PO4) kristályban történő frekvencia
kétszerezése révén állítják elő. A hangolható infravörös lézersugár előállításához ugyanezen
Nd:YAG lézer kilépő sugárzásának harmadik felharmonikusát (355 nm) állítják elő egy második
KD*P kristályban, és ezt használják egy nemlineáris LBO (LiB3O5) kristályon alapuló optikai
parametrikus oszcillátor (OPO) pumpálására. Ezt követően az OPO-ból kilépő, közeli infravörös
tartományba eső hullámhosszú sugárzást a Nd:YAG lézer fundamentális sugárzásával egy
nemlineáris AgGaS2 kristályban keverve, differencia frekvencia-keltési (DFG) folyamat
eredményeképpen nyerik a hangolható infravörös lézersugarat, melynek hangolási tartománya
1000-4300 cm-1. (A 11. ábrán a további röviditések jelentése: SHG - másodharmonikus-keltési
egység; THG – harmadik harmonikus-keltési egység; OPA – optikai parametrikus erősítő;
MONO - monokromátor; PMT – foto-elektron sokszorozó)
A Nd:YAG lézer kb. 50 mJ impulzusenergiával rendelkezik, az OPG és DFG egységek
pumpálásához 5-10 mJ nyalábenergia szükséges, az SFG méréseknél pedig a látható és
infravörös nyalábok energiája 20-200 μJ között van.
A spektrométer optikai asztalra épített, kétcsatornás elrendezésű. Az egyik csatorna a
minta SFG jelének mérésére, a másik pedig referencia csatorna céljára szolgál. Referencia jelnek
egy centroszimmetrikus ZnSe kristály tömbfázisbeli összegfrekvenciás jelét használják.
3.2.7. Reflexiós-abszorpciós infravörös spektroszkópiai (RAIRS, IRRAS) mérések
A méréseket IR és Raman Spektroszkópiai Laboratóriummal együttműködésben
végeztük. Az infravörös spektrumokat Nicolet Magna 750 spektrométer segítségével, Specac
19650 surlószögű feltéten, MCT detektorral regisztráltuk. A spektrumokat 512 felvétel
akkumulációjával, 2 cm-1 felbontással készítettük. Az infravörös sugárzás beesési szöge 71,5°
volt. A polarizációs színképeket KRS-5 polarizátor segítségével vettük fel.
3.2.8. Polarizációs mérések
Az elektrokémiai méréseket armcovas elektródokon nem oxigénmentesített 0,1 M
NaClO4 oldatban, míg a rézelektródon 0,1 M Na2SO4 oldatban végeztük. A vizsgálatokra
epoxigyantába ágyazott 14 mm átmérőjű armcovasat (99,8 m/m%-os Fe) ill. nagytisztaságú
(99,99%) polikristályos rézkorong elektródot használtunk. Az elektród felületét 220-, 800- és
1200-as SiC csiszolópapírral kezeltük elő, majd ioncserélt vízben, acetonban öblítettük. A
vizsgálandó anyagokból a rétegeket az elektródokra a 3.2.1. fejezetben részletesen leírt LBtechnikával készítettük el.
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A polarizációs görbék felvételekor légköri atmoszférikus körülmények között,
szobahőmérsékleten, 150 mL-nek megfelelő oldattérfogatban, standard háromelektródos cellát
alkalmaztunk. A munkaelektród a módosítatlan vagy a nanoréteggel módosított armcovas- ill.
rézelektród, a referenciaelektród minden esetben kalomelelektród (SCE) és az ellenelektród
platina félhengerpalást volt. Minden elektrokémiai, potenciosztatikus mérésünknél telített
kalomel referencia elektródot használtunk, így a továbbiakban megadott összes potenciál érték
ezen elektródra vonatkoztatunk. A méréseket az ASTM G-5-93 standardnak megfelelően
végeztük.
A polarizációs mérések kvázi-egyensúly beállta után a korróziós potenciáltól katódos ill.
anódos irányba 10 mV/min futtatási sebességgel történtek. A mérésekhez a PGP 201 típusú
potenciosztátot használtuk.
3.2.9. Ciklikus voltammetriás (CV) mérések
A mérésekhez a Zahner Elektrik IM5d impedancia típusú mérőműszert alkalmaztuk. A
polarizációs vizsgálatok eredményét figyelembe véve CV méréseket a tiszta armcovas- ill. LB
réteggel módosított armcovas elektródon végeztünk.
A felületeket és az elektródokat a polarizáció során alkalmazott módon kezeltük elő és
készítettük el az LB rétegeket. A mérési körülmények, vagyis a hőmérséklet, a mérő cella, az
oldat koncentrációja, -pH-ja, -térfogata azonos az armcovas elektród polarizációs mérések során
használtakkal.
A méréseket minden esetben az adott felület nyitott köri potenciálja és +800 mV
elektródpotenciál (vs.SCE) tartományban végeztük. A polarizációs sebesség 120mV/min volt.
3.2.10. Impedancia (EIS) mérések
A kísérleti impedanciaspektrumok felvételéhez szintén a Zahner Elektrik IM5d
impedancia mérőegységet használtuk. A mérések során az alkalmazott cella, a mérési
körülmények, a módosított ill. módosítatlan armcovas elektródok előkezelése, módosítása,
minősége azonos a polarizációs- és a CV mérések során alkalmazottakkal.
Minden esetben a mérések a 100 kHz – 10 mHz frekvenciatartományban, az aktuális
nyitott köri potenciálon, 10mV amplitúdójú szinuszos perturbáló jelet alkalmazva folytak.

3.2.11. Mikrobiológiai mérések
A mikrobiológiai méréseknél modellként az 1-foszfono-oktadekán (C18P) és sztearoilhidroxámsav (18N) LB nanorétegeink hatását vizsgáltuk a biofilm kialakulására. A vizsgálatokra
az LB-rétegeket 10x14mm üveg, armcovas (99,8 m/m%-os Fe) és nagytisztaságú (99,99%)
polikristályos réz hordozókra készítettük el. A szilárd hordozók előkezelését és tisztítását a 3.1.4.
fejezetben részletesen megadtuk. A C18P-ből és C18N-ből készített LB rétegeket az előkezelt
hordozókra a 3.2.1. fejezet alapján készítettük el, majd a baktericid hatásukat különböző
kultúrákban vizsgáltuk (lásd alább). Minden esetben az inkubálási idő 5 nap volt és a sejtek
eltávolítása 2 percen keresztül foszfát pufferban való rázatással történt.
A vizsgált felületaktív anyagaink és kereskedelmben kapható kvaterner-ammónium só
biocid hatását ill. különböző koncentrációban a biocid hatékonyság összehasonlítását
MALTHUS készülék segítségével (2.6.8.2. fejezet) végeztük el. A felszíni vizsgálatokat AFM-el
végeztük (3.2.4. fejezet) ill. az élő sejtek láthatóvá tételét és azok tanulmányozását akridinnarancs festési eljárás alkalmazásával- epifluoreszcens mikroszkóp (2.6.8.1. fejezet)
használatával valósítottuk meg.
3.2.11.1. A vizsgált kultúrák
A. Gyógyszergyári hűtővíz természetes mikroflórája: 4,8x106/mL kiinduló összcsíraszámmal
B. A gyógyszergyári hűtővízben több, mint 50%-ban előforduló H1 baktérium tápközegbe oltott
kultúrája: 107/mL kiinduló sejtszámmal és 7,2 pH-val.
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A H1 baktérium esetében használt tápközeg receptje:
Egy liter desztillált vízben 0,5g élesztő kivonat, 0,5g proteáz-pepton, 0,5g kazein
hidrolizátum, 0,5g glükóz, 0,5g oldható keményítő, 0,3g nátrium-piruvát, 0,3g K2HPO4, 0,05g
MgSO4, /táptalaj esetén: +12,0g agar-agar volt feloldva és pH 7,2-re állítva. A vegyszereket a
Reanal Rt., Magyarországnál szereztük be.
A H1–nek nevezett, de azonosítatlan baktérium: pálcika alakú, hossza 2-3 μm. Táptalajon
felnövesztve jellemző telepmorfológiai tulajdonságai: fehér, áttetsző, kúp alakú. Festés alapján:
Gram-negatív mikroorganizmus.
C. Az Acidithiobacillus ferrooxidans – C52: 2x108 /mL kiinduló sejtszámmal és 1,3 pH-val.
A baktériumot a Hamburgi Egyetemről kaptuk.
Az Acidithiobacillus ferrooxidans – C52 tápoldata:
A tápoldathoz szükséges anyagok és oldatok receptje. A vegyszereket a Reanal Rt.,
Magyarországnál szereztük be:
•
•
•
•
•

A oldat: 6,61g (NH4)2SO4 és 26,65mL cc.H2SO4-t desztillált vízzel 500mL-re kiegészíteni
B oldat: 1,3161g KH2PO4 –t desztillált vízzel 250mL-re kiegészíteni
C oldat: 1,27g MgCl2 . 6 H2O és 7,35g CaCl2 . 2 H2O és 50 mL nyomelem oldatot desztillált
vízzel 250 mL-re kiegészíteni
Nyomelem oldat: 0,1g MnCl2 . 4 H2O; 0,07g ZnCl2; 0,12g CoCl2 . 6 H2O; 0,031g H3BO3,
0,0121g Na2MoO4 . 2 H2O-t desztillált vízzel 1000 mL-re kiegészíteni
FeSO4 oldat: 10 g FeSO4 . 7 H2O; 0,2 mL cc.H2SO4 desztillált vízzel 100 mL-re kiegészíteni

A FeSO4 oldatot összemérést követően sterilizálni kell, ill. a sterilezés előtt az oldat pHját ellenőrizni és H2SO4-el 1,2-re kell beállítani minden esetben. Az ún. törzsoldathoz az A, B és
C oldatot külön-külön el kell készíteni, majd 1:1 arányban összemérni és sterilezni. A sterilezés
minden esetben 110°C; 0,5 bar; min 20 percen keresztül történik.
A törzsoldat 20 mL–jéhez 880mL desztillált víz szükséges, majd ezt újra sterilizáljuk. A
sterilezés után a már steril FeSO4 oldatból 100 mL-t mérünk be. Az oldat pH-ja <1,8.
A leoltás menete:
Az 5 mL meglévő tömény (~108 sejt/mL) sejtszuszpenzióhoz 50 mL tápoldatot mérünk.
Folyamatos rázás, keverés és 28°C–os inkubáció mellett kb. 1 hét a felnövekedési idő.
3.2.11.2. Az akridinnarancs festési protokoll
1. Az eljárás során használt oldatok. A vegyszereket a Reanal Rt., Magyarországnál szereztük
be.
•
•
•

PBS puffer: 4g NaCl; 0,1g KCl; 0,72 g Na2HPO4 . 2 H2O; 0,1 g KH2PO4 –t desztillált vízzel
1000 mL-re kiegészíteni. Az oldat pH-ját 7,4-re kell állítani.
Dimetil-szulfoxid (DMSO); C2H6OS; M= 78,13 g/mol.
3,6 bisz-dimetilamino-akridin (Akridinnarancs); C17H19N3 . HCl . ZnCl2; M= 438,10 g/mol.

2. A festés lépései
Az akridinnarancs festési eljáráshoz 10 mL DMSO-ban 0,1 mg akridinnarancs festéket
oldottunk. Az ilyen koncentrációban elkészített oldatba a különböző vizsgált kultúrákban
szobahőmérsékleten 5 napig inkubált mintadarabokat 3 percre behelyeztük, majd ezt 3 x 1 perces
mosás követte PBS pufferben. Minden egyes mintánál, mind a festésnél, mind a mosásnál tiszta,
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új oldatot használtunk. A mintadarabokat szobahőmérsékleten hagytuk megszáradni, majd az
epifluoreszcens mikroszkópos mérésig Petri-csészékben tároltuk.
3.2.11.3. Epifluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok
A méréseket ill. a felvételeket az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetben
készítettük a szilárd hordozókról OLYMPUS BX51 Fluorescence System típusú epiflureszcens
mikroszkóppal. A mikroszkóp DP11 fotófeltéttel rendelkezik. A megvilágítás során U MNU2
szűrőblokkot használtunk. A gerjesztés 367-370 nm-en történt, az elnyelés hullámhossz
tartománya: ~520 nm a zöld szín, ill. ~650 nm a piros szín.
Az objektív UPlane FL típusú, a numerikus apertúra 1,3. Az okulár nagyítása 10x-es, míg
az objektívnél 100x-os nagyítást alkalmaztunk, így gyakorlatilag ~1000x-es nagyításban láttuk a
mikroorganizmusokat. Az immerziós olajként a fluoreszcens mikroszkopizáláshoz megfelelő
olajat használtunk. Az Eredmények és értékelésük c. fejezetben bemutatott felvételek pirosnarancssárgás színnel az élő sejteket, míg zöld színnel a nem élő sejteket mutatják.
3.2.11.4. MALTHUS mérőműszeres mérések
A gyógyszergyári hűtővíz kultúra esetén megvizsgáltuk inhibitorként adagolva a
sztearoil-hidroxámsav és az 1-foszfono-oktadekán biocid hatását. Ezt a hatást összehasonlítottuk
egy ismert biocidként használt kvaterner-ammónium só hatékonyságával. A mikrobiális aktivitás
nyomonkövetésére MALTHUS System V típusú mérőműszert használtuk. A készülék
automatizált, az eredményeket a műszerhez kapcsolt Flexi nevű szoftver segítségével értékeltük
ki.
A kísérleteket 10-, 17-, 50- és 100 ppm koncentrációban végeztük el mind a C18N, mind
a C18P és mind a kvaterner-ammónium só esetében. A tápközegként minden esetben 2,2mL
tripton-glükóz-élesztő (TGE-t) táplevest használtunk és a vizsgált hűtővízből 0,2mL baktérium
szuszpenziót adagoltunk. A kívánt koncentráció eléréséhez hozzáadtuk a vizsgált anyag
mennyiséget és kiegészítettük a mérőcella térfogatát steril desztillált vízzel minden esetben 3mLre. A cellákat 37ºC-on inkubáltuk, az elektromos vezetést folyamatosan mértük. Az inkubálási
idő a műszernél 90 óra. A méréseket legalább 2 párhuzamos beméréssel végeztük, a
kiértékelésnél a eredmények számtani átlagértékeit vettük. Kontroll vizsgálatként a kísérletet
elvégeztük baktérium szuszpenzió hozzáadása nélkül is, vagyis a rendszerhez csak steril
desztilállt vizet adtunk.
A használt TGE tápközeg receptje: 50g triptont, 10g glükózt, 25 g élesztőt desztillált vízzel
1000 mL-re kiegészíteni. Az oldat pH-t 7,4-re kell állítani, majd 121ºC–on 15 percig sterilezni.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
4.1. Langmuir filmek jellemzése
4.1.1. A pH és hőmérséklet hatása a hidroxámsavak egyrétegeinek morfológiájára
levegő/víz határfelületen
A C16N és C18N hosszú szénláncú hidroxámsavak egyrétegeit vizsgáltuk 20-, 25- és
300C hőmérsékleten és 2,0; 4,0; 5,6 ill. 8,0-as pH-jú szubfázison. A rétegeket nyomás-terület
izotermákkal jellemeztük, ezekután az egyrétegek levegő/víz határfelületén a hőmérséklet- és pH
változásból eredő morfológiai változást közvetlenül láthatóvá tettük a molekulák terítésétől a
kollapszus nyomásig in situ Brewster szög mikroszkóppal.
4.1.1.1. A hidroxámsavak izotermái különböző hőmérsékleten
A hőmérséklet hatását különböző hőmérsékletű víz szubfázisra felvitt hosszúláncú
hidroxámsavak Langmuir-egyrétegeinek felületi nyomás/terület (Π/A) izotermáinak
összehasonlításával vizsgáltuk (12. ábra). A hőmérséklet csökkenése egyre merevebb Langmuiregyréteget eredményez, a fejcsoportoknak egyre kisebb a helyigényük. Ezt a jelenséget a
fejcsoportok protonáltásági fokával, és az ebből adódó fejcsoportok között ható elektrosztatikus
taszítás és vonzás ill. a hosszú alkilláncok között fellépő van der Waals erők határozzák meg.
Megállapíthatjuk, hogy a pH = 5,6-os tiszta vízű szubfázison létrehozott egyréteg kollapszus
nyomása csökken a hőmérséklet növelésével; a C16N esetében 38 mN/m-ről 27 mN/m-re, míg
C18N esetében 46 mN/m-ről 31 mN/m-re csökken. Ezen tendenciák megegyeznek az
irodalomban más molekulákra kapott eredményekkel [149, 150].
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12. ábra A (a) C16N- és (b) C18N felületi nyomás/terület izotermái különböző hőmérsékleten
A 12. ábrán látható, hogy a tiszta vízfelszínen létrehozott C16N- és a C18N
nyomás/terület izotermáin három különböző meredekségű részt tudunk megkülönböztetni,
amelyeket mint gáz-, folyadék- és szilárd fázist írhatunk le. Ha a hőmérséklet változik,
különböző fázisátmenetek figyelhetők meg, hasonlóan más molekuláknál az irodalomban
leírtakhoz. [151, 152, 153]. A fázisátmenetek pontosan megállapíthatók a kompressziós
modulusok felületi nyomás függvényében ábrázolt (Cs-1/Π) görbék segítségével (13.ábra). A
kompressziós modulus a kompresszibilitás reciprok értéke és a Cs-1 = - A (dΠ/dA) képlet alapján
határozzuk meg.
A fázisok morfológiája megváltozik a szubfázis hőmérsékletének változásával. Mindkét
hidroxámsavnál a Cs-1/Π görbéken minimumot, kis platót figyelhetünk meg, ami a gáz/folyadék
ill. folyadék/szilárd fázisátmenetet igazolja. Ezen régiók nagysága a hőmérséklet növelésével nő,
amely jelenség azzal magyarázható, hogy az apoláris láncok közötti van der Waals erők
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csökkennek és ezzel párhuzamosan az amfifil molekula fejcsoportok egyre nagyobb helyet
igényelnek.
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13. ábra A (a) C16N és (b) C18N kompressziós modulusának ábrázolása a felületi nyomás
függvényében
4.1.1.2. A hidroxámsavak izotermái különböző pH értéken
A pH hatását a C16N- és C18N Langmuir egyrétegeire először a felületi nyomás/terület
izotermákkal mutatjuk be. (14. ábra). Az izotermák különböző fázisai az egyréteg gáz-, folyadék
és kondenzált szilárd fázisát jellemzik. A hidroxámsavak egyrétegeinek vizsgálatát nem
korlátoztuk csak a molekula nem disszociált állapotára, hanem a növekedő pH értéknél a részben
disszociáltra is kiterjesztettük.
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14. ábra A (a) C16N és (b) C18N pH-függő izotermái
A különböző pH értékű víz szubfázison a C16N és C18N egyrétegeinek nyomás-terület
izotermái összefüggésbe hozhatók a szénlánc hosszával. Ideális körülmények között a hosszabb
szénláncú molekula merevebb filmet eredményez, mint a rövidebb. A C18N egyréteg stabilitása
nő a szubfázis pH-jának savastól-semlegesig való növelésével mindaddig, amíg el nem éri a pK
értékét /pK = 5,8/ [154]. A pH 5,6-on egy stabil, tömör filmet kapunk. Ezt az eredményt
támasztja alá a C18N molekulák területigénye is különböző pH értéken (14.b. ábra).
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A molekulák területe a pH függvényében egy minimumot mutat pH = 5,5-nél (15. ábra).
Az extrém pH értékeknél, mint pl. a savas és főleg a lúgos pH-knál ezek a molekulák nagyobb
területet foglalnak el, amit a fejcsoportok szerkezetével magyarázunk. Az alkil hidroxámsavak
egyrétegeiben a nagyobb pH értéken a proton disszociál a -C(O)NH–OH csoportból a
szubfázisba. A vizes fázison az oldatban mért pK néhány esetben magasabb értékre tolódik
[155].
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15. ábra A C18N molekula területe a pH függvényében
Mivel a hidroxámsavak gyenge savak, ha a szubfázis pH = 2,0; az ionizációt teljesen
visszaszorítja. Az alacsony pH-n (protonált szerkezet, nem disszociált semleges molekulák) a C(O)NH-OH csoportok intermolekuláris hidrogén-kötéssel kapcsolódnak, így a molekulák egy
kétdimenziós hálózatot alkotnak. A szubfázis pH növelésével a deprotonált csoportok aránya nő.
A hidrogén-kötés a protonált (-OH) és a deprotonált (negatív töltésű O(-)) csoportok között
erősebb, a molekulák fejcsoportjai kisebb helyet igényelnek a szubfázison.
Az egyrétegben az egy molekula által elfoglalt terület alapján a hidrogén-kötés és az
elektrosztatikus taszítás közötti versengés figyelhető meg. A pK körüli pH értéken a molekula
területnek minimuma van, amit a protonált és deprotonált oxigén atomok közötti rövidebb
molekula távolsággal magyarázunk. A pH növelésével a deprotonált, negatív töltéssel rendelkező
fejcsoportok száma nő és vele párhuzamosan az elektrosztatikus taszítás is növekszik. A
magasabb pH-n a töltött fejcsoportok közötti taszítás van túlsúlyban, és az eletrosztatikus taszítás
ellensúlyozza a hosszú szénláncú van der Waals erőket; a molekulák nagyobb területet
igényelnek (15. ábra).
A rövidebb hidroxámsav molekula esetében a különböző pH-kon a szubfázisban a H-ion
koncentrációnak nincs szignifikáns hatása a görbék alakjára és a fázisátalakulások
nyomásértékeire. A különböző pH függés a C16N és a C18N egyrétegek esetében a rövidebb
alkil-láncú molekulák vízben való oldhatóságának megnövekedésével és a rövidebb láncok miatt
csökkenő van der Waals kölcsönhatással magyarázható.
A szubfázis pH értékével változik a folyadék/szilárd fázisátmenethez tartozó nyomás. A
pH növekedésével az átalakulási nyomás érték csökken, de a kollapszus nyomást -amikor a
rétegek egymásra torlódnak és rendezetlen multi-rétegek jönnek létre-, kevésbé befolyásolja a
pH érték (5. táblázat).
Ha a szubfázis pH-ja elég alacsony, 13 C atomnál nagyobb C atomszámú alkilsavak
egyréteget tudnak képezni, de stabilitásuk a lánchossztól függ. Egy nem megfelelő
hidrofób/hidrofil egyensúllyal, mint pl. a mirisztinsavnál, a vegyületek a szubfázisba oldódnak
már 0,1%/min aránynál is [156]. Ezzel ellentétben ugyanolyan körülmények között a sztearinsav
esetében ez az érték kisebb mint 0,001%/min [157].
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5.táblázat A C16N és C18N kollapszus nyomás értékei
T = 230C

pH
2,0

4,0

5,6

8,0

10,0

πc [mN/m]

35,1

28,8

28,7

26,7

26,8

πc [mN/m]

35,3

33,1

33,2

33,4

33,8

C16N
C18N

4.1.1.3. Az intermolekuláris állandók a hidroxámsavak jellemzésére
A Π/A izotermák De Boer [158] által megadott első elméleti leírás szerint a van der
Waals egyenlet a nem ideális 2 dimenziós gázokra a

Π = RT/(A-ω) – a/A2
(28). egyenlet
ahol R – gázállandó, T – hőmérséklet, ω - a szélsőségesen összenyomott egyrétegben az
amfifil egy molekulájának a területe, A – a 2 dimenziós kondenzációban az egy molekulára
eső terület, a – molekuláris állandó
egyenlettel megjósolta a metastabil állapot létezését, amikor a molekuláris állandó –a- nagy
értékű. Ez akkor teljesül, ha a molekulákra jutó terület csökken, de a felületi nyomás változatlan
marad.
Ha a felületi nyomás nő, akkor az egyenlet [159]

Π = RT/(A-ω) – B
(29). egynelet
ahol B – molekulák közötti kölcsönhatásra jellemző állandó.
Ez akkor érvényesül, ha A ≥ A(c). Az A(c) a folyadék-expandált/folyadék–kondenzált
állapotában a molekulák rendelkezésére álló területe.
A mi kísérleteinkben pH- és hőmérséklet-függő felületi nyomás/molekula terület
izotermáinkat használjuk az intermolekuláris állandók mennyiségi meghatározására. A (29).
egyenlet segítségével számolt intermolekuláris állandókat a 6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat Hőmérsékletfüggő (pH = 5,6) és pH függő (T = 25 oC) intermolekuláris állandók
B [mN/m]
o

o

o

20 C

25 C

30 C

pH = 2,0

pH = 4,0

pH = 5,6

pH = 8,0

C16N

-0,0129

-0,0607

-0,1019

-0,6771

-0,1639

-0,0607

-0,7766

C18N

-0,0291

-0,1393

-0,1747

-0,6833

-0,2933

-0,1393

-0,6084

A 16. ábra mutatja a C18N molekulaterület és az intermolekuláris állandók hőmérsékletés pH függését.
A van der Waals kölcsönhatáson kívül fontos szerepet játszik egy monoréteg
létrehozásában a hidrogén-kötés és az elektrosztatikus kölcsönhatás. A 6. táblázat összegzi a pH
hatását az intermolekuláris állandókra. Az alacsony pH-n -amikor a molekulák nem
disszociáltak- a van der Waals erőn kívül egy gyengébb hidrogén-kötés és a magas pH-n –
amikor az összes molekula deprotonált és a fejcsoportok negatív töltésűek- az elektrosztatikus
taszítás játszik fontos szerepet.
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5

2,5

―x― 200C
―♦― 250C
―●― 300C

4
3,5

1,5

B [mN/m]

B [mN/m]

2

―x― pH = 8,0
―▲― pH = 5,6
―■― pH = 4,0
―♦― pH = 2,0

4,5

3

2,5

1

2

1,5

0,5

1
0,5

0

0

0

2

4

6

8

A-A(c) [Å2/molekula]

10

12

0

1

2

3

4

A-A(c) [Å 2 /molekula]

(a)

5

6

(b)

16. ábra A C18N molekulaterület és az intermolekuláris állandók (a) hőmérséklet- és (b) pH
függése.
A pH = 2,0-n egy oldalirányú hidrogén-kötés hálózat köti össze a közbenső csoportokat
az egyrétegben. Nagyobb pH értékeken, kölcsönös erősebb erők vezetnek a stabilabb filmekhez
és a domének száma és mérete nő. Ha a pH a bázisos skálán mozog, az erős elektrosztatikus
taszítás miatt kisebb rendezettséget láthatunk az egyrétegben, az aggregátumok szétszóródnak és
kis csipkeszerű domének jelennek meg. Az egyréteg sajátságait befolyásolja a zavaró csoportok
(pl. egy kettős kötés a molekula nem poláris részében) jelenléte és ezek geometriája
befolyásolhatja a rendeződést. Pl. míg a sztearoil- ill. az oleoil-hidroxámsavakban a C-atomok
száma azonos, az oleoil-hidroxámsavnak (z-oktadeka-9-enoin hidroxámsav) transz kettős kötése
van. Az egyrétegeikben az egy molekulára eső terület a kísérleteink során a sztearoilhidroxámsav esetén 0,23 nm2, míg azonos körülmények között az oleoil-hidroxámsav esetében
0,49 nm2 –nek adódott. Ennek a molekulának az izotermája nem egy jólrendezett szilárd fázist
mutat és egy molekulához szükséges terület sokkal nagyobb, mint a C18N molekuláé.
4.1.1.4. BAM vizsgálatok a hőmérséklet hatásának értékelésére
A víz szubfázison különböző hőmérsékleteken a C16N és C18N egyrétegeiről láthatunk a
17. ábrán a video kamerával felvett, kimerevített felvételeket. Ami az egyréteg morfológiáját
érintő hőmérséklet hatását illeti, a C18N –hoz hasonlóan viselkedik a C16N is.
A képeken az egyréteggel fedett felületet világos színnel láthatjuk. A C18N egyrétege 20°C-on,
terítés után foltos morfológiát mutat. Az aggregátumok szétszóródnak és kis gyöngysorhoz
hasonló domének fedik a szubfázist. Az egyréteg nagy része kondenzált.

(a)

(b)
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(c)

(d)

17. ábra Hidroxámsavak BAM felvételei terítés után pH = 5,6-os víz szubfázison:
(a) C18N, T=200C; (b) C18N, T=300C; (c) C16N, T=200C; (d) C16N, T=300C;
Nagy felületi mozgás figyelhető meg 30°C-on és az egyréteg homogénebb mindkét
hidroxámsav esetében. A vizes szubfázis nagyrészt teljesen fedett folytonos filmmel. Az
egyrétegben már a terítéskor, tehát a gáz fázisban sem láthatóak ’lyukak’.
A C16N esetében 20°C és 30°C-on készült (17.c és d. ábra) felvételek ugyanazon
kísérleti körülmények között készültek, mint a C18N esetében. A C16N egyrétegről 20°C-on
készült felvételeken más morfológia figyelhető meg, mint amit a C18N egyrétegen láttunk. A
csipkeszerű szerkezet kondenzált fázis nélkül látható. A vízoldhatóság növekedése az alkil lánc
rövidülésével magyarázható. Ha a szubfázis 30°C-os, már közvetlenül terítés után egy szinte
folytonos, homogén egyréteggel fedett a vizes fázis. Az egyrétegben 30°C-on nem látható
különbség a C18N és C16N molekulák viselkedésében.
4.1.1.5. BAM vizsgálatok a pH változás hatásának értékelésére
Az amfifil hidroxámsavak egyrétegeinek BAM felvételeit különböző pH-n és felületi
nyomáson (18. – 19. ábrák) készítettük. A vizes szubfázis pH-ja a hidroxámsav ionizációját
okozza, amit már korábban tárgyaltunk. A BAM felvételeken az egyréteg szerkezetében
bekövetkező pH-függő változások jól láthatóak.

(a)

(b)

(c)

18. ábra C16N BAM felvételei terítés után (T = 230C) különböző pH értékű víz szubfázison:
(a) pH = 2,0; (b) pH = 5,6; (c) pH = 10,0;
A 18. és 19. ábrák a két hidroxámsav Langmuir egyréteg pH-függő morfológiai
változásait szemléltetik. Az egyrétegben gáz fázisban kis domének pici lyukakkal láthatók, ha a
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pH = 2,0 és 10,0. A semleges pH érték közelében nagyobb kondenzált részek fedezhetők fel. Kis
morfológiai különbség figyelhető meg a C16N és C18N egyrétegeinek szerkezetében
gázfázisban.

(a)

(c)

(b)

(d)

19. ábra C18N BAM felvételei gáz fázisban (T = 230C) különböző pH értékű szubfázison:
(a) pH = 2,0; (b) pH = 5,6; (c) pH = 7,0; (d) pH = 10,0;
A BAM felvételeken a kompresszió folyamata mikroszkópikusan jól nyomonkövethető.
Különböző szubfázison (pH 2 és pH 5,6) az egyréteg kompressziója folyamán egészen a
kollapszus pontig felvételeket készítettünk (20. és 21. ábrák). A pH 5,6 és pH 2 értékeken olyan
rétegeket láthatunk, amelyek szigetes szerkezetűek és jelentős aggregált struktúrával
rendelkeznek. Ezt a tulajdonságot figyelhettük meg a mért izotermákon is. A további
kompresszióval homogén struktúrák alakultak ki, kisebb-nagyobb lyukakkal (20.b. és 21.b.
ábra).
Még további kompresszió homogén filmet eredményezett. A szilárd fázisban már
homogén szerkezetet láthatunk, ahol egyetlen, a vizes fázist jellemző fekete folt sem látható
(20.c. ábra). Tovább csökkentve a molekulák rendelkezésére álló teret, még nagyobb felületi
nyomáson az egyréteg törik, egymásra torlódik és nagyobb vastagságú rétegnek tulajdonítható
fehér foltok jelennek meg (20.d. és 21.c. ábra).
A C16N és a C18N hidroxámsavak morfológiai viselkedésében különbség csak a gázfázisban figyelhető meg. A folyadék- és a szilárd kondenzált fázis hasonló, de nem ugyanazt a
sajátságot mutatja.
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(a)

(b)

(c)

(d)

20. ábra BAM felvételek a C18N Langmuir réteg kialakulásáról pH = 2,0 értékű víz
szubfázison:
(a) gáz fázis (b) folyadék fázis (c) szilárd fázis (d) kollapszus nyomás elérése után

(a)

(b)

(c)

21. ábra BAM felvételek a C18N Langmuir réteg morfológiájáról pH = 5,6 értékű víz
szubfázison:
(a) gáz fázis (b) folyadék fázis (c) kollapszus nyomás elérése után

4.1.2. A pH és hőmérséklet hatása az 1-foszfono-oktadekán egyrétegeinek
morfológiájára levegő/víz határfelületen
A hidroxámsavak vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a legtömörebb, legstabilabb
Langmuir film pH = 5,6 és 200C-on a C18N hosszú alkil-lánccú hidroxámsavból alakult ki.
Összehasonlításként, ill. további vizsgálatokra a foszfonsavak közül a 18 C atommal
rendelkező C18P egyrétegeit választottuk. Megvizsgáltuk 20-, 25- és 300C hőmérsékletű és 2,0;
4,0; 5,6; 8,0 ill. 10,0-es pH-jú víz szubfázison a Langmuir film kialakulását. A különböző
körülmények közt П-A izotermákkal jellemzett rétegeket ill. a rétegek morfológiai változását
Brewster szög mikroszkópos felvételekkel is nyomonkövettük.
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4.1.2.1. A C18P izotermái különböző hőmérsékleten és különböző pH értékű víz
szubfázison
A C18P molekula izotermája a hőmérséklet növelésével egyre kevésbé meredek görbét
eredményez (22.a. ábra). A legtömörebb Langmuir filmet a 200C-os víz szubfázison kapjuk,
vagyis az egy molekula feltételezett területigénye is nő a hőmérséklet növelésével. A C18P
molekula a kondenzált fázisban 200C-on 0,284 nm2, 250C-on 0,315 nm2 és 300C-on 0,328 nm2
nulla-nyomású molekulaterületet igényel.
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a: C18P, pH = 5.6

35

o

b: C18P, T = 23 C

35

o

20 C
o
25 C
o
30 C

30

30
25

Π [mN/m]

Π [mN/m]

25
20
15

20
15

10

10

5

5

0

0

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

pH = 2.0
pH = 4.0
pH = 5.6
pH = 8.0
pH = 10.0

0,40

0,22

0,24

0,26

0,28

2

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

0,40

2

A [nm /molekula]

A [nm /molekula]

22. ábra A C18P felületi nyomás/terület izotermái:
(a) hőmérséklet függés, (b) pH függés
Az izotermák alakulása szobahőmérsékleten és különböző pH-jú víz szubfázison a 22.b.
ábrán látható. Az egy molekula területigénye és a kollapszus-nyomás értékeit a 7. táblázat
tartalmazza.
Megfigyelhetjük, hogy 10-es pH-jú víz szubfázison a C18P molekulából nem tudunk
Langmuir filmet létrehozni; a vizsgált anyag beleoldódik a szubfázisba. A 2,0; 4,0; 5,6 és 8,0 pH
értéken a molekula területét és a kollapszus-nyomást kevésbé befolyásolja az anyag
oldékonysága szobahőmérsékleten.
7. táblázat A C18P molekula területigénye és kollapszus-nyomás értékei különböző pH értékű
víz szubfázison
C18P /T = 230C/

Víz szubfázis
pH-ja

A0 [nm2/molekula]

πc [mN/m]

2,0

0,292

31.5

4,0

0,307

27.4

5,6

0,313

29.8

8,0

0,279

30.8

10,0

-

-

A foszfonsavak P(O)(OH)2 csoportja két pK értékkel rendelkezik [160] a pKa1 0,5 és 1,5
között, míg pKa2 5 és 6 között van. A pH = 5,6-on, így egyidejűleg P(O)(O-)2 és P(O)(OH) Oformában létezhet a fejcsoport. Az irodalmi adatokkal összehangban, ahol különböző fém
ionokkal is [161] stabilizálták a C18P molekulából kialakult Langmuir- és Langmuir-Blodgett
filmeket, majd összehasonlították rendezettségüket, tömörségüket megállapíthatjuk, hogy pH =
5.6-on és szobahőmérsékleten stabil Langmuir filmet tudunk létrehozni.
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4.1.2.2. BAM vizsgálatok a hőmérséklet hatásának értékelésére
A videokamerával felvett Brewster szög mikroszkópos felvételeket a C18P Langmuir
film kialakulásának fázisairól 23. ábrán figyelhetjük meg. A terítés után, vagyis a gáz fázisban a
növekvő hőmérséklettel a molekuláris film egyre jobban beteríti a megfigyelt területen a vizes
fázist (23.a, b és c. ábra). A folyadék fázisban (23.d, e és f. ábra) hasonló jelenség figyelhető
meg, mint a gázfázisnál: 300C-on az egyréteg már csaknem összefüggő filmet képez. A
kollapszus után (23.g, h és i. ábra) a film törése, egymásra torlódása a legmerevebb, 200C-os
Langmuir film esetén a leglátványosabb.
200C

(a)

(d)

(g)

250C

(b)

(e)

(h)

300C

(c)

(f)

(i)

23. ábra C18P BAM felvételei pH = 5,6 víz szubfázison, különböző hőmérsékleten és
különböző fázisban:
(a), (d), (g) 200C-on; (b), (e), (h) 250C-on; (c), (f), (i) 300C-on és (a), (b), (c) gáz fázisban; (d),
(e), (f) folyadék fázisban; (g), (h), (i) kollapszus után.
4.1.2.3. BAM vizsgálatok a pH változás hatásának értékelésére
A levegő/víz határfelületen a víz pH-jának változtatásából eredő morfológiai
különbségeket a BAM képeken figyelhetjük meg. A C18P foszfonsav Langmuir egyrétegeinek
kialakulását 2,0-; 5,6 és 8,0-as pH-n ill. gáz-, folyadék és kollapszus után a 24. ábrán
hasonlíthatjuk össze.
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pH = 2,0

pH = 5,6

pH = 8,0

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

24. ábra C18P BAM felvételei különböző pH-n és különböző fázisban:
(a), (d), (g) pH = 2,0; (b), (e), (h) pH = 5,6; (c), (f), (i) pH = 8,0 és (a), (b), (c) gáz fázisban; (d),
(e), (f) folyadék fázisban; (g), (h), (i) kollapszus után.
A savas és semleges pH-kon a Langmuir rétegek szerkezete hasonló mind a gáz- és
folyadék fázisban is, de a kollapszus után is. A lúgos, pH = 10,0-es szubfázison már közvetlenül
a terítés után, vagyis a molekulák felvitelekor lényeges különbség mutatkozik az
elrendeződésében (25.a. ábra). Az LB filmmérleg gátjával csökkentve a molekulák
rendelkezésére álló területet, az oldalnyomás nem növekszik, az amfifil molekulák a magasabb
pH-n megnövekedett oldékonyságuk miatt fokozatosan eltűnnek a víz/levegő határfelületről
(25.b. ábra).

(a)

(b)

25. ábra C18P BAM felvételei pH = 10.0-n (a) terítés után és (b) a molekulák rendelkezésére
álló terület maximális csökkentése után.
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4.2. A Langmuir-Blodgett filmek minősítése különböző szilárd hordozókon
4.2.1. Az LB egyrétegek nedvesedési tulajdonságai
Az érintkezési szög vagy másnéven kontaktszög mérésekkel a szilárd hordozók, ill. a
hordozón kialakított réteg nedvesítési tulajdonságain keresztül a felület minőségváltozás
mértékét lehet megmérni. A módszer előnye, hogy viszonylag egyszerű, gyors és megbízható
információt nyújt a felület hidrofóbicitásáról.
Az LB rétegek esetében az első kérdés: sikeres volt-e a Langmuir film átvitele a szilárd
hordozóra. A felületmódosítás tényét kontaktszög vizsgálatokkal döntöttük el. A 8. táblázat
összegzi a víz haladó- és hátráló kontaktszög (θdyn) értékeit a sztearoil-hidroxámsav- és 1foszfono-oktadekán LB egyrétegeken vas és réz hordozókon. A 8. táblázat tartalmazza a
hordozók filmfelvitel előtti, kontroll szubsztrát hidrofóbicitási tulajdonságait is, melyeket a 3.1.4.
fejezetben részletesen leírtak szerint készítettük elő. A táblázat adatait több párhuzamos mérés
első ciklusában mért haladó- és hátráló szög értékek átlagából határoztuk meg ±1º pontosággal.
8. táblázat Az LB egyrétegek haladó- és hátráló szög értékei vízben
vas és réz hordozókon

θdyn
haladó/hátráló

C18N
1 réteg LB
θdyn
haladó/hátráló

C18P
1 réteg LB
θdyn
haladó/hátráló

Vas

680/320

1230/720

1260/950

Réz

780 /310

1280/950

1240/880
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A kontaktszög értékeik egyértelműen mutatják, hogy a vizsgálatainkban használt
felületek hidrofóbicitását szignifikánsan befolyásolja már egyréteg LB réteg felvitele is. A
kontaktszög növekedése a kontrollhoz képest bizonyítja, hogy az egyréteg filmek módosítják a
felületek nedvesedési tulajdonságát.
Az ultratiszta vízhez képest (felületi feszültsége γ = 72 mJ/m2, T = 250C-on) egy szorosan
illeszkedő, metil csoportokkal záródó egyréteg 1100 feletti haladó kontaktszög értéket ad [162].
Az alacsony kontaktszög érték rendezetlenséget, hibát jelez az egyrétegben. Mindkét egyréteg
esetében mért 1200 feletti értékek azt bizonyítják, hogy a filmátvitel jól záró, egységes réteget
eredményezett.
A különböző molekulákból készült LB rétegek kontaktszög értékeit összehasonlítani csak
egyazon, azonosan előkészített hordozón ajánlott, mert a kontaktszög értékeket nagyban
befolyásolja az alap hordozó minősége és érdessége. A kontaktszögek hiszterézisét, -annak
ellénére, hogy pontos oka még vitatott- a kémiai heterogenitásnak vagy a hordozók érdességének
tulajdonítjuk [129]. Méréseink során is a kontroll- és az LB réteggel módosított minták
hiszterézis értékeinek változását a felületek kémiai heterogenitásával magyaráztuk.
Az irodalomból ismert az a tény, hogy a hidroxámsavakból készült önszerveződött
rétegek stabilitása különböző fém hordozókon nagyobb a foszfonsavakból készültekénél [51]. Az
LB rétegek vas és réz hordozókon mért kontaktszögeit összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy
csak kis nedvesedési szög eltérést mutatnak. A foszfonsavnál, a hidroxámsavhoz képest, a vas
esetében enyhe növekedés, míg a réz esetében kis csökkenés tapasztalható, de minden érték
megfelel a metillel záródó egyrétegek várható kontaktszög esetében megállapított
követelménynek. A kis különbségek arra engednek következtetni, hogy a felületek borítottsága
homogénnek tekinthető és, hogy az LB filmtechnika segítségével szilárd hordozókon mindkét
felületaktív anyagunkból a rétegfelvitel sikeres volt.
45

LANGMUIR-BLODGETT FILMEKKEL MÓDOSÍTOTT SZILÁRD FELÜLETEK: NANORÉTEGEK A KORRÓZIÓVÉDELEMBEN

4.2.2. Az LB rétegek kémiai analízise
Fotoelektron-spektroszkópiás méréseket végeztünk vas- és réz hordozón C18N és C18P
LB rétegek sikeres átvitelének bizonyítására és a rétegek tanulmányozására.
4.2.2.1. Az XPS mérések minőségi kiértékelése
Az 26. ábrán a vas hordozón kialakított C18P ill. a réz hordozón létrehozott C18N LB
egyrétegek áttekintő XPS spektrumait láthatjuk. A fémre jellemző spektrális elemek mellett
széntől és oxigéntől származó vonalak vannak a spektrumokban, valamint a fejcsoportban levő P
és N vonalai egyértelműen kimutathatók (28. ábra), további szennyező elemek azonban nem
detektálhatók. A nagy intenzitású szén csúcsok jelenléte természetesen nem meglepő. A jelentős
O 1s jel pedig arra utal, hogy a fém hordozón számottevő mennyiségű oxid található, amit a
részletes spektrumok tanulmányozása is megerősít.
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26. ábra Áttekintő XPS spektrumok (a) C18P LB egyrétegről vas hordozón és (b) C18N LB
egyrétegről rézen
C 1s régió elemzése
A különböző hordozókon létrehozott LB rétegek C 1s spektrumait a 27. ábra mutatja. A
jobb összehasonlíthatóság kedvéért a spektrumokat úgy skáláztuk, hogy az egyező fejcsoportú
rétegeket tartalmazó minták C 1s csúcsai egyforma magasak legyenek. A továbbiakban
bemutatandó többi részletes spektrumot ugyanezekkel a faktorokkal skálázva ábrázoltuk.
Jól látható, hogy az egymáshoz nagyon hasonló C 1s spektrumok illesztéséhez minden
esetben három, közel egyforma szélességű csúcsot kellett felvennünk. A 284.8-285.0 eV közé
eső fő komponens a C-C és C-H kötésekben részt vevő szénatomokhoz rendelhető, így jórészt a
C18P és a C18N molekulák szénláncaitól származtatható. A 286.3-286.6 eV körüli komponens
általában C-O kötésben részt vevő szénatomra jellemző [163], bár irodalmi adatok szerint [51,
164] mind a C-P kötés szénatomja, mind pedig a hidroxámsav fejcsoport szénatomja (N-C=O
kötésben) adhat hozzá járulékot. A 288.3-288.5 eV között található harmadik komponens C=O
kötésben résztvevő szénatomhoz rendelhető [163]
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27. ábra (a) A C18P- és (b) C18N LB rétegek C 1s spektrumai
Jól ismert, hogy az atmoszférikus hatásoknak kitett felületeket hosszabb-rövidebb idő
után erősen adszorbeálódott szénhidrogén (és feltehetőleg részben szerves sav) molekulákat,
esetleg vízgőzt is tartalmazó szennyező réteg fedi be. Kísérleteink szerint ez a szennyező réteg
ionbombázással teljesen megtisztított vas- vagy réz hordozó esetében néhányszor tíz perces
laborlevegőn történő tárolás során már kialakul és C 1s spektruma a C-C, C-H eredetű jelek
mellett jelentős intenzitással tartalmazza mind a C-O mind pedig a C=O kötések szénatomjainak
járulékát.
Nyilvánvaló, hogy pl. a C18P mintákon felvett spektrum C=O eredetű szén jele nem
származhat az LB rétegtől. Jelenléte arra utal, hogy a réteg mellett a fém hordozón megtalálhatók
az adszorbeált szennyeződés molekulái is. Mivel a szennyező molekulák C 1s és O 1s jelei
gyakorlatilag elkülöníthetetlenek az LB réteg jeleitől, a C18P és C18N molekulák
kötésállapotaira vonatkozó információk csak a fejcsoport foszfor és nitrogén jeleinek kiegészítő
értelmezésével válnak érthetővé.
P 2p és N 1s jelek
Az LB rétegek fejcsoportjainak P 2p és N 1s vonalait a 28. ábrán hasonlítjuk össze. A
foszfor spektrumok illesztésénél figyelembe vettük a P 2p csúcs dublett jellegét (P 2p3/2 – P 2p1/2
távolság: kb. 0.8 eV [163]. Szembetűnő, hogy míg a vas hordozó esetében egy csúcspár
tökéletesen modellezi a spektrumot, a réz hordozó esetében egy második komponens felvétele is
szükséges. Az irodalmi adatokkal [163] való összehasonlítás után arra következtethetünk, hogy a
réz hordozón megfigyelt nagyobb kötési energiájú komponens (134.3 eV) a teljesen protonált
foszfonsav fejcsoporthoz rendelhető. A 132.6-133 eV kötési energia körüli csúcs, amely mindkét
hordozó esetében a fő járulékot adja, többé-kevésbé deprotonált foszfonsavra (-PO32-, -HPO3-),
esetleg egy oxigénszegényebb környezet kialakulására (HPO2 csoport megjelenésére) utal [163,
165]. Érdemes megjegyezni, hogy az irodalmi adatok szerint az átmeneti fém felületeken
adszorbeálódott foszfonsav molekulák P 2p3/2 csúcsa tipikusan 133 eV kötési energia környékén
található [166, 167, 168]. A megfigyelt deprotonálódás értelmezése vitatott: egyes esetekben
fématomokhoz kapcsolódással [165], máskor a felületi hidroxilcsoportokkal alkotott kötésekkel
magyarázzák [166]. Az O 1s spektrumok vizsgálata további fontos információt adhat a
kötésviszonyok tisztázásához [165], bár a szennyezéstől eredő csúcsok hozzájárulása
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bizonytalanná teszi az analízis eredményeit. A jelen kísérletekben mért csúcspozíciók
mindenesetre a felülettel való kémiai kölcsönhatás kialakulását igazolják.
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28. ábra (a) A C18P LB réteg P 2p spektrumai és (b) C18N LB réteg N 1s spektrumai
A nitrogén spektrumok mindkét hordozón két csúccsal illeszthetők. A vas hordozón a fő
komponenst 400.9 eV körül találtuk. Az irodalmi adatok szerint ez a kötési energia a
hidroxámsav fejcsoportra jellemző [51]. A kisebb kötési energiánál (399.1-399.2 eV) látható
csúcs megjelenése a fejcsoport deprotonálódását jelzi. A réz hordozón, jó összhangban az
önszerveződő hidroxámsav molekulák esetében megfigyelt viselkedéssel [51], majdnem
kizárólag a deprotonált forma jelenik meg. A 397.5 eV környékén látható gyenge csúcs utalhat
közvetlen réz-nitrogén kötés kialakulására, amint azt aminopirimidin oxidos rézen történő
adszorpciójának vizsgálatakor felvetették [169]. Jóllehet a csúcs értelmezése még további
vizsgálatokat igényel, az adatok ismét a felülettel való kölcsönhatás kialakulását jelzik.
Az O 1s régió és a fém törzsállapotok
A következő, 29. ábrán, az LB rétegek O 1s spektrumait mutatjuk be. A spektrumok fő
komponense az oxidos fém hordozóhoz rendelhető (a vas hordozónál 530.1-530.2 eV és a réznél
530.7-530.8 eV). A vas esetében a fém-oxid kötési energiájából az oxid sztöchiometriája nem
állapítható meg egyértelműen: mivel a FeO és a Fe2O3 is 530.0 eV körüli kötési energiákat ad
[163]. A Fe 2p spektrumokban a tiszta vasra jellemző 707.0 eV mellett 710.8-710.9 eV táján
találhatunk egy csúcsot, ami alapján a vas-oxid réteg alapvetően Fe2O3 összetételűnek
azonosítható [163]. A réz esetében mind az O 1s mind a Cu 2p (932.6-932.7 eV) és Cu LVV (fő
csúcs kinetikus energiája: 916.6 eV) spektrumvonalak arra utalnak, hogy a felületen döntően a
Cu2O összetételű réz-oxid fázis van jelen [163]. Az oxidréteg vastagsága most sem több néhány
nm-nél, amit a Cu LVV spektrumban vállként detektálható 918.2-918.3 eV kinetikus energiájú, a
fémes rézhez rendelhető komponens jelenléte igazol. A Cu 2p spektrumok tanúsága szerint a
fémes réz ill. a Cu2O Cu(I) ionjai mellett kis mennyiségű Cu(II) is detektálható, ami minden
bizonnyal felületi hidroxid állapotokhoz (Cu(OH)2) rendelhető.
A mért oxigén spektrumok másik jelentős komponense az 531.7-532.2 eV közti
tartományba eső csúcs, amelyet részint C=O kötésben levő oxigén atomokhoz (így – legalábbis
részben – az adszorbeált szennyezéshez), részint pedig a fém felületen előforduló –OH csoportok
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oxigénjeihez rendelhetők [163]. Az irodalmi adatok [164, 165, 167] szerint ezzel a csúccsal esik
egybe a C18P fejcsoportjának P=O kötésállapotban levő oxigénje is. A harmadik, 533.2-533.7
eV táján levő, általában igen gyenge, pici csúcs adszorbeált víztől származtatható, bár a C18P PO kötésű oxigénjei is ide adnak járulékot [164, 165, 167]. A szennyeződéstől illetőleg a
fejcsoportoktól származó O 1s jelek átfedése tehát –a C 1s spektrum kapcsán mondottakhoz
hasonlóan– megakadályozza, hogy az oxigén jelekből az LB réteg molekuláinak kötésállapotára
vonatkozó határozott következtetéseket vonjunk le.
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29. ábra (a) A C18P- és (b) C18N LB rétegek O 1s spektrumai
Az oxidos rézfelületekről rendelkezésre álló irodalmi adatok szerint a
szobahőmérsékleten képződött oxidréteg túlnyomórészt Cu2O-hoz hasonló összetételt mutat, míg
a legfelső néhány atomsor magasabb oxidációs állapotú [170, 171]. Ezek a Cu(II) oxidációs
állapotok egyszerűen detektálhatók, így érdemes a Cu 2p törzsállapotok spektrumait
összehasonlítani (30. ábra).
A 30. ábrán az ionbombázással megtisztított fémes réz, az LB rétegek készítéséhez
hordozóként használt levegőn tárolt réz, ill. a kétféle LB réteg alól „kilátszó” réz spektrumai
hasonlíthatók össze. Az oxidos réz spektrumokon nyilakkal jelöltük a Cu(II) ionokról árulkodó
spektrális elemeket: egy vállként jelentkező csúcsot a 2p3/2 és 2p1/2 vonalak nagy kötési energiájú
oldalán (934.6 eV), illetőleg a Cu(II) ionokra jellemző, a fő csúcsoktól 8-10 eV-al nagyobb
kötési energiák felé tolódott szatelliteket. A Cu(II) komponensek kötési energiájuk alapján
felületi hidroxid állapotokhoz (Cu(OH)2) rendelhetők [163, 170]. A spektrumok illesztése nélkül
is jól látható, hogy a Cu(II) eredetű járulékok mind a C18P, mind a C18N LB réteg felvitelét
követően a kiindulási állapothoz képest lecsökkentek, bár a tiszta réz spektrumával
összehasonlítva jelenlétük továbbra is egyértelmű. A hidroxámsav- és foszfonsav fejcsoportok
legalább részleges deprotonációja ill. a réz felületi hidroxil-csoportjainak részleges eltűnése arra
utal, hogy mindkét LB réteg molekulái az –OH csoportok vízkilépéssel lezajló kondenzációjával
kötődnek az oxidos réz hordozóhoz, ahhoz a kötésmechanizmushoz hasonlóan, amit
foszfonsavak esetében cirkónium-oxid vagy tantál-oxid hordozó esetében megfigyeltek [165].
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30. ábra A réz minták összehasonlító Cu 2p spektrumai
A vas hordozó esetében a Fe 2p spektrum komplex jellege, a csúcsok jelentős szélessége
ill. a különböző oxidációs állapotok jeleinek átfedése megakadályozza az előzőhöz hasonló
analízis elvégzését. Mivel a szennyezések miatt az O 1s jelek sem adnak egyértelmű információt
az LB rétegek molekuláinak kötésére, a megfigyelt deprotonálódások alapján csupán
feltételezhetjük, hogy itt is hasonló mechanizmusok játszanak szerepet, mint a réznél vagy az
irodalomból ismert további átmeneti fémeknél.
4.2.2.2. Az XPS mérések mennyiségi kiértékelése
A vizsgált minta valamely összetevőjétől származó jel nagyságát az emittáló atomok
számán kívül azok mélységi eloszlása is befolyásolja. Ennek alapján elvben lehetőség nyílik
viszonylag bonyolult határfelületi rendszerek szerkezetének meghatározására is.
A kvantitatív analízis során, mivel réteges szerkezeteket vizsgálunk, először kialakítunk
egy, a rétegrendszer szerkezetét leíró matematikai modellt. A modell paraméterei az egyes
rétegek kémiai összetétele és vastagsága, majd a modell alapján, a megfelelő fotoionizációs
hatáskeresztmetszetek és elektron-szabadúthosszak ismeretében a (15). egyenlet segítségével
meghatározzuk az egyes elemek és/vagy kémiai állapotok számított relatív jelintenzitásait. A
kapott adatokat a modell paramétereinek célszerű megválasztásával illesztjük a mért
intenzitásértékekhez (csúcsterületekhez). A kapott eredmények megbízhatóságát nagyban
megnöveli, ha a modell paramétereinek meghatározásához több, különböző elektronkilépési szög
mellett felvett kísérleti adatsort használtunk fel. A jelen vizsgálatok során tehát az OMICRON
elektronspektrométeren hozzáférhető, felületnormálishoz képesti 0-55°-os szögtartományban
felvettük a C18N és C18P LB rétegek részletes XPS spektrumait, az adatok értelmezését pedig a
MTA Kémiai Kutatóközpontban kifejlesztett XPS MultiQuant elnevezésű program [172]
segítségével végeztük el. A program a (15). egyenlet kiértékelése mellett tartalmazza a
fotoionizációs hatáskeresztmetszetek táblázatát, valamint segítséget nyújt az elektronszabadúthosszak meghatározásához. A jelen dolgozatban bemutatott vizsgálatokhoz a
MultiQuant adatbázisába beépített Wagner-féle empirikus hatáskeresztmetszet-adatokat, illetőleg
a Tanuma-Powell-Penn formulával számított szabadúthosszakat használtuk.
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Az LB rétegek felvitelét megelőzően felvett XPS spektrumok, valamint az LB réteggel
fedett mintákon mért spektrumok kvalitatív analízise azt mutatta, hogy a fém hordozót a
rétegkialakítás előtt néhány nm vastagságú, fém-oxidot és szénhidrogén szennyeződést
tartalmazó réteg borítja. A minták matematikai modelljében feltételezzük, hogy az LB réteg
anyaga erre az oxid-szénhidrogén tartalmú rétegre épül rá. Feltételezzük továbbá, hogy a
szénhidrogén szennyezés és a fém-oxid közös réteget alkot, amelynek átlagos összetételét a
kiindulási állapotú hordozón mért XPS spektrumok alapján határozhatjuk meg. Bár vannak
irodalmi utalások, hogy a szennyezés beleépülhet az oxidrétegbe [46], az említett feltevés mégis
erősen közelítő jellegű, és használatát a rendszert leíró modell szabad paraméterei számának
csökkentése indokolja.
Az LB egyréteg felépítését nézve a szerkezet szétbontható a fejcsoportok által alkotott
rétegre és a szénláncok által alkotott rétegre. A számításokhoz szükség van az egyes rétegek
sűrűségére. A fém-oxid-szénhidrogén szennyező réteg sűrűségét a szénhidrogének jelenléte miatt
a tömbi fém-oxidénál kisebbnek becsültük: vas esetében 3.5 g/cm3, réz esetében 5.0 g/cm3-nek
választottuk (megjegyzendő, a pontos érték nem befolyásolja lényegesen az LB rétegre kapott
eredményeket). A fejcsoport rétegek sűrűségének becslésére a fejcsoportról rendelkezésre álló
geometriai adatokat használtuk, a szénláncok által alkotott réteg sűrűségét pedig a hosszú
szénláncú telített szénhidrogénekről rendelkezésre álló adatokkal közelítettük. Feltételeztük,
hogy a hidroxámsav fejcsoport réteg sűrűsége közelítőleg 1 g/cm3, a foszfonsav fejcsoport réteg
sűrűsége 1.8 g/cm3, a szénláncok által alkotott réteg sűrűsége pedig 0.8 g/cm3.
Meg kell jegyezni, hogy a szennyező réteg jelenléte miatt egy adott csúcshoz több
rétegből kaphatunk járulékot, amelyek kísérletileg nem feltétlenül válnak külön. Így többékevésbé megbízható eredményeket csak a fent említett szögfüggő méréssorozat egyidejű
kiértékelésével érhetünk el. Tapasztalataink szerint a réz hordozón készített minták viszonylag
gyorsan degradálódtak a szögfüggő XPS mérések során, így a rétegszerkezet meghatározásához
csak a 0° és 55° döntési szögek mellett felvett spektrumokat használtuk. A vas hordozón lévő
minták sugárkárosodása lényegesen kisebb mértékű volt, tehát a modell paramétereinek
meghatározásához a teljes döntési szögtartományban felvett spektrumokat használhattuk fel.
A vas hordozón készített minták esetében a vas-oxidot és a szénhidrogén szennyeződést
tartalmazó kevert réteg vastagsága több, különböző mintán és elektronkilépési szögeknél végzett
mérések alapján 3.3-3.5 nm-nek adódott. Egy kiegészítő kísérlet azt mutatta, hogy sem a kevert
réteg vastagsága, sem pedig az összetétele nem változik, ha a hordozót az LB réteg készítését
imitáló körülmények között vízbe merítjük. Az LB rétegekről mért intenzitások modellezése
során gyakorlatilag nem kellett e réteg paraméterein változtatni, ami azt igazolja, hogy az LB
rétegek molekulái nem, vagy csak kismértékben szorítják le a szennyeződést. A kevert réteg
egyetlen paramétere, amit az LB rétegek felvitele után lényegesen módosítani kellett, az –OH
csoportokhoz rendelhető oxigén mennyisége, ahol mind a C18P, mind a C18N minták esetében
közel 50%-os csökkentés vált szükségessé a kielégítő egyezés eléréséhez. Ez a változás
tendenciájában megegyezik azzal, amit az LB rétegek korábban már elemzett
kötésmechanizmusa alapján várhattunk.
A 31. ábrán bemutatjuk a C18N minta néhány jellemző fotoelektron-csúcsának mért és
különféle szerkezeti modellekkel számított, érzékenységi tényezőkkel korrigált intenzitásarányát.
A „CH” jelölés a C-C, C-H kötésben részt vevő szénatomok 285.0 eV kötési energiánál
jelentkező csúcsára utal, a nitrogén jel nagysága alatt a nitrogén összes kötésállapotára kiterjedő
integrális intenzitás értendő, a vas jel a fémes vastól származó összintenzitás, végül az ábrázolt
oxigén jel a fém-oxidtól származó komponens intenzitása. A mért adatokat négyzetek jelzik, a
fekete folytonos vonal a fejcsoportjaival a hordozó felé forduló egyréteg feltételezésével
(szénlánc réteg: 1.93 nm, fejcsoport réteg: 0.35 nm vastag) számított intenzitásarány. A
(CH)/(Fe) és a (CH)/(N) intenzitásaránynál két másik modellel számított eredményeket is
bemutatunk. A piros vonal jelképezi azt a hipotetikus esetet, amikor egy teljes LB réteg a metil
végcsoportokkal fordul a hordozó felé, miközben a fejcsoportok a szabad határfelületen
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helyezkednek el (szénlánc réteg: 1.93 nm, fejcsoport réteg: 0.35 nm). A kék vonal annak az
esetnek felel meg, amikor a fejcsoport a szénhidrogén rétegben egyenletes eloszlásban,
véletlenszerűen helyezkedik el (ekkor, a C18N molekula sztöchiometriájával számolva, 0°
döntésnél 2.38 nm-nek adódik a szénlánc réteg vastagsága).
A 31. ábra alapján látható, hogy a mért nitrogén intenzitás túl kicsi ahhoz, hogy a
rendszert fejcsoportjaival a szabad felület felé forduló modellel írhassuk le. A legkülső rétegben
egyenletes fejcsoport-eloszlást feltételező modell jobb illeszkedést ad, bár a nagy döntési szögek
tartományában egyértelműen eltér a kísérleti adatoktól. Ugyanakkor a hordozó felé forduló
fejcsoportokat feltételező modell tökéletesen kompatibilis a mért intenzitásarányokkal, még a
vas-oxidból származó oxigén jelek relatív intenzitását is jól írja le.
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31. ábra A C18N LB réteg (■) mért és különböző (piros-, kék vonal) modellekkel számított
intenzitásarányok
A C18P minta esetén hasonlóan jól működik a hordozó felé mutató fejcsoportokat
feltételező modell. További, hasonlóan előállított vas hordozón készített minták rétegszerkezete
csekély szóráson belül ugyanilyennek adódik. A 9. táblázat összefoglalja a modellszámítás
eredményeként kapott tipikus rétegvastagságokat.
9. táblázat Vas hordozón kapott jellemző rétegvastagságok
Vertikális rétegvastagság [nm]

Vas hordozón

Oxidos hordozó

C18P LB egyréteg

C18N LB egyréteg

Szénlánc

–

1.9 - 2.1

1.9 - 2.1

Fejcsoport
Vas-oxid +
szennyezés

–

0.27 - 0.31

0.33 - 0.38

3.3 - 3.5

3.4 - 3.5

3.3 - 3.5
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Hasonló analízist végeztünk a réz hordozón lévő LB rétegek esetében is. A 3.5-4 nm
vastag oxid- és szennyező réteg paraméterei most sem változnak lényegesen az LB réteg felvitelt
követően, leszámítva a hordozó felületi hidroxidjainak mennyiségét, ami –összhangban a
kvalitatív mérések eredményeivel, illetőleg a vas hordozón tapasztalt viselkedéssel– most is
jelentősen lecsökken. A mért intenzitásarányokkal ebben az esetben is a hordozó felé forduló
fejcsoportokat feltételező modell jóslatai állnak leginkább összhangban.
A 10. táblázat mutatja a réz hordozón lévő C18P és C18N LB rétegek esetén kapott
tipikus rétegvastagságokat.
10. táblázat Réz hordozón kapott jellemző rétegvastagságok
Vertikális rétegvastagság [nm]

Réz hordozón

Oxidos hordozó

C18P LB egyréteg

C18N LB egyréteg

Szénlánc

–

2.0 - 2.2

2.0 - 2.1

Fejcsoport
Réz-oxid +
szennyezés

–

0.3 - 0.35

0.3 - 0.34

3.5 - 4.0

3.9 - 4.0

3.5 - 3.7

Az XPS spektrumok kvantitatív kiértékelése tehát minden vizsgált rendszer esetében arra
utal, hogy az LB réteg kialakítása során a hordozón nem alakult ki egyrétegnél vastagabb film.
Az eredmények szerint a C18P és C18N egyrétegek szerkezete hordozótól függetlenül nagyon
hasonló: a szénlánc réteg tipikusan 1.9-2.1 nm körüli vastagságú, a hordozóhoz kapcsolódó
fejcsoport pedig 0.3-0.35 nm vastagnak adódik. Tekintetbe véve, hogy a C18P és C18N
molekulák teljes hossza 2.6-2.8 nm körüli (3.1.1. fejezetben leírt elméleti számítások alapján), a
kapott vastagságok arra utalnak, hogy a szénláncok maximimum 20-30°-al dőlnek meg a
hordozófelület normálisához viszonyítva, vagyis a hordozó felületére közel merőlegesen
helyezkednek el. Ez az érték jól egyezik az optikai spektroszkópiai mérések ( 4.2.3 és 4.2.4.
fejezet ) eredményeivel. Az eredmények alapján a C18N és C18P molekulák feltételezhető
elhelyezkedését ill. kapcsolódását a réz- és vas hordozókhoz a 32. ábra mutatja.
CH3

C H3

P
O

OH

NH

O

OH

OH

H o rd o z ó

(a)

H o rd o z ó

(b)

32. ábra Sematikus rajz az LB egyrétegekben az (a) C18P és (b) C18N molekula
elhelyezkedéséről a fém hordozókon
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4.2.4. A különböző szilárd hordozókra felvitt rétegek rendezettsége
Az előállított LB filmek felületi molekuláinak rendezettségéről ill. a molekulák és azok
funkciós csoportjainak orientációjáról az összegfrenvencia-keltési (SFG) spektroszkópia
segítségével kapunk felvilágosítást. Az SFG az egységesen orientált, határfelületen elhelyezkedő
molekulákra érzékeny és így, amennyiben a rétegfelvitel nem sikeres vagy a rétegben hiba,
inhomogenitás fordul elő, nem kapunk jelet.
Az SFG vizsgálatainkhoz a C18N és C18P LB egyrétegeit üveg, vas és réz hordozókra
készítettük el 3.2.1. fejezetben leírtak szerint. A mintákról a szokásos légköri szénhidrogén
szennyezésből származó összegfrekvenciás jeltől sokszorosan intenzívebb jel mérhető, amely
arra utal, hogy mindegyik minta esetében sikeres volt egy poláris rendezettséget mutató réteg
kialakítása. A korróziógátlás szempontjából fontos fém felületeken az SFG spektrumokat a
hordozóról származó nemrezonáns jel bonyolítja. Az üveghordozóra felvitt rétegek spektrumai
ezen interferenciától mentesek, így hasznos modellként szolgálnak az anyagrendszer
vizsgálatában.
A 33. ábrán mutatjuk be az üveg felületen a C18N LB egyréteg ppp, ssp és sps
polarizáció-kombinációval felvett SFG spektrumait.
2 ,0

SFG intenzitás / tetszoleges egység

PPP
SSP
SPS

1 ,5

1 ,0

0 ,5

0 ,0
2800

2850
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H u llá m s z á m / c m

2950
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33. ábra C18N LB egyréteg ppp, ssp és sps összegfrekvencia-keltési spektrumai üveg hordozón
A C18N és C18P felületaktív anyagok LB egyrétegei üveghordozón mért spektrumai
egymáshoz nagyon hasonlóak, amiből arra következtetünk, hogy a terminális metilcsoportok
elhelyezkedését ill. az alkilláncok konformációját a fejcsoport milyensége nem befolyásolja
jelentősen.
A 2800-3000 cm-1 frekvencia tartományban felvett spektrumokban az alkilláncok metilés metiléncsoportjaitól eredő rezgési sávokat találjuk meg, melyeknek asszignációja az
irodalomból jól ismert [173].
Az ssp polarizáció-kombinációval felvett spektrumokban két intenzív sáv jelenik meg
~2880 cm-1 és ~2940 cm-1 hullámszámnál, amelyeket a metilcsoport szimmetrikus
vegyértéknyújtási rezgéséhez (r+), ill. ennek egy hajlítási rezgéssel alkotott Fermi
rezonanciájához (r+FR) rendelhetünk. Kisebb intenzitással jelentkezik ~2960 cm-1 hullámszámnál
a metil csoport aszimmetrikus vegyértékrezgése és egészen kis intenzitással megjelennek metilén
csoportokra jellemző sávok is (szimmetrikus vegyértékrezgés (d+) ~2850 cm-1, aszimmetrikus
vegyértékrezgés (d-) ~2900 cm-1). A ppp spektrumokat a metil csoport aszimmetrikus
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vegyértékrezgésének nagyobb energiájú komponense (ra-) dominálja ~2965 cm-1 hullámszámnál,
míg az sps spektrumokban egyetlen sáv észlelhető ~2955 cm-1 hullámszámnál, melyet ugyanezen
típusú rezgés kisebb energiájú komponenséhez (rb-) rendelhetünk.
Az SFG spektrumok analízisével lehetőség van a felületi molekulák, pontosabban azok
egyes funkciós csoportjai, orientációjának meghatározására. Az irodalomban megtalálható a
felületi metil-csoportok elrendeződésének meghatározására kidolgozott módszer [174], amely a
34. ábrának megfelelően feltételezi, hogy a metil csoportok a C tengely körül szabadon
foroghatnak, és orientációjukat a C tengely és a Z tengely közti θ szög határozza meg.

c

z

θ

34. ábra A metil csoport orientációja
Az összegfrekvencia-keltési spektrumok alapján lehetőség nyílik az alkilláncok
konformációjának meghatározására is, mivel egy all-transz lánc esetén a metilén csoport
vegyértékrezgései (d+ és d-) a lokális centroszimmetria miatt tiltottak. Amennyiben az
összegfrekvencia-keltési spektrumban a metilén csoport vegyértékrezgései megjelennek, azt
általában a gauche hibahelyek jelenlétének tulajdoníthatjuk.
A 35. ábrán az üvegen C18P és C18N LB egyrétegek sps és ssp polarizációkombinációval felvett kísérleti spektrumait láthatjuk. Ezekhez a spektrumokhoz illesztett
görbéket ill. az illesztés elvét, egyenletét, paramétereit a [175] irodalomban megtalálhatjuk.
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35. ábra Üveg felületen (a) C18P és (b) C18N LB egyrétegek kísérleti és illesztett ssp és sps
spektrumai
A számított görbék és a kísérletileg meghatározott értékek alapján megállapíthatjuk, hogy
a C18N és C18P LB rétegek metilcsoportjainak C forgástengelye az üveg hordozón a felület
normálisával kb. 20°-nál kisebb szöget zár be. Hosszú alkilláncok esetében a metilcsoportok
forgástengelye és a molekula hossztengelye egymással kb. 34°-os szöget alkot. A θ dőlésszög
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meghatározásánál alkalmazott közelítéseket, valamint a mérés és spektrumillesztés hibáit
figyelembe véve, a kapott eredmény alapján megállapíthatjuk, hogy a C18N és C18P molekulák
alkilláncai az üveghordozó felületére közel merőlegesen helyezkednek el. Ami alátámasztja a
4.2.2. fejezetben kapott eredményeket.
A C18P és C18N molekulákból LB technikával kialakított egyrétegeket réz- és vas
hordozó felületén is vizsgáltuk. A fémfelületekre vonatkozó ún. kiválasztási szabályok
értelmében s polarizációjú IR sugár nem képes dipólusmomentumot indukálni, így az
összegfrekvencia-keltési spektrumokat az ssp és ppp polarizáció-kombinációval vettük fel. Most
csak a ppp spektrumok ismertetésére térünk ki.
A 36. ábrán hasonlítjuk össze az üveg-, réz- és vashordozó felületén létrejövő C18P és
C18N LB-egyrétegek ppp összegfrekvencia-keltési spektrumait.
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36. ábra C18P és C18N LB egyrétegek ppp polarizáció-kombinációval felvett összegfrekvenciakeltési spektrumai (a) üveg-, (b) réz- és (c) vashordozó felületén
Megállapíthatjuk, hogy a különböző hordozók felületén kialakított minták spektrumai
egymástól jelentős mértékben eltérnek. Az üveg- és rézfelületen az eltérő fejcsoportot tartalmazó
minták spektrumainak összehasonlításakor nem tapasztalunk számottevő különbséget, míg a vas
esetén a C18N és C18P LB rétegek ppp spektrumai jelentős eltéréseket mutatnak.
A különböző hordozók felületén kialakított rétegek összegfrekvencia-keltési spektrumai
közötti különbségeket egyrészt az egyes hordozók törésmutatóiban és ezeken keresztül a Fresnel
koefficiensekben, másrészről a hordozókról érkező nemrezonáns hozzájárulásban jelentkező
különbségek magyarázzák. A ppp spektrumok esetén az LB rétegről származó rezonáns jel
minden csúcs esetén eltérő fázissal kombinálódik a hordozó nemrezonáns jelével. Vas- és
rézfelületen a fémhordozóról származó nemrezonáns járulék igen erős, ennek az LB rétegről
érkező jellel való interferenciája okozza a spektrumokban tapasztalható negatív és derivált
jellegű csúcsalakokat. A szakirodalom tanúsága szerint hidroxámsavmolekulák képesek
fémionok, köztük vas és rézionok komplexálására [176–179]. A létrejövő komplexek bizonyos
koncentráció- és pH-tartományokban rendelkeznek elnyeléssel a látható tartományban.
Feltételezhető, hogy a hidroxámsav molekulák és a felületi vasionok közötti komplexképződés,
ill. a komplexekben találhatókhoz hasonló kölcsönhatások kialakulása szolgálhat magyarázatul a
vason kialakított C18N és C18P LB rétegekről származó nemrezonáns hozzájárulás mértékében
és ezen keresztül a ppp spektrumaikban jelentkező különbségre.
A fémeken felvett spektrumok esetében is elvégeztük az illesztést. Az illesztésnél kapott
eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az LB technikával mindhárom szilárd hordozón
homogén, rendezett LB egyréteg alakítható ki az általunk vizsgált molekulákból.
A hidroxámsavakból és a foszfonsavakból LB technikával kialakított rétegek spektrumait
összehasonlítottuk az önszerveződéssel kialakult rétegek spektrumaival is. Az önszerveződő
rétegek kialakulásának időfüggését tanulmányoztuk vas és réz felületen, továbbá a kialakult
réteg szerkezetét az LB technikával készült rétegek szerkezetével hasonlítottuk össze (37. ábra).
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Megállapítottuk, hogy az önszerveződő rétegek végleges rendezettségének kialakulásához az
egyes hordozó/adszorbens párok esetén eltérő időre van szükség. Viszont, miután már a rétegek
kialakultak, az összegfrekvencia-keltési spektrumok tanúsága szerint mindegyik esetben a
kialakuló réteg rendezettsége eléri az LB technikával kialakított réteg rendezettségét. A 37. ábrán
a C18P vason LB és SAM technikával készült rétegek SFG spektrumainak összehasonlítását
mutatjuk be.
2,00

SFG intenzitás / tetszõleges egység

1,75

C18P LB egyréteg

1,50
1,25
1,00
0,75

C18P SAM 5 perc után
C18P SAM 120 perc után
C18P SAM 300 perc után

0,50
0,25
0,00
2800

2850

2900
2950
-1
Hullámszám / cm

3000

37. ábra A C18P LB egyréteg és C18P SAM összegfrekvecia-keltési spektrumai vashordozó
felületén
A C18P SAM spektrumoknál láthatjuk, hogy a metilén csoportokra jellemző sávok
intenzitása csak (szimmetrikus vegyértékrezgés (d+) ~2850 cm-1, aszimmetrikus (d-) ~2900 cm-1)
300 perc körül éri el a C18P LB egyrétegnél mért kis intenzitásokat. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy a SAM rétegekben csak idő függvényében lesz egyre kevesebb gauche hibahely, vagyis az
alkilláncok fokozatosan rendeződnek, míg az LB egyrétegekben az alkilláncok már azonnal alltransz konformációban rendezettek.

4.2.3. Az egy- és többrétegű LB filmek orientációja, szerkezete és a kötődés
erőssége
A különböző felületeken az LB rétegek két dimenzióba rendezett szerkezetűek. Az IR
spektroszkópiai vizsgálat számára előnyös, ha a hordozó tükröző felszínű, sík felület. A hordozó
felületére felvitt LB rétegek fizikai-optikai tulajdonságait tekintve is eltér a tömbi anyag
tulajdonságaitól, így a határfelület közelében lévő molekulák spektruma eltér a tömbi fázis
spektrumától. Általános szabályszerűség azonban, hogy a spektrumok sávjainak intenzitása – és
ezzel összefüggésben a detektálhatósága - arányos az elnyelő réteg vastagságával.
A reflexiós-abszorpciós IR spektroszkópiai mérések keretében a C18N molekulákból LB
technikával réz hordozókra a 3.2.1. fejezet alapján készített 1, 3, 9 és 11 rétegszámú, valamint
vason 1 és 3 rétegszámú filmek vizsgálatára került sor.
Az 38. ábrán a C18N felületaktív anyag réz felületre 11- és 1 rétegben felvitt LB film sés p-polarizált IR spektrumának CH rezgési tartománya látható. A mérések során a mintára
fókuszált IR sugárzás 71,5°-os szöggel érkezett a minta felületére (az s-polarizáció a minta
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síkjára merőleges, a p-polarizáció a minta síkjával párhuzamos elektromos vektort jelent.) A
hosszú szénláncú alifás szénhidrogének CH vegyértékrezgéseinek az észlelt IR elnyelésekhez
való hozzárendelése jól ismert [180]. A metil- és metilén csoportok vegyértékrezgéseinek
szimmetrikus és aszimmetrikus rezgései egyértelműen megkülönböztethetők, így lehetővé válik,
hogy a láncok felületen való orientáltságát polarizált mérésekkel kísérletileg meghatározzuk.
Fémfelületek esetén itt is érvényesül az ún. fémfelületi kiválasztási szabály, amely szerint
a fémfelületen adszorbeált molekulák rezgés közben indukált dipólusa egy fordított (negatív)
tükörképi dipólust indukál a hordozóban, aminek következtében a felülettel párhuzamos irányú
dipólusok kompenzálódnak, ezáltal a fényelnyelés megszűnik, ugyanakkor a merőleges
komponensek pedig erősíteni fogják egymást. E jelenség segítségével az LB filmek molekula
orientációja meghatározható. A metilén csoport vegyértékrezgéseinek [az aszimmetrikus
νas(CH2) ~2918 cm-1; valamint a szimmetrikus νs(CH2) ~2849 cm-1] sávintenzitása az s-polarizált
spektrum esetében lényegesen kisebb, mint a p-polarizált spektrumnál, ami arra enged
következtetni, hogy a hosszú szénláncú molekula láncrésze nem fekszik, hanem áll a
fémfelületen. Amennyiben a hosszú szénláncú molekula teljesen merőleges a fémfelületre, a CH2
aszimmetrikus vegyértékrezgés sávja (2918 cm-1-nél) meg sem jelenik az s-polarizált
spektrumban (38. ábra).

νas(CH2)

νs(CH2)

b
νas(CH3)

νs(CH3)

a

38. ábra C18N (a) 11- és (b) egyrétegű LB film s- és ppolarizált IRRAS spektruma réz felületen
Az infravörös színképek alapján az LB rétegek frekvenciáit és a sávok intenzitását a 11.
táblázat összegzi. A sávintezitás, valamint az IR fény beesési szögének ismeretében a
molekulaorientáció a következő összefüggés alapján számítható [181]:

ahol

As
sin 2 Θ
=
A p cos 2 φ − sin 2 Θ + 2 sin 2 φ cos 2 Θ
As és Ap az s- ill. p-polarizált spektrumokból ismert abszorbancia értékek,
Θ a molekulák dőlési szöge és
φ a fény beesési szöge (esetünkben 71,5°).

(30). egyenlet

A 11. táblázat adatait felhasználva a képlet segítségével kiszámítottuk, hogy a C18N LB
egyrétegekben a molekulák dőlési szöge a felület normálisához képest közel 0° a réz és a vas
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hordozó esetében is. Tehát a molekulák a fém felületekre gyakorlatilag merőlegesen
helyezkednek el. Ez az XPS és SFG mérések adataival összhangban van. Nagyobb rétegszám
esetén a molekulák a felület normálisával bizonyos szöget zárnak be. Több minta átlagértéke
(±3º szórással) a rézhordozón 3 réteg esetén ~23°, 9 rétegnél ~19°, míg 11 réteg esetében
~22°dőlésszögűnek és a vas hordozóra felvitt 3 réteg esetében ~26°-nak adódott. A többrétegű
film esetén kapott 19-26° dőlésszög reálisnak tekinthető, az irodalomból ismert hasonló
szerkezetű többrétegekkel összehasonlítva [182].

11.táblázat Rézen és vason kialakított C18N LB filmek mért rezgési frekvenciái, valamint a
reflexiós-abszorpciós sávok intenzitása az infravörös színképek alapján

Frekvencia [cm-1]

Intenzitás [A.U. /104]

Réz
hordozó

νasin
(CH3)
~2965

νasout
(CH3)
~2955

νs
(CH3)
~2938

νas
(CH2)
~2920

νsin
(CH3)
~2870

νs
(CH2)
~2850

νasin
(CH3)

νasout
(CH3)

νs
(CH3)

νas
(CH2)

νsin
(CH3)

νs
(CH2)

1 réteg
p-pol.

-

-

-

2917,2

-

2848,8

-

-

-

3,25

-

1,25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2964,7

2957,1

2932,5

2919

2874,7

2850,1

4,40

2,4

2,2

11,0

3,8

6,90

-

-

2928,3

2919

-

2850,6

-

-

0,64

1,10

-

0,81

2960,6

2957,1

2932

2920,4

2873,4

2850,1

10,8

8,4

23,2

72,1

6,7

30,1

-

-

2931,6

2918,8

-

2850,6

-

-

1,6

4,40

-

3,0

2960,5

2957,7

2932,5

2917,6

2873,7

2849,3

15,3

11,4

26,9

54,4

12,8

24,0

2958,5

2955,4

2928,9

2914,9

2872,7

2848,5

0,36

0,43

1,0

4,96

0,88

3,16

s-pol.
3 réteg
p-pol.
s-pol.
9 réteg
p-pol.
s-pol.
11 réteg
p-pol.
s-pol.

Vas
hordozó

1 réteg
p-pol.
s-pol.
3 réteg
p-pol.
s-pol.

Frekvencia [cm-1]

Intenzitás [A.U. /104]

νasin
(CH3)
~2965

νasout
(CH3)
~2955

νs
(CH3)
~2938

νas
(CH2)
~2920

νsin
(CH3)
~2870

νs
(CH2)
~2850

νasin
(CH3)

νasout
(CH3)

νs
(CH3)

νas
(CH2)

νsin
(CH3)

νs
(CH2)

2965,6

-

-

2915

2877,9

2847,5

1,0

-

-

2,3

0,82

0,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2965,1

2955,3

-

2915

2876,5

2850,2

4,6

2,2

-

7,2

3,0

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A p-polarizált spektrumok esetében a CH3 aszimmetrikus ill. szimmetrikus
vegyértékrezgések intenzitása és a rétegszám között egyenes arányosságot találtunk. A
rétegszám növekedésével a CH3 rezgés intenzitása folyamatosan nő (39.a. ábra).
Ha a sávintenzitást (akár a maximum értéket, akár az integrális intenzitást) ábrázoljuk a
rétegszám függvényében, lineáris összefüggést kapunk. A pontokra illesztett egyenes regressziós
koefficiense 0,9992 (39.b. ábra).
Ha a C18N LB rétegeinek CH vegyértékrezgési tartományát figyeljük meg, akkor a
rétegszám függvényében sáveltolódásokat észlelhetünk (40. ábra). A CH3 vegyértékrezgések
tartományában mért sáveltolódások mértéke arra enged következtetni, hogy a rétegek számának
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növekedésével egyre több láncvégi CH3 áll gyenge intermolekuláris kölcsönhatásban a láncvégi
poláris csoporttal.
0,0016
0,0014

2

R = 0,9992

Intenzitás

0,0012
0,001
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0
0

2

4

6

8

10

12

Rétegszám

(b)

(a)

39. ábra Réz hordozón a C18N LB filmek (a) polarizált-reflexiós abszorpciós színképe a CH
vegyértékrezgések tartományában, (b) az aszimmetrikus CH3 vegyértékrezgés -νas(CH3)intenzitásának alakulása a rétegszám függvényében

40. ábra A C18N LB film p-polarizált spektruma az
(a) egyréteg, (b) 11 rétegű minta esetén
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Az egyrétegnél mért 2966,9 cm-1 νas(CH3), a három rétegnél 2964,7 cm-1, a kilenc
rétegből álló LB filmnél 2960,5 cm-1, mely sáv kismértékben tovább csökken (2960,0 cm-1) a 11
rétegű film esetében is (39.a. ábra; 13. táblázat). Hasonló tendenciájú eltolódást mutat a
szimmetrikus CH3 vegyértékrezgési sáv a 2878,8 - 2873,7 cm-1 tartományban. A metilén
csoportok szimmetrikus és aszimmetrikus vegyértékrezgéseinek frekvencia változása alig
nagyobb a mérési hibából adódó szórásnál.
Ha a CH3 és a CH2 csoportok szimmetrikus és aszimmetrikus vegyértékrezgéseit
átlagoljuk, (figyelembe véve a νas(CH3) kétszeres elfajultságát is) akkor az eltolódások még
markánsabbak lesznek. Ezt szemlélteti a 41. ábra.
2950

Vegyértékrezgési sáv [cm-1]

2940
2930

CH3

2920

2υa + υs
3

2910

CH2

2900

υa +υs
2

2890
2880
0

2

4

6

Rétegszám

8

10

12

41. ábra A CH3 és CH2 vegyértékrezgési sávok eltolódásának illusztrálása
Az 41. ábrán jól követhető, hogy a metilén csoportok rezgései nem függnek a
rétegvastagságtól. A metil csoportok sáveltolódásának a még szemléletesebb érzékeltetésére
elvégeztük a C-CH2CH3 végcsoport normálkoordináta – analízisét, azaz a rezgési frekvenciák és
az erőállandók számítását. A cél az volt, hogy szemléltessük, miként változik a CH kötések
erőállandója (az ún. kötéserősség) a rétegek számának függvényében. A számításhoz bevezetett
belső koordinátákat (amelyek a kötéshosszak és kötésszögek rezgéseit írják le) a 42. ábra
szemlélteti.

42. ábra A C-CH2CH3 végcsoport belső koordinátái
A számolásokhoz használt programot az IR és Raman Spektroszkópiai Laboratóriumban
fejlesztették ki [183]. A kiinduló erőállandókat a Schatchsschneider és Snyder [184, 185]
közleményeiből vettük. A szimmetria szerint a Cs pontcsoportba tartozó C-CH2CH3
végcsoportnak 11 szimmetrikus (A’) és 7 aszimmetrikus (A”) rezgése van. A számított
alaprezgéseket és közelítő hozzárendeléseket tartalmazza a 12. táblázat.
A 12. táblázatban szereplő kísérleti adatokat az n-propán folyadékszínképéből vettük,
mivel az LB rétegeken végzett polarizációs mérésekkel csak a CH vegyértékrezgéseket
detektáltuk.
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12. táblázat A számított alaprezgések és közelítő hozzárendelések
/ν - vegyértékrezgés, δ - deformációs, τ - csavaró, ρ - kaszáló, t- torziós rezgése. Az a és s
indexek jelentése aszimmetrikus, ill. szimmetrikus/

Kísérleti* (cm-1)
2967
2967
2920
2903
2873
1487
1468
1452
1372
1278
1152
1145
1054
1052
867
747
369
223
*n-propán alaprezgései

Számított (cm-1)
2964,9
2964,2
2919,1
2874,6
2850,2
1493,7
1492,1
1437,9
1363,6
1160,6
1031,3
1008,7
998,1
955,3
886,3
790,3
317,2
219,8

A’
A”
A”
A’
A’
A”
A’
A’
A’
A’
A’
A”
A”
A’
A’
A”
A’
A”

Hozzárendelés
νa (CH3)
νa (CH3)
νa (CH2)
νs (CH3)
νs (CH3)
δa (CH3)
δa (CH3)
δ(CH2)
δas(CH3)
ω(CH2)
σa (CH3)
σa (CH3)
τ(CH2)
ν(C-C)
ν(C-C)*
ρ(CH2)
δ(CCC)
t(CH3)

A rezgési formákat figyelembevéve megállapítható, hogy a metil- és metilén-csoportok
CH vegyértékrezgései igen gyengén csatolódnak a többi (szög-deformációs) rezgésekhez,
melyek az 1500 cm-1 alatti spektrális tartományban jelentkeznek. Így erőállandó finomítással a
3000- és 2845 cm-1 közötti CH vegyértékrezgési sávok kellő pontossággal számíthatók oly
módon, hogy csak a hozzájuk tartozó erőállandókat finomítjuk.

13. táblázat A C18N alifás végcsoportjának CH vegyértékrezgéseinek mért és számított
alaprezgései (cm-1)

Sáv

1 réteg

3 réteg

9 réteg

11 réteg

Kísérleti

Számított

Kísérleti

Számított

Kísérleti

Számított

Kísérleti

Számított

νa (CH3)

2966,9

2967,0

2964,7

2964,6

2960,5

2960,0

2960,0

2959,9

νa (CH2)

2918,1

2918,0

2919,0

2919,1

2920,4

2917,6

2917,6

2917,5

νs (CH3)

2878,8

2879,1

2874,7

2874,6

2873,4

2873,4

2873,7

2876,6

νs (CH2)

2850,6

2850,1

2850,1

2850,1

2850,1

2850,2

2849,3

2849,4

A számított CH nyújtási alaprezgéseket foglalja össze a 13. táblázat, különböző
rétegszámra C18N LB film esetében. Látható, hogy a mért és a számított frekvenciák igen jól
megegyeznek. Ez a jó egyezés azt is jelenti, hogy a kísérleti alaprezgésekből számított CH-kötési
erőállandók is kellő finomsággal képesek jellemezni a CH kötések „erősségét”. A CH2 és CH3
csoportok finomított erőállandóit tartalmazza a 14. táblázat.
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14. táblázat A C18N alifás végcsoportjára kapott CH vegyérték erőállandók
Erőállandók
(102 Nm-1)

1 réteg

3 réteg

5 réteg

11 réteg

fr(CH3)

4,709

4,699

4,689

4,688

frr(CH3)

0,029

0,027

0,027

0,030

fd(CH2)

4,537

4,538

4,540

4,535

fdd(CH2)

0,012

0,009

0,007

0,010

A CH3 csoport CH erőállandói a rezgési frekvenciákkal összhangban egyértelműen
csökkennek az LB film rétegszámának növelésével, alátámasztva azt, hogy egyre több metilcsoport kerül kölcsönhatásba a felette levő réteg végcsoportjával. Az alifás végcsoport következő
tagja, a metilén-csoport erőállandói -a rezgési frekvenciájukhoz- hasonlóan, gyakorlatilag
függetlenek az LB filmben levő molekuláris rétegek számától. Ezeket a megállapításokat
illusztrálja a 43. ábra.
4,750
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1

f(CH) 102
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43. ábra A C18N alifás végcsoportjában lévő (a) metil és (b) metilén csoportok CH nyújtási
erőállandójának függése a rétegek számától
A 43. ábrából és a 14. táblázatból megállapítható, hogy a 9 és 11 réteget tartalmazó LB
film között minimális a különbség, mind a kísérleti frekvenciák, mind a számított erőállandók
között. Ismerve a CH3 és a CH2 csoportok átlagolt CH vegyértékrezgési frekvenciáit érdekes
megnézni ezek összefüggését a finomított erőállandókkal (44. ábra).
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44. ábra A CH3 és a CH2 csoportok átlagolt CH vegyértékrezgési frekvenciájának összefüggése
a finomított erőállandókkal
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A lineáris összefüggés jól alátámasztja azt a feltételezést, hogy az alifás végcsoportnak a
metilcsoportjai gyenge kölcsönhatásban vannak a felettük levő réteggel, így a szabad és a
rétegközi CH3 csoportok aránya egyre nő a rétegek számával.
Azt, hogy a rétegek úgy épülnek fel, hogy legfelül mindig a –CH3 csoportok vannak,
egyértelműen igazoltuk már az SFG mérésekkel, hisz valamennyi páratlan rétegszámnál mindig
csak a –CH3 csoportok, mint legfelső csoportok rezgéseit detektáltuk, gyakorlatilag változatlan
hullámszámoknál. Mindebből az következik, hogy a korábban vázolt módszer(ek) mellett a CH3
csoport átlagos vegyértékrezgési frekvenciáját sikeresen használhatjuk a réteg vastagságának
közelítő meghatározására is.

4.2.5. Az LB egyrétegek AFM-es vizsgálata
Az elmúlt évtizedben számos mérést végeztek pásztázószondás mikroszkópok
segítségével különböző LB rétegeken [186]. Az AFM segítségével LB film szerkezetét
nanométeres tartományban először O. Marti és munkatársai mutatták be üveg felületen [187]. A
későbbiekben, 1991-ben A. L. Weisenhorn és munkatársainak [188] már csillám felületén
sikerült az egyrétegek molekuláris rendezettségét is bemutatni. Ezután több sikeres munka
készült csillám, üveg és szilícium felületén az LB rétegekben fellelhető rombos rendezettségről
[189], az LB rétegek homogenitásáról [190], topográfiájáról, a rétegvastagságról [191], a
többrétegekben előforduló hibákról [192], a rétegek stabilitásáról [193].
Annak ellenére, hogy a 90-es évek második felében ugrásszerűen megnőtt a különböző
LB rétegek AFM-es vizsgálati eredményeket bemutató cikkek száma, az LB egyrétegek és
többrétegek rendeződésére és szerkezetére általános érvényű szábályosságot, - a hordozók és a
különböző amfifil anyagokból készült LB rétegek között- nem sikerült felfedezni. Időnként
egymásnak is ellentmondó eredmények kerültek napvilágra azonos hordozón, egyazon vizsgálati
anyagból kialakított LB film szerkezetét illetően. Mindebből csak arra a megállapításra
juthatunk, hogy a rétegszerkezet meghatározásán túlmenően rendkívül összetett és komplex
kérdéseket vet fel annak megállapítása, hogy az adott rendszeren belül mi befolyásolja és
határozza meg az adott hordozón kialakuló rétegszerkezetet.
Azt elmondhatjuk, hogy az LB filmek esetében a molekulák ötféle kétdimenziós térbeli
elrendeződésének három lehetséges formáját igazolták (45. ábra) [194].

(a) Ferde rács, ahol a ≠ b és γ > 90˚.

(b) Centrált derékszögű rács, ahol a ≠ b és γ = 90˚.

(c) Hexagonális rács, ahol a = b és γ = 120˚.

45. ábra Az LB rétegekben megfigyelt molekulák kétdimenziós elrendeződése és azoknak
megfelelő egy egységnyi cellák
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Számos vizsgálat igazolta, hogy az LB rétegekben a molekula szerkezetét befolyásolja az,
hogy milyen felületi nyomáson, hőmérsékleten ill. milyen sebességgel történik az úszó
egyrétegek átvitele a hordozókra. A mérési körülmények c. fejezetben leírtaknak megfelelően az
általunk vizsgált C18N és a C18P LB egyrétegeinket minden esetben nagy felületi nyomáson és
szobahőmérsékleten készítettük. Ezek a körülmények azt jelentik, hogy az úszó egyrétegeink
szilárd fázisban vannak, amely M.C. Petty alapján [195] négyszögletes elrendeződésű
rétegszerkezetet indokol. Az LB réteg készítése során a hidrofil felületre a molekulák a poláris
fejcsoporttal kötődnek és a szénlánc felegyenesedve, transz-konformációban, közel merőleges
helyzetben áll. Az átvitellel, a folyadék felszínéről a szilárd hordozók felületére, szignifikánsan
megváltozik a kölcsönhatás a molekulák fejcsoportja és a hordozó között. Ennek
eredményeképpen a film szerkezete az átvitel előtt és után különböző is lehet.
Az LB rétegek archeotípusának nevezett zsírsavak LB rétegeiről általánosan elmondható,
hogy szobahőmérsékleten a molekulák hexagonális elrendeződést mutatnak, míg a zsírsavak
sóinak LB egyrétegei négyszögletes kétdimenziós elrendeződésűek [194]. Vogel és Wöll [196]
viszont azt találták, hogy az általuk vizsgált zsírsavak LB rétegként felvive egykristály Cu, Au és
Ag hordozóra követik az alapfém szerkezetét, míg ugyanazon fémek polikristályos szerkezetű
hordozóira felvive ezt az összefüggést nem találták. Schwartz és Wiswanathan [197, 198]
csillám felületén vizsgálták zsírsavak ill. sóik LB egy- és többrétegét, amikor találkoztak
hexagonális és négyszögletes elrendeződéssel is, és megállapították, hogy egyes esetekben
többrétegű LB film esetén átrendeződés történik az első rétegekben.
Meg kell jegyezni, hogy az LB filmek AFM-es molekuláris szintű vizsgálatainál a
kontakt üzemmódot használjuk, így a pásztázás az LB rétegek molekuláit összenyomhatja,
deformálhatja. Schaper már 1993-ban [199] beszámolt az AFM-es vizsgálatok során tapasztalt
szignifikáns hatásokról a molekuláris szerkezet méreteit illetően.
Az AFM vizsgálatainkat a fent említett körülmények között elkészített C18N- és C18P
LB egyrétegeken végeztük polikristályos vas- és réz, valamint csillám felületen. A 46. ábrán a
C18N molekulákból készített LB egyréteg nagyfelbontású, háromdimenziós AFM-es képe
látható vas- és réz hordozón. Jól látható a molekulák szabályos rendezettsége.

(a)

(b)

46. ábra C18N LB egyréteg AFM képe 10x10 nm felbontásban (a) vas- és (b) réz hordozón
A keresztmetszeti képeken (47. ábra) leolvasható méretek jó egyezést mutatnak az LB
rétegek izotermáiból (pH = 5,6; T = 23ºC) számított egy molekulára eső területtel. A C18N
molekula az izotermák szerint ~0,27 nm² területet foglal el, amiből a feltételezett fejrész
átmérője 0,588 nm-nek adódik. A C18P molekula esetén az egy molekulára eső terület ~0,31
nm², így az átmérője 0,628 nm. Az AFM-es képek elemzéséből a C18N esetén 0,586 nm-es
átmérőt, a C18P esetén 0,625 nm-es átmérőt olvashatunk le.
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(a)

(b)

(c)
47. ábra C18N LB rétegek nagyfelbontású AFM-es képen készült keresztmetszeti
adatok (a) vason (b) rézen és (c) C18P LB réteg keresztmetszeti adatai csillám felületen
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A szabályos kristályos szerkezetű csillám felületen is megvizsgáltuk az LB rétegeket. A
48. ábrán jól rendezett, a fém hordozókon mértekhez nagyon hasonló filmet látunk. Ez utóbbi
eredményt összehasonlítva a polikristályos hordozókon vizsgált rétegekkel megállapíthatjuk,
hogy mind a molekulák méreteit (47. ábra) tekintve, mind a molekulák elrendeződését vizsgálva
nagyon hasonló eredményt kaptunk.

(a)

(b)

48. ábra Csillám felületen mért AFM: (a) C18N LB egyréteg- és (b) C18P LB egyréteg
háromdimenziós képe
A kétdimenziós Fourier transzfomációs (2D-FFT) képeken (49. ábra 10x10 nm-es képek
bal felső része) látjuk valójában, hogy a filmek rendezettsége nem függ a hordozó szerkezetétől.
Mind a fémeken, mind a hexagonális szerkezetű csillámon (49. ábra) a C18P molekulákból
kialakított LB filmek esetében látszik, hogy 2 pár, origóra szimmetrikus pontot kapunk, ami a
négyszöges elrendezést igazolja. A fém hordozók esetében az egyik pár szimmetria pont
duplázódik, ez periodicitási hiba, amit feltehetőleg fázisugrás okoz. A Fourier térben a középen
lévő a 2 pár pont mellett, még egy pár halványabban látható pontot is kapunk, ami kisebb
kiterjedésű ismétlődő részt mutat. A 2D elemi cella méretei a = 0.443 ± 0.05 nm, b = 0.335 ±
0.04 nm és a két koordináta által bezárt szög: γ = 103 ± 0.5º, ami a ferde rács elrendeződésnek
felel meg.

nm

nm

(a)
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nm

nm

(b)

nm

nm

(c)

49. ábra AFM felvételek C18P LB egyrétegről (a) vason, (b) rézen és (c) csillámon. A 10x10
nm-es nagyfelbontású képek bal sarkába illesztve a 2D felvételhez tartozó kétdimenziós Fourier
transzformációs ábrát láthatjuk.
Megállapíthatjuk, hogy az LB filmfelviteli technikával a C18N és C18P vizsgált
anyagainkból csillám, vas és réz hordozón nagyon hasonló mintázatú, jól rendezett filmeket
tudunk létrehozni.
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4.3. Elektrokémiai korróziós inhibíció Langmuir-Blodgett rétegekkel
4.3.1. A C18N és C18P monomolekuláris inhibitorrétegek hatékonyságának
vizsgálata vason
4.3.1.1. Nyitottköri potenciálok
A rétegek és a tiszta vas nyitottköri potenciálváltozását a bemerítési idő függvényében
vizsgáltuk. A vas LB réteg nélküli ill. LB egyrétegekkel módosított elektródok nyitottköri
potenciál (ocp) időbeli változását az 50. ábra szemlélteti.
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50. ábra Módosított- és tiszta vas elektródokon mért nyitottköri potenciálok az idő
függvényében /0.1 moldm-3 NaClO4, pH = 7,0/
Az 50. ábrán jól megfigyelhető a kontroll minta és a módosított vas elektródok közötti
potenciálkülönbség. A kontroll minta nyitottköri potenciálja lassan katódos irányba tolódik, és 5
óra után közel állandó potenciál értéket mutat. Az ocp kezdeti értéke -400mV, amely 10 óra alatt
a -530mV értéket éri el.
A C18N és C18P LB réteggel módosított vas elektródoknál a kiindulási értékek -225mV
ill. -249mV és a potenciál értékek 5-7 órán keresztül mutatnak csökkenést. Mindkét módosított
elektród esetében a bemerítést követően 9 óra elteltével az ocp már -580mV érték körül
állandósul.
Az eredmények azt mutatják, hogy az általunk vizsgált LB egyrétegek a vas elektród
elektrokémiai tulajdonságait nagymértékben befolyásolják. Az ocp kezdeti szakaszán fellépő
viszonylag nagy potenciálkülönbség arra utal, hogy LB rétegekkel módosított felület kevésbé
aktív, mint a kezeletlen kontroll minta. Az nyitottköri potenciál negatív irányba való tolódása,
valamit az a tény, hogy a 2-6 óra elteltével a kontrollmintával közel azonos potenciálértékek
mérhetőek arra enged következtetni, hogy az LB rétegek NaClO4 elektrolit oldatban instabilak.
Ennek ellenére szignifikáns effektus tapasztalható, a sztearoil-hidroxámsav és az 1-foszfonooktadekán LB egyrétegek elektrokémiai viselkedésében. A rétegek a semleges NaClO4 elektrolit
oldatban a vas felületét a bemerítést követő 2 órában hatékonyan védik a korróziós
folyamatokkal szemben.
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4.3.1.2. Polarizációs mérések
Modelloldatban végzett polarizációs mérésekkel a fémek korróziós tulajdonságait
tanulmányoztuk a fém felületét borító rétegek védőhatásának meghatározása céljából.
Megfelelően lassú polarizációs sebességet választva meghatározható a korróziós áramsűrűség és
a korróziós potenciál.
A C18N- és C18P LB rétegeinek védőképességének meghatározására lineáris
polarizációs méréseket végeztünk. A réteg nélküli vas elektród viselkedését összehasonlítottuk
az egyrétegű C18N- és C18P LB filmmel módosított elektródokéval. Az 51. ábra mutatja a mért
polarizációs görbéket féllogaritmikus ábrázolásban.
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51. ábra Az LB réteg nélkül ill. LB réteggel módosított vas elektródokon regisztrált polarizációs
görbék log |j| - E polarizációs görbéi. Polarizációs sebesség 10 mV/min.
/0.1 moldm-3 NaClO4, pH = 7,0/
A korróziós áramsűrűség értékeket (jkorr) és a korróziós potenciál értékeket (Ecorr) a
polarizációs görbék Tafel szakaszára illesztett egyenesek metszéspontjából határoztuk meg.
Tiszta vas esetén az anódos görbe korróziós potenciál közeli szakaszához nem illeszthető
egyenes. Ennek hiányában a katódos Tafel szakaszhoz húzott egyenes nulla túlfeszültségre
történő extrapolációjával határoztuk meg a korróziós áramsűrűséget. Az inhibíció hatásfokát (η)
a η [%] = (1−j / jcorr) · 100 egyenlet segítségével számoltuk ki, ahol jcorr a módosítatlan
vaselektród korróziós áramsűrűségét jelöli, míg j a vizsgált C18P ill. C18N LB réteggel
módosított vas elektródon mért korróziós áramsűrűség. Az eredményeket a 15. táblázatban
foglaltuk össze.
15. táblázat A vas elektródon mért korróziós potenciál (Ekorr), korróziós áramsűrűség (jkorr) és
inhibeáló hatékonyság (η) értékek
Vas elektródok

Ecorr / [mV]

jcorr / [μA.cm-2]

η [%]

kontroll

-419

3,24

-

C18P LB egyréteggel

-275

0,62

81

C18N LB egyréteggel

-235

0,56

83
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A korróziós potenciálok anódos irányba való eltolódása azt jelenti, hogy az LB rétegek
jelenlétében a vas oldódása sokkal pozitívabb potenciálokon kezdődik. Az anódos potenciálokon
a fémoldódás sebessége a rétegek jelenlétében lényegesen kisebb, mint a tiszta vason. A C18N
esetében nagyobb hatékonyságot érünk el, mint C18P esetében, de a különbség nem számottevő.
A C18N LB egyréteg módosítással a korróziós áramsűrűség 3,24 μA.cm-2 -ről 0,56 μA.cm-2
értékre csökkent és ezzel együtt a korróziós potenciál -419 mV –ról -235mV-ra tolódott
(15.táblázat). Mind a C18N, mind a C18P LB rétegnél sokkal pozitívabb anódos potenciálokon
is kisebb áramsűrűség értékeket mértünk, mint a tiszta vason (51. ábra).
A vason mind a sztearoil-hidroxámsavból, mind az 1-foszfono-oktadekánból készült LB
egyréteg több mint 80%-os védőhatást fejt ki. A jelentős hatékonyságot a vizsgált
nanobevonatoknak a vas aktív helyeit blokkoló tulajdonságával magyarázzuk.
4.3.1.3. Ciklikus voltammetriás mérések
A polarizációs méréseket ciklikus voltammetriás (CV) mérésekkel egészítettük ki, annak
megállapítására, hogy a vason kialakított Langmuir-Blodgett rétegek milyen hatást gyakorolnak
az anódos polarizáció során kialakuló felületi rétegképződésre és a passzivációs tulajdonságokra.
A CV görbéket az ocp-től kiindulva, a katódos irányból az anódos irányba haladva, 120mV/min
sebességgel regisztráltuk szobahőmérsékleten, semleges kémhatású, klorid tartalmú elektrolit
oldatban (52. ábra).
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52. ábra Az LB réteg nélkül ill. LB réteggel módosított vas elektródon regisztrált ciklikus
voltammogramok összehasonlítása és külön ábrázolva: (a)— vas elektród, (b) ● C18P LB
egyréteg vason, (c) ▲ C18N LB egyréteg vason
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16. táblázat A vas elektródon mért áramcsúcsok értékei
Áramcsúcsok
Vas elektródok

E [mV]

j [μA.cm-2]

Kontroll

-22

105

C18P LB egyréteggel

183

37

C18N LB egyréteggel

305

26

A vas anódos polarizációkor az áramsűrűség egy maximum értékig nő (52.a. ábra), ami a
vas aktív oldódására utal. Ezután, a vas felületén a nagyobb anódos potenciálokon az
áramsűrűség lecsökken egy passzív film képződésének köszönhetően és alacsony értéken marad
a potenciál további növelésekor és a visszafelé haladó ágon is. A második ciklusban az anódos
áramcsúcs nem jelenik meg, ami az első ciklusban létrejött passzív film jelenlétének és
viszonylagos jó védőképességének tulajdonítható.
Ez a tendencia figyelhető meg a C18P LB réteggel bevont vasfelület esetében is (52.b.
ábra), azzal a különbséggel, hogy a második ciklus során újra megjelenik egy anódos áramcsúcs.
Ez az áramcsúcs kisebb, mint az első ciklusban mért. Lényeges különbség viszont az, hogy a
C18P mindkét ciklusában mért áramértékek sokkal kisebbek, mint a kontroll mintán
regisztráltak. Mind a kontrollminta esetén, mint pedig a C18P LB réteggel bevont minta esetén
az adatok azt igazolják, hogy az alapfém oldódása és az oxidréteg kialakulásának mértéke a
második ciklusban kisebb az első ciklusban tapasztaltnál [200].
A 52.c. ábrán a C18N–val módosított vas mintán mérhető ciklikus voltammogram látható
külön. A regisztrált áramsűrűség értékek itt is lényegesen kisebbek összehasonlítva az LB film
nélküli mintán észlelteknél. A C18N esetében a potenciál változtatás hatására kialakuló
áramértékek nagyon kis változását azzal magyarázhatjuk, hogy a C18N LB egyréteg tömör a vas
felületén, és így a vas oldódását hatékonyan meggátolja.
Mindkét anyagból kialakított LB egyréteg esetén az oxidációs csúcsok anódos irányba
tolódtak el és az áramsűrűség értékek jelentősen csökkentek (16. táblázat). Ha a C18N és C18P
LB rétegek hatását hasonlítjuk össze, megállapíthatjuk, hogy míg a C18N LB egyrétegnél a mért
áramok egy jól meghatározott kis áramtartományban mozognak, addig a C18P LB egyréteg
esetében a passzív tartomány áramértékei szignifikánsan alacsonyabbak a C18N rétegnél
észlelteknél. Feltételezzük, hogy a C18N és C18P LB rétegek molekulái is az alapfém aktív
helyeihez kötődnek, de mivel a C18N molekulák fejcsoportja kisebb, mint a C18P molekulák
fejrésze [51], ezért a C18N molekulákból a fém felszínén egy tömörebb LB filmet tudunk
létrehozni. Egy szorosabb illeszkedésű molekulákból kialakított film jobban gátolja az
iontranszportot, a sérülésre kevésbé érzékenyen reagál, ezért az ilyen filmek védőképessége is
hatékonyabb. Jóllehet a C18N LB rétegnél a passzív tartományban mért kis mértékben magasabb
áramértékek a réteg esetleges sérülésére, vagy az LB rétegek polarizáció során létrejövő
hibahelyein keresztül történő oldódásra engednek következtetni, amely során a molekulák
konformációja megváltozhat, de úgy tűnik, ennek ellenére a film megőrzi korróziós védőhatását.
4.3.1.4. Impedancia mérések
A nyitottköri potenciál értékek változása ill. a polarizációs mérések eredményeinek
értelmezéséhez további viszgálatokat végeztünk az úgynevezett váltóáramú elektrokémiai (EIS)
technikát alkalmazva. Az impedancia mérések célja a tiszta vas és LB rétegekkel módosított vas
elektródok oldódásának és a rétegek stabilitásának időbeli nyomonkövetése volt. A spektrumok
felvétele során a mintákat a megfelelő időponthoz tartozó nyitottköri potenciálra polarizáltuk. A
53. ábra az impedancia spektrumok Nyquist diagramban történő ábrázolását mutatja be.
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53. ábra Az LB réteg nélkül ill. LB réteggel módosított vas elektród impedancia spektrumai
Nyquist ábrázolásban 1- és 4 óra bemerítési idő után.
A módosítatlan- és módosított vasfelület impedancia spektrumok Nyquist diagramban
ábrázolva félkörrel közelíthetőek (53. ábra), ami a következő áramkör modellnek felel meg (54.
ábra):

54. ábra Modell áramkör, ahol az Re az oldatellenállás, Rt a töltésátlépési ellenállás és a Cd a
kettős réteg kapacitás
A bemerítési idő hatását az általunk vizsgált LB rétegek inhibeáló hatékonyságára a 55.
ábrán követhetjük nyomon. A mintavétel 1 óránként történt, a pontokat összekötő vonal csak a
folyamat követését segíti. A polarizációs ellenállás (Rp) értékeket a kontroll ill. a módosított vas
elektródok impedancia adataiból számoltuk. Az Rp értékeket az LB rétegek inhibeáló
hatékonyság jellemzésére használtuk.
Az Rp értékeket (55. ábra) és az Rp értékekből számolt korróziós inhibeáló hatékonyság
értékeit 17. táblázat tartalmazza.
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55. ábra Az idő függvényében mért polarizációs ellenállások (Rp)
17. táblázat A vas elektródon mért polarizációs ellenállás (Rp) és a számolt inhibeáló
hatékonyság (η) értékek
1 óra múlva

4 óra múlva

Vas elektródok
Rp / [kΩ. cm2]

η [%]

Rp / [kΩ. cm2]

η [%]

kontroll

5,0

-

4,2

-

C18P LB
egyréteggel

20,2

75

6,8

38

C18N LB
egyréteggel

24,8

80

11,8

64

Mindkét alkalmazott LB réteg esetében a rövid idejű expozíció (1 óra) magasabb Rp
értékeket eredményezett, mint az LB réteg nélküli vas elektródnál. Ez az eredmény rámutat arra,
hogy az általunk választott felületaktív amfifil anyagok LB rétegekként való alkamazásának
jelentős inhibeáló tulajdonsága van (55. ábra). A számolt hatásfok C18P esetében 75% és C18N
esetén 80%.
A hosszabb idejű elektrolit oldatba való merítés esetén megfigyelhető, hogy az LB
rétegekkel módosított vas Rp értékei minden esetben nagyobbak a kontroll mintáénál és az idő
függvényében csökkennek. Az impedancia spektrumok időfüggését vizsgálva megállapítható,
hogy 1 óra elteltével az LB réteg nélküli fém a legaktívabb, míg a C18N LB egyréteggel bevont
elektród felülete mutatja a három minta közül a legkisebb aktivitást. Az inhibíciós
hatékonyságban tapasztalt tendencia megmarad a bemerítést követő 5-9 órában, tehát a C18N és
C18P LB rétegek védik az alapfémet korrózió ellen. Ezek a mérések alátámasztják az ocp és CV
mérések során tapasztaltakat.
A kontroll és a C18P ill. C18N LB réteggel módosított vas Rp értékek közötti különbség
mutatja, hogy az elektródon a töltésátlépési folyamatok az LB rétegek blokkoló hatása által
gátoltak. Az Rp értékek időbeli csökkenését az LB rétegek homogenitásának fokozatos elvesztése
okozza, ami több óra múlva az alapfém fokozatos oldódásához vezet. Megállapítottuk, hogy
néhány órán keresztül az LB rétegek az alapfém megfelelő védelemét biztosítják. Ez az inhibeáló
védelem a blokkoló hatáson alapszik.
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A két általunk vizsgált anyagból készült LB rétegek hatékonyságbeli különbsége főként
az alapfém és az amfifil anyagok közötti kölcsönhatásban rejlik. Ezenfelül, annak ellenére, hogy
a láncrész hosszúsága megegyezik az összehasonlított felületaktív anyagoknál, a C18P molekula
fejrésze nagyobb a C18N fejrészénél, így ez a sajátság a rétegek tömörségét befolyásolva a
hatékonyságban is jelentkezik.

4.3.2. A réz korróziójának megakadályozása nanoréteg bevonatokkal
4.3.2.1. Az LB rétegek hatékonyságának vizsgálata
A polikristályos rézelektródra a C18P és C16N ill. C18N felületaktív anyagokból LB
technikával egyrétegeket készítettünk és a mintákon savas Na2SO4 oldatban polarizációs
méréseket végeztünk.
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56. ábra Az LB réteg nélkül ill. LB réteggel módosított réz elektród log |j| - E polarizációs
görbéi. Polarizációs sebesség 10mV/min. /0.1 mol.dm-3 Na2SO4; pH = 3,5)
A 56. ábrán a rézelekródon regisztrált áram-potenciál görbéket mutatjuk be
féllogaritmikus ábrázolásban a kontroll rézen és a rézfelületen kialakított LB rétegeken. LB
rétegként C18N, C16N és C18P különböző szénlánchosszú és funkciós csoportot tartalmazó
felületaktív anyagokat használtuk. A polarizációs görbékből látszik, hogy az alkalmazott LB
réteggel módosított réz felületek elsősorban a katódos és kisebb mértékben az anódos
áramsűrűségeket is befolyásolják. A katódos tartományban a rétegek jelenlétében mért
áramsűrűség értékek jelentősen csökkennek. A kialakított LB rétegek a diffúziós áramot
csökkentik, azaz az elektrokémiai reakciók diffúziókontrolláltságát befolyásolják. Ezért a tiszta
vas mérésekor már ismertetett módszerrel, nulla túlfeszültségre extrapolált értékekből határoztuk
meg a korróziós áramsűrűséget.
A 18. táblázatban a log |j| - E polarizációs görbék (56. ábra) jellemző adatait: korróziós
potenciálokat (Ecorr), korróziós áramsűrűség értékeket (jkorr) és az ebből számított
védőhatásfokokat (η) foglaltuk össze.
Az adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az általunk vizsgált vegyületekből készült
LB rétegek közül leghatékonyabb védelmet (73%) a C18N LB réteggel módosított rézfelület
mutatja. A C18N-től csak két szénatommal rövidebb lánchosszal rendelkező C16N-ból készült
LB réteggel már kisebb hatásfokot (62%) értünk el. A C18P vizsgált anyagból készült LB
egyrétegnél viszont csak 48%-os védelmet tapasztaltunk a módosítatlan réz elektródhoz képest.
Azonos fejcsoportú, de eltérő szénláncú minták esetén megfigyelhető, hogy a szénlánc hossza az
áramsűrűség nagyságával fordítottan arányos. Ezért megvizsgáltuk, hogy a fejcsoport minősége
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milyen hatást gyakorol az inhibició hatékonyságára. Azonos szénláncú, de eltérő fejcsoportú
minták esetén arra a következtetésre jutottunk, hogy a fejcsoport csökkenése a korróziós
áramsűrűség csökkenéséhez vezet. Tehát a két vegyületcsalád közötti hatékonyságbeli különbség
az amfifil anyag fejcsoportja és a réz felülete közötti kölcsönhatással, valamint a kétféle
fejcsoport méretkülönbségével magyarázható.
18. táblázat A réz elektródon mért LB rétegek korroziós potenciál (Ekorr), korróziós
áramsűrűség (jkorr) és inhibeáló hatékonyság (η) értékek

Réz elektródok

Ecorr / [mV]

jcorr / [μA.cm-2]

η [%]

Kontroll

- 26

0,91

-

C18P LB egyréteggel

-33

0,47

48

C16N LB egyréteggel

-29

0,35

62

C18N LB egyréteggel

-31

0,25
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4.3.2.2. Az LB rétegek és az önszerveződő rétegek hatékonyságának összehasonlítása
Az LB rétegekkel elért eredmények alapján önszerveződött molekuláris filmet
készítettünk rézen. A kétféle módszerrel kialakított nanorétegek korrozív közegben való
viselkedésének tanulmányozása lehetővé teszi a nanoréteg-képzési eljárások összehasonlító
analízisét. Ezért elektrokémiai méréseket végeztünk a hidroxámsavak 16- és 18 szénatomszámú
vegyületéből kialakított önszerveződő rétegekkel (SAM) is az LB rétegeknél is alkalmazott
körülmények között. A két filmtechnikával készült rétegen felvett polarizációs görbék együtt a
57. ábrán láthatóak.
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57. ábra Réz elektród log |j| - E polarizációs görbéi. Polarizációs sebesség 10 mV/min.
/0.1 mol.dm-3 Na2SO4; pH = 3,5/
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A SAM rétegek jelentősen csökkentik a katódos áramsűrűséget. Az is látható a
polarizációs görbékből, hogy az anódos részen is nagyobb áramsűrűség csökkenést érünk el,
mint az LB rétegekkel. A 19. táblázatban összefoglaltuk a vizsgált önszerveződött rétegek
hatását a korróziós potenciálra (Ecorr), korróziós áramsűrűségre (jkorr) és megadtuk a számított
hatásfokokat (η).
19. táblázat A réz elektródon mért SAM rétegek korroziós potenciál (Ekorr), korróziós
áramsűrűség (jkorr) és inhibeáló hatásfok (η) értékei
Réz elektródok

Ecorr / [mV]

jcorr / [μA.cm-2]

η [%]

kontroll

- 26

0,91

-

C18N SAM

-40

0,14

85

C16N SAM

-39

0,16

82

Megállapíthatjuk, hogy szignifikáns hatékonyság különbség nincs a védőhatásban a
C16N (82%) és C18N (85%) hidroxámsavból kialakult önszerveződött rétegek között.
Ha figyelemmel kísérjük a 18. táblázat és a 19. táblázat számolt adatait, ill.
összehasonlítjuk a rézelektródon LB réteggel módosított felületek és a SAM rétegekkel elért
elektrokémiai korróziógátló hatékonyságot elmondhatjuk, hogy az egyrétegű LB filmeknél az
önszerveződött molekuláris rétegek hatékonyabbak. Ha az azonos szénlánchosszal rendelkező
C18N LB és SAM értékeket hasonlítjuk össze, látjuk, hogy az önszerveződött réteg 12%-kal
jobb a védelmet ad, jóllehet a C18N LB réteggel is 73%-os védelmet értünk el. A hidroxámsav
molekulákban a szénatomszám növekedése a védőhatásban is növekedést eredményezett.
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58. ábra Réz elektród j - E polarizációs görbéi (0.1 mol.dm-3 Na2SO4; pH = 3,5)
Az anódos szakasz áram-potenciál értékeket figyelembe véve (58. ábra) jól látható, hogy
a kialakított rétegek csökkentik a fémoldódás sebességét is. Az anódos szakaszon elért
hatékonyság nem olyan jelentős, mint a vas esetén, de az adott körülmények között a rézoldódás
is számottevően visszaszorítható az általunk vizsgált rétegekkel.
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4.4. Az LB rétegek a mikrobiológiai korrózióban
4.4.1. Vizsgálatok a hűtővíz vegyes kultúrájával
4.4.1.1. Az 1-foszfono-oktadekán és sztearoil-hidroxámsav biocid hatása inhibitorként
A nanorétegben alkalmazott vegyületekkel nemcsak a korróziót kívánjuk csökkenteni,
hanem a korróziót okozó mikroorganizmusok megtapadását is, mivel a megtapadt baktériumok
nagyobb károkat okoznak, mint a lebegők [201].
Kísérleteink első lépéseként megvizsgáltuk azt a körülményt, hogy milyen hatást érünk
el, ha a vizsgált anyagainkat (C18N és C18P) a hűtővízbe, különböző koncentrációban
inhibitorként adagoljuk, ill. a két vegyület hatását összehasonlítottuk egy, a kereskedelemben
kapható, jól definiált kvaterner-ammónium só biocid hatásával. A mikrobiális aktivitás
nyomonkövetését MALTHUS készülék segítségével 90 órán keresztül regisztráltuk.
A gyógyszergyári hűtővíz mikroflórájával szemben a vizsgált foszfonsav és hidroxámsav
bakteriocid hatása 10-, 17-, 50- és 100 ppm koncentrációban is gyakorlatilag elhanyagolható
mértékű, míg az összehasonlításként szolgáló biocid 20-100 ppm koncentrációban teljes
mértékben visszaszorítja a baktériumok szaporodását (59. ábra). A 10 ppm-es koncentrációban a
mikrobiális aktivitás gátlásában kb. 10 órás késést tapasztalhattunk, ami 98%-os gátlást jelent. A
számításnál a teljes vizsgálati időt (90 óra) vettük 100%-nak, és a detektálási időket ennek %ában adtuk meg. A 100%-os gátlás azt jelenti, hogy a vizsgálati időn belül nem volt
baktériumszaporodás.

biocid
100

Mikrobiális aktivitás gátlás [%]

Hûtõvízben vizsgált
mikrobiális aktivitás gátlás

95

5

C18P

C18N

0

59. ábra Hűtővízben a C18P-, C18N- és az összehasonlító biocid hatása a baktérium
szaporodásra 90 órán keresztül, különböző koncentrációkban: kék – 10 ppm, világos.kék – 17
ppm, lila – 50 ppm, sárga – 100 ppm
Az 59. ábra alapján nyilvánvaló, hogy a kereskedelemben kapható biocid a szaporodást
gyakorlatilag teljesen gátolja, de a 60. ábrán látható, hogy a hűtővízbe 10 ppm koncentrációban
oldott kvaterner-ammónium só az üveg felületén a biofilm képződését kevéssé gátolja.
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60. ábra Üveg felülete a hűtővízben oldott 10 ppm kvaterner-ammónium bakteriocid
jelenlétében 5 nap inkubálási idő után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
Ha a C18P-t és a C18N-t is 10 ppm-es koncentrációban a hűtővízbe adagoljuk, az üveg
felszínére kristályrétegben ülnek ki az általunk vizsgált anyagok, amit a kis oldékonysággal
magyarázunk. A vastag kristályréteg tetején is látható baktérium mind a C18P-nél (61.a. ábra),
mind a C18N-nél (61.b. ábra), de lényegesen kevesebb, mint a kontrollnál (63. ábra).

(a)

(b)

61. ábra Üveg felület hűtővízben oldott 10ppm (a) C18P- és (b) C18N–nel, 5 nap inkubálási idő
után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
Az üveg felületen megvizsgáltuk az LB réteghez képest egy vastag, makroréteggel
módosított mintát is. A makroréteget az üveg felületen a mintadarabnak a vizsgált anyagunk
oldatába való bemerítésével készítettük el. Az üvegen C18N-ből készült makroréteges minta
felületét az 5 napos hűtővízben való inkubáció után az AFM segítségével vizsgáltuk. A 62. ábrán
látható, hogy az üveg felületén vastag kristályrétegben van a vizsgált anyagunk, de még így is
található baktérium.

62. ábra C18N makroréteggel módosított üveg felülete hűtővízben 5 nap inkubálási idő után.
/AFM felvétel/.
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4.4.1.2. LB filmmel módosított üveg és vas felületek
Az LB rétegek figyelemreméltó hatását AFM és epifluoreszcens mikroszkópos
felvételeken mutatjuk be.
A 63. ábrán az 5 napos inkubálás után az üveg felületén kialakult biofilm AFM-el készült
képét látjuk. A vastag exopolimer rétegben sok megtapadt sejt található.

63. ábra Az üveg felület hűtővízben 5 nap inkubálási idő után /AFM/.
Ha az üveg felületén C18N-ből és C18P-ból készült LB rétegek voltak, az 5 napos
inkubálási idő után a felület morfológiájában lényeges eltérés volt látható (64. ábra) a kezeletlen
felülettel összehasonlítva. Annak ellenére, hogy kis telepek is megfigyelhetők, számottevően
kevesebb mikroorganizmus tapadt meg az LB rétegekkel módosított felületeken.

(a)

(b)

64. ábra Az (a) C18P- és (b) C18N LB réteggel módosított üveg felülete hűtővízben való 5 nap
inkubálási idő után. /AFM felvétel/
Epifluoreszcens mikroszkóp segítségével, akridin-narancs festési eljárás után (az ábrákon
az élő sejt narancs színű, a nem élő részek zöldes szinezetűek), a C18N LB réteggel borított üveg
felszínén különálló sejtek és kis telepek láthatók, amelyek a rázatás után is a felszínen maradtak
(65. ábra). A C18P-ből készült LB réteg az üvegen kevesebb sejt megtapadását eredményezte
(66. ábra), sőt a megtapadt sejtek lazán kötődtek a felülethez, rázatással könnyen eltávolíthatóak
voltak. Ezek az eredmények az AFM mérésekben tapasztaltakkal jól egyeznek.
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(a)

(b)

65. ábra A C18N LB réteggel módosított üveg felülete hűtővízben való 5 nap inkubálási idő
után (a) rázatás előtt és (b) rázatás után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/

(a)

(b)

66. ábra A C18P LB réteggel módosított üveg felülete hűtővízben való 5 nap inkubálási idő után
(a) rázatás előtt és (b) rázatás után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel, N = 1000x/
A vason végzett kísérleteknél a kontroll mérés képe a 67. ábrán látható. A fémen is
vastag biofilm alakult ki, amely erősen tapadt, hogy a rázatás után is sok sejt maradt a felszínen
megtapadva.

(a)

(b)

67. ábra Vas felülete hűtővízben 5 nap inkubálási idő után (a) rázatás
előtt és (b) rázatás után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
A C18N LB réteg a vas felületén gyakorlatilag teljesen visszaszorítja a baktériumok
megtapadását, a festéssel élő sejt gyakorlatilag nem mutatható ki a felszínen (68. ábra).
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(a)

(b)

68. ábra A C18N LB réteggel módosított vas felülete hűtővízben 5 nap inkubálási idő után (a)
rázatás előtt és (b) rázatás után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
A C18P-ból a vason kialakított LB réteg felszínén a hűtővízben laza, oxid/hidroxid réteg
keletkezett, amelyen rendkívül sok mikroorganizmus tapadt meg. Rázatással azonban az összes
sejt eltávolítható volt, jelezve a laza kötődést (69. ábra).

(a)

(b)

69. ábra C18P LB réteggel módosított vas felülete hűtővízben 5 nap inkubálási idő után (a)
rázatás előtt és (b) rázatás után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
A 20. táblázatban a mikroorganizmusok számának alakulása (csak a mikroszkópos
felvételeken látható felület fedettségét vettük számításba) szerint értékeltük a biocid hatást.
20. táblázat Különböző felületeken az LB rétegek biocid hatása a gyógyszergyári hűtővíz
természetes mikroflórájában 5 nap inkubálás után (+++++: ~106 sejt/mL; ++++: ~105 sejt/mL;
+++: ~104 sejt/mL; ++: ~103 sejt/mL; +: ~102 sejt/mL; -: nem találtunk mikroorganizmust a
vizsgált felületen)
Hűtővíz
Kiinduló összcsíraszám:
4,8x106/mL

Kontroll
minta

C18P LB réteggel

Üveg
Vas

C18N LB réteggel

Rázatás
előtt

Rázatás
után

Rázatás
előtt

Rázatás
után

+++++

+

-

++

+

++++

+++

-

-

-
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A vason végzett kísérletek és mérések során vizuális megfigyelést is végeztünk,
amelynek eredményéről digitális fényképezőgép segítségével képet készítettünk. A felcsiszolt
fém hordozót a hűtővízbe helyezés ill. az LB réteg felvitele előtt a 70.a. ábráján láthatjuk. A
gyógyszergyári hűtővíz természetes mikroflórájában 5 nap inkubálás után az LB rétegekkel
szignifikáns hatást értünk el a vas mikrobiológiai korróziójával szemben is (70.b. és d. ábra). A
kontrollként használt vas felülete (70.c. ábra) vastag oxidréteggel borított, amely
korrozióterméket letörölve mély lyukkorróziós helyeket észleltünk. Az LB réteggel bevont
mintáknál a felületen legnagyobb részt még a fényesség is megmaradt.

(a)

(b)

(c)

(d)

70. ábra A vas minták felülete (a) polírozott felület. A gyógyszergyári hűtővíz természetes
mikroflórájában 5 nap inkubálás után (b) C18P LB réteggel módosított minta, (c) kontroll, réteg
nélküli minta, (d) C18N LB réteggel módosított minta. /Digitális felvétel/.
4.4.1.3. LB filmmel módosított réz felületek
Az általános gyógyszergyári hűtővíz mikroflórája esetében a réz felület, ill. a réz
felületén kialakított C18N és C18P LB filmek hatását a 71. ábrán figyelhetjük meg. Látható,
hogy a tiszta réz felületén kevesebb, és csak szelektíven egy típusú mikroorganizmus tapadt meg
(70.a. ábra), ellentétben az előzőekben bemutatott üveg ill. vas felülettel. Szembetűnő a réz vak
mintán az is, hogy a megtapadt baktériumok jellegzetesen egy-egy helyen, kolóniákban
fordulnak elő.

(a)

(b)

(c)

71. ábra Réz felülete hűtővízben 5 nap inkubálási idő után: (a) LB réteg nélküli minta, (b)
C18P- és (c) C18N LB réteggel módosított minta. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N =
1000x/
Bár a réz hordozó már önmagában is mutatott szignifikáns szelektív biocid hatást, a
C18N és C18P LB réteggel módosított réz felületeken is találunk baktériumokat, de a kezeletlen
felülettől eltérően az élő sejtek már nem csomókban, kolóniákban, hanem többé-kevésbé
szétszóródva, a kezeléstől függően sűrűbben vagy ritkábban fordultak elő. A vizsgált
anyagainkat összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a réz felületen a sztearoil-hidroxámsavból
készült LB rétegek mutattak kissé hatékonyabb védelmet az 1-foszfono-oktadekánsavból
készülttel szemben.(21. táblázat).
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21. táblázat Réz felületen az LB rétegek biocid hatása a gyógyszergyári hűtővíz természetes
mikroflórájában 5 napos inkubálás után (++++: ~105 sejt/mL; ++: ~103 sejt/mL; +: ~102 sejt/mL)
Hűtővíz
Induló összcsíraszám a
hűtővízben: 4,8x106/mL

Kontroll
minta

C18P LB réteggel

C18N LB réteggel

Réz

++++

++

+

A réz felületekről digitális fényképezőgép segítségével fényképeket készítettünk (72.
ábra). A vizuális megfigyelések szembetűnően igazolják, hogy míg a kontroll vagyis
módosítatlan réz mintánk (72.a. ábra) a gyógyszergyári hűtővíz természetes mikroflórájában 5
napos inkubálás után erősen oxidálódott (72.c. ábra), addig a C18P LB réteggel kezelt réz minta
nagyon enyhén (72.b. ábra). A C18N LB réteggel kezelt réz felület (72.d. ábra) majdnem teljes
mértékben változatlan maradt. A szép fényes felületet, vagyis a korrózió elleni védelmet az LB
réteg biztosította, amit az is igazol, hogy jól láthatóan oxidálódott a be nem borított felső rész.

(a)

(b)

(c)

(d)

72. ábra A polírozott réz (a) minta felülete. A gyógyszergyári hűtővíz természetes
mikroflórájában 5 nap inkubálás után (b) C18P LB réteggel módosított réz felület, (c) kontroll,
réteg nélküli minta, (d) C18N LB réteggel módosított réz felület /Digitális felvétel/.
4.4.1.4. A módosítatlan hordozók összehasonlítása
A 4,8x106/mL kiinduló összcsíraszámú gyógyszergyári hűtővíz mikroflórájából a
kontroll mintadarabok felszínén nagyon eltérő mikroorganizmusok tapadtak meg. A
legvegyesebb populáció az üveg felületén kialakult biofilmbe ágyazódott be, itt gyakorlatilag
különböző baktérium fajok mellett más élőlények is láthatóak (73.a. ábra). A vas felületén a
hűtővíz hatására vastag oxid/hidroxid réteg alakul ki, ami alatt ill. felett már csak baktériumok
láthatóak (73.b. ábra). A réz felületén viszont már csak egyfajta baktérium tapad meg a vegyes
populációból (73.c. ábra).

(a)

(b)

(c)

73. ábra Hűtővízben az üveg (a), a vas (b) és réz (c) felületek összehasonlítása 5 nap inkubáció
után. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
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4.4.1.5. Szűrt hűtővizes közeg hatása
A fém hordozók ill. a fémek védelmére szolgáló LB rétegek biocid hatékonyságának
vizsgálata érdekében megvizsgáltuk a baktériummentes hűtővizet. A hűtővizet mikroszűrővel
szűrtük át, így meg tudtuk vizsgálni a közeg és a fémek közötti inhibeáló hatást (74. ábra).

(a)

(b)

74. ábra Szűrt hűtővízben inkubált (a) vas és (b) réz minták. /Digitális felvétel/.
A következő, 75. ábrán a kezeletlen, csiszolt réz minta látható. A közeg hatása 5 nap
inkubáció után az LB réteg nélküli mintán (75.b. ábra) az elektrokémiai korrózió több helyen is
megkezdődött, míg az LB réteggel módosított mintákon (75.c. és d. ábra) csak a felső rész
korrodeálódott, ahol nincs LB réteg.

(a)

(b)

(c)

(d)

75. ábra A réz minták felülete (a) módosítatlan, polírozott felület; a szűrt hűtővízben 5 nap
inkubálás után (b) kontroll, módosítatlan minta-, (c) C18N LB réteggel módosított minta-, (d)
C18P LB réteggel módosított minta. /Digitális felvétel/.
A vas minták esetén vastag korrozió termék halmozódott fel a minták felületén (76. ábra)
mind a kontroll, mind az LB réteggel módosítottak esetén.

(a)

(b)

(c)

(d)

76. ábra A vas minták felülete (a) módosítatlan, polírozott felület; a szűrt hűtővízben 5 nap
inkubálás után (b) kontroll, módosítatlan minta-, (c) C18P LB réteggel módosított minta-, (d)
C18N LB réteggel módosított minta. /Digitális felvétel/.
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A kezelt vas minták felületének száraz letörlésével láthatóvá vált a kontroll minta (77.a.
ábra) teljes felületén az egyenletes kisebb-nagyobb lyukkorrózió. Az LB réteges mintákon is
feltehetőleg a korrózió a mintadarab felső részen indult meg, ahol nem volt LB réteg lefedettség.
Az alsó részen még ilyen hosszú inkubáció után is találtunk korróziómentes, fényes részeket.

(a)

(b)

(c)

77. ábra A vas minták felülete a szűrt hűtővizes kezelés és szárazra törlés után: (a) kontroll,
módosítatlan minta-, (b) C18P LB réteggel módosított minta-, (c) C18N LB réteggel módosított
minta. /Digitális felvétel/.

4.4.2. Vizsgálatok H1 baktérium kultúrával
4.4.2.1. LB filmmel módosított üveg-, vas- és réz felületek
A gyógyszergyári hűtővízben többféle baktériumfaj él egymás mellett párhuzamosan és
ezidáig az LB filmek ezek együttesére való hatását vizsgáltuk. Általánosan megállapítottuk, hogy
mindkét általunk vizsgált anyagból készült LB film a mikrobiológiai tapadásban hatékony, de
nem teljes védelmet biztosított a felületeknek. További vizsgálataink specifikusan egy-egy
kiválasztott baktériumra irányultak.
A 4,8x106 sejt/mL kiinduló összcsíraszámú gyógyszergyári hűtővízből több mint 50%ban előforduló H1 baktérium izolátum a 3.2.11.1. fejezetben ismertetett tápoldatba oltva és
felnövesztve >107sejt/mL sűrűségű szuszpenziót használtunk a C18P- és C18N LB rétegek
hatékonyságának vizsgálatára.
A 78.a. ábrán a módosítatlan üveg felület epifloureszcens felvételén láthatjuk, hogy
homogén eloszlásban nagyon sok (~106 sejt/mL) H1 baktérium tapadt meg a minta felszínén.

(a)

(b)

(c)

78. ábra Üveg felületen a H1 baktériumok 5 nap inkubálási idő után: (a) LB réteg nélküli-, (b)
C18P- és (c) C18N LB réteggel módosított üveg minta. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel:
N = 1000x/
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Az üveg felületen mind C18N-, mind C18P LB réteggel módosított mintán a vizsgált
mikroorganizmus az 5 napos inkubáció után viszonylag kis számban (~102 sejt/mL), jellemzően
egyenetlen eloszlásban, sávokban fordult elő (78.b. és c. ábra).
A kontroll vas (79.a. ábra) minták esetén látható, hogy az egész háttér fedett a
baktériumokkal, a rozsdás részen viszont kevés élő sejt látható.

(a)

(b)

(c)

79. ábra A H1 baktérium vas felületén 5 nap inkubálási idő után: (a) LB réteg nélküli-, (b)
C18P- és (c) C18N LB réteggel módosított vas minta. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N
= 1000x/
A C18P LB réteggel bevont vas mintán a kontrollhoz képest minimális az oxidréteg és
elszórtan, egy-egy helyen van baktériumokból álló sziget. (79.b. ábra). A C18N LB rétegnél
viszont látványra nem észlelhető a korrózió, ellenben a baktériumokkal az egész minta
egyenletesen fedett, és helyenként kolóniákba tömörülnek. (79.c. ábra).
A kontroll rézmintákon egyenletesen nagyon sok (~106 sejt/mL) H1 baktérium látható.
Így a vizsgálataink során egyben az is kiderült, hogy az általunk izolált baktériumra a réz, mint
részlegesen biocid hatású anyag nem hatásos. (80.a. ábra)

(a)

(b)

(c)

80. ábra A H1 baktérium réz felületen 5 nap inkubálási idő után: (a) LB réteg nélküli-, (b)
C18P- és (c) C18N LB réteggel módosított réz minta. /Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N
= 1000x/
Az LB réteges mintákon sokkal kevésbé fedett a háttér (~103 sejt/mL), mint a
módosítatlan réz felületén és míg a C18P LB esetén a telepesedés jellemző, addig a C18N LB
filmmel borított mintáknál a baktériumok inkább egyenletesen oszlottak el. (80.b. és c. ábra).
A 22. táblázatban egy összefoglalást láthatunk a H1 baktériumok számának alakulásáról
vizsgált mintákon.
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22. táblázat Különböző felületeken az LB rétegek biocid hatása a H1 baktériummal szemben 5
nap inkubálás után (+++++: ~106 sejt/mL; ++++: ~105 sejt/mL; +++: ~104 sejt/mL; ++: ~103
sejt/mL; +: ~102 sejt/mL)
H1 baktérium induló
sejtszáma: 107/mL a
szuszpenzióban
Üveg
Vas
Réz

Kontroll minta

C18P LB réteggel

C18N LB réteggel

+++++

+

+

+

++++

++

++

+++++
+++++

4.4.2.2. A módosítatlan hordozók összehasonlítása
A gyógyszergyári hűtővízből H1 baktérium izolátumot tápoldatban felszaporítva, annak
tapadását és hatásat kontroll mintadarabok felületére külön is szemügyre vettük. A mikroszkópos
felvételeken látható, hogy a baktérium minden hordozón nagyságrendileg azonos számban tapadt
meg (81. ábra).

(a)

(b)

(c)

81. ábra H1 baktérium az (a) üveg, a (b) vas és (c) réz felületen 5 nap inkubáció után.
/Epifluoreszcens mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
Mind az üveg, mind a két fém felszínén a baktérium eloszlás egyenletes és homogén,
némi kivételt mutat a vas, ahol a felszínen elvétve „más maradvány” felhalmozódást is
tapasztaltunk. Míg a vas a hűtővizes kultúrában erőteljesen korrodeálódott, addig a H1 baktérium
közegében nemcsak az LB réteges mintáknál nem tapasztaltunk korróziót, hanem látványra a
kontroll mintánál sem fordult elő.

4.4.3. Vizsgálatok az Acidithiobacillus ferrooxidans-C52 kultúrával
4.4.3.1. LB filmmel módosított üveg felületek
Az Acidithiobacillus ferrooxidans-C52 baktérium közege rendkívül savas (pH2), így csak
az üveg mintákat vizsgáltuk.
A módosítatlan, kontrollként szolgáló üveg felületen homogén eloszlásban nagyon sok
6
(~10 sejt/mL) A. ferrooixidans baktérium tapadt meg a kiinduló 2x108/mL sejtszámú kultúrából
(82.a. ábra)
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(a)

(b)

(c)

82. ábra A A. ferrooxidans baktérium üveg felületen 5 nap inkubálási idő után: (a) LB réteg
nélküli-, (b) C18P- és (c) C18N LB réteggel módosított üveg minta. /Epifluoreszcens
mikroszkópos felvétel: N = 1000x/
A C18P LB réteggel bevont üveg felületen ~105 sejt/mL sűrűségnek megfelelő
borítottságot láttunk a vizsgált mintákon, míg a C18N LB rétegnél gyakorlatilag nem találtunk
baktériumot a vizsgált felületen (82.b. és c. ábra). Megállapíthatjuk, hogy a C18N LB réteg
gyakorlatilag teljesen meggátolja az A. ferrooxidans baktérium megtapadását.
Az 23. összefoglaló táblázatban láthatjuk az A. ferrooxidans baktérium számának
alakulását a módosítatlan ill. az LB réteges üveg felületen.
23. táblázat Üveg felületen az LB rétegek biocid hatása az A.ferrooxidans –C52 baktérium
számának alakulására 5 nap inkubálás után (+++++: ~106 sejt/mL; ++++: ~105 sejt/mL; -: nem
találtunk mikroorganizmust a vizsgált felületen)
A. ferrooxidans induló
sejtszáma: 2x108/mL a
szuszpenzióban

Kontroll minta

C18P LB réteggel

C18N LB réteggel

Üveg

+++++

++++

-
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5. Összefoglalás
A fémfelületek nanorétegekkel való módosítása a hagyományos inhibíciós eljárások
mellett egy olyan lehetőséget nyújthat, amely csökkentheti a korróziós inhibitorok
környezetkárosító hatását
Megvizsgáltam a hidroxámsavakból és foszfonsavakból Langmuir-Blodgett (LB)
felületmódosítási technika segítségével létrehozott rétegek kialakítási feltételeit, majd a
molekulák és a szilárd hordozók közti kölcsönhatásokat tisztáztam. A rétegeket felépítő
molekulák elrendeződését, a rétegek felépítését, szerkezetét és mind a kémiai- mind a
mikrobiológiai korróziógátló hatását különböző módszerekkel vizsgáltam.
A kutatási eredményeimet az alábbiakban foglalom össze:
1. A szilárd hordozóra átvitt, rendezett szerkezetű LB réteg létrehozásához elengedhetetlen
feltétel a levegő/víz határfelületen a lehető legszorosabban illeszkedő, rendezett szerkezetű
Langmuir rétegek kialakítása. A palmitoil-hidroxámsav, sztearoil-hidroxámsav, 1-foszfonooktadekán vegyületekből különböző pH-n és hőmérsékleten víz/levegő határfelületen kialakított
Langmuir egyrétegeket az izotermák és a Brewster szög mikroszkópos felvételek elemzésével
vizsgáltam. Megállapítottam, hogy:
• Mindkét vegyülettípus esetén az ultratiszta víz szubfázison a pH és a hőmérséklet
befolyásolja a monomolekuláris réteg stabilitását. Savas és lúgos pH-n a molekulák nagyobb
területet foglalnak el, amelyet a molekulák ionizáltsága, ill. ezzel párhuzamosan a fejcsoportok
és a hidrofób láncok közötti kölcsönhatás határoz meg.
• A vizsgált felületaktív vegyületek szénláncának rövidülésével a szubfázis pH-ja kevéssé
befolyásolja az egyréteg szerkezetét.
• Az 1-foszfono-oktadekán esetében lúgos pH tartományban a molekula oldékonysága
megnőtt, ezért ezen körülmények között Langmuir réteg nem alakítható ki.
• A szubfázis hőmérsékletének emelésével a vizsgált vegyületeknél a fejcsoport helyigénye
megnőtt az egyrétegben és a kollapszus alacsonyabb nyomáson következik be. Ezt a jelenséget a
levegő/víz határfelületen a molekulák között ható különböző erők (elektrosztatikus taszítás, Hhíd kötés, van der Waals kölcsönhatás) határozzák meg.
2. A Langmuir-filmek vizsgálati eredményei alapján szilárd hordozókon (üvegen, rézen, vason),
víz szubfázison az optimalizált körülmények között (pH = 5.6, T = 23°C) készítettem el az LB
réteg(ek)et sztearoil-hidroxámsav és 1-foszfono-oktadekánból, majd különböző vizsgálatok
segítségével minősítettem. Eredményeim:
• Az XPS mérések alapján megállapítottam, hogy az LB rétegkialakítás előtt a fém
hordozókat fém-oxid és szénhidrogén szennyeződést tartalmazó kevert réteg borítja. Vas
hordozó esetében a vas-oxid alapvetően Fe2O3 összetételű /3,3-3,5 nm/, réz esetében Cu2O rézoxid fázis /3,5-4,0 nm/ mellett kis mennyiségű Cu(II) is van, ami a felületi hidroxid jelenlétére
utal. A fémhordozókon lévő kevert réteg vastagsága és összetétele nem változik ultratiszta víz
szubfázisba merítés során. Az LB rétegek molekulái nem, vagy csak elhanyagolható mértékben
szorítják le az oxid/szennyeződés közös rétegét. A sztearoil-hidroxámsav és 1-foszfonooktadekán molekulák vízkilépéssel lezajló kondenzációval kötődnek a fém hordozókhoz, amit a
fejcsoportok részleges vagy teljes deprotonációja ill. a réz esetében a felületi hidroxil-csoport
részleges eltűnése igazol.
• Kontaktszög méréssel megállapítottam, hogy a szilárd hordozók felülete az LB
rétegfelvitel után hidrofób.
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• A rétegek rendezettségéről és homogenitásáról összegfrekvencia-keltési spektroszkópiás
vizsgálatokkal győződtem meg. Megállapítottam, hogy az LB rétegen belül mindkét típusú
felületaktív molekula alkilláncai az egyrétegben – üveg-, armcovas-, réz hordozón- közel
merőlegesen, all- transz konformációban helyezkednek el.
• Az infravörös spektroszkópiás vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy 3-11 rétegszám
esetében a sztearoil-hidroxámsav és 1-foszfono-oktadekán molekulák a felület normálisával kb.
20°-os szöget zárnak be; a CH3 csoportok CH erőállandóiból az LB filmet felépítő egyrétegek Ytípusú elrendeződésére következtettem.
• Az atomi erőmikroszkópos vizsgálatok segítségével megállapítottam, hogy a hordozók
szerkezetétől függetlenül, mindkét típusú vegyületből kialakított LB egyréteg kétdimenziós
térbeli elrendeződése négyszöges, ferde rácsnak megfelelő.
3. Az 1-foszfono-oktadekán és sztearoil-hidroxámsav molekulákból kialakított LB egyrétegek
alkalmazásánál elektrokémiai kísérletekkel igazoltam:
• Semleges, ClO4¯ tartalmú közegben az LB egyrétegek hatékonyan gátolják az armcovas
fémoldódását; az elektrokémiai folyamatok az LB film aktívhely-blokkoló hatása által gátoltak.
A két különböző fejcsoportot tartalmazó LB egyrétegek korróziógátló hatékonyságának
összehasonlításával megállapítottam, hogy a kisebb fejcsoporttal rendelkező, nagyobb felületi
sűrűségű sztearoil-hidroxámsav egyréteg hatékonyabb védelmet nyújt, mint az 1-foszfonooktadekán LB egyrétege.
• Rézen, szulfáttartalmú savas oldatban a hidroxámsavak esetében a szénlánchossz
növekedésével a korróziógátló hatékonyság is nő. Megállapítottam, hogy az azonos alkilláncú,
de eltérő fejcsoportú hidroxámsav- és foszfono-vegyületből kialakított LB egyrétegek esetében a
N-tartalmú sztearoil-hidroxámsav LB rétegek a hatékonyabbak.
4. Az 1-foszfono-oktadekán és sztearoil-hidroxámsav molekulákból kialakított LB rétegek
alkalmazásánál mikrobiológiai kísérletekkel igazoltam:
• Hűtővíz vegyes populációja esetében a mikroorganizmusok tapadását mind az sztearoilhidroxámsav, mind az 1-foszfono-oktadekán LB rétege gátolja.
• A hűtővízből izolált Gram-negatív baktérium esetében az üvegen és rézen mindkét
felületaktív anyagból kialakított LB réteg jelentősen gátolta a biofilmképződést. Ezzel szemben
armcovason csak az 1-foszfono-oktadekánból létrehozott LB film gátolta a mikrobamegtapadást.
• Acidithiobacillus ferrooxidans mikroorganizmus esetében a sztearoil-hidroxámsavból
kialakított LB réteg hatékonyan gátolta a biofilm kialakulását.
5. Az 1-foszfono-oktadekán és a sztearoil-hidroxámsav LB filmek gyakorlati alkalmazása során
megállapítottam korrózzióvédő és mikrobiológiai korróziót gátló hatásukat armcovas és réz
felületén.
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7.2. SUMMARY
The modification of metal surfaces using nanolayers besides the traditional inhibition
methods provides a corrosion inhibition technique with a decreased environmental burden.
Hydroxamic acid and phosphonic acid layers on solid surfaces formed with the
Langmuir-Blodgett (LB) surface modifying technique were investigated. The interaction
between the molecules and the solid surface was also determined. The molecular structuring of
the layers, their homogeneity were clarified and their anticorrosion effect to both chemical and
microbiological corrosion was determined with various methods.
New findings and results of the dissertation:
1. To form stable Langmuir layers on solid substrate surfaces firstly a dense and well organized
LB layer must be prepared on an air/water surface. Langmuir monolayers formed on air/water
surfaces of hexadecanoyl- and octadecanoyl hydroxamic acid, octadecyl phosphonic acid
compounds I studied at various pH and temperature values, using their isotherms and Brewster
angle microscope. The following I determined:
• With both types of compounds both the pH and the temperature effect the stability of the
monolayers on ultra pure water sub-phase. At acidic and basic pH values the molecules occupy a
larger surface area, which is due to the extent of ionization and in, parallel with this the
interaction between the molecular main groups and their alkyl chains.
• The shorter the alkyl chains of the studied compounds the less effect the pH of the subphase had on the monolayer structure.
• In the case of octadecyl phosphonic acid at basic pH values the solubility of the
molecules increased. Therefore in pH range Lagmuir monolayers could not be formed.
• With the increase of the sub-phase temperature the main groups of the studied
compounds required more space and the collapse occurred at a lower pressure. This phenomenon
at the air/water interface is determined by the various molecular interaction forces (electrostatic
repulsion, H-bonds, van der Waals forces).
2. From the results of the Lagmuir-films studies an optimal pH and temperature (pH = 5,6; T =
230C) I determined to prepare LB monolayers and multilayers on solid substrates (glass, copper,
Armco iron) using octadecanoyl hydroxamic acid and octadecyl phosphonic acid. Those layers
quality were also determined with various measurements. Accordingly the results are:
• XPS measurements showed that before an LB layer is formed on metal substrate surfaces
a mixed metal oxide organic impurities cover the metal surface. In the case of the iron substrate
the iron oxide composition is Fe2O3 (3,3 – 3,5 nm), in the case of copper there is a Cu2O (3,5 –
4,0 nm) phase with slight quantities of Cu(II) which suggests the presence of hydroxide. Neither
the thickness nor the composition of the mixed layer on the surface of the metal substrates
changes when immersed in the ultra pure water sub-phase. The LB layers do not, or just
negligibly, remove the mixed impurities. The octadecanoyl hydroxamic acid and the octadecyl
phosphonic acid molecules bind to the surface of the metal substrates following a condensation
reaction with a water molecule resulting, which is proven by the fact that the main groups are
deprotonated and in the case of copper the surface hydroxide partly disappear.
• With contact angle measurements I determined that the surface of the solid substrates
becomes hydrophobic after the LB layer has been applied.
• Sum frequency vibrational spectroscopy was applied to study the orderliness and
homogeneity of the prepared layers. I determined that the alkyl chains of both the detergents
used to form the LB monolayers are close to right angles to the – glass, Armco iron, copper
substrate - surfaces and all are in all-trans conformation.
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• With infrared spectroscopic measurements I determined that in the case of 3 – 11 layers
the octadecanoyl hydroxamic acid and the octadecyl phosphonic acid molecules stand at 200
angles to the normal of the surface. From the CH3 groups CH binding energies it can be
concluded that the monolayers that form the LB film are ordered Y-type.
• The atomic force microscope measurements allowed me to conclude that independent
from the substrate material both types of LB monolayers have two dimensional oblique structure.
3. The LB monolayers formed with octadecanoyl hydroxamic acid and the octadecyl phosphonic
were tested using electrochemical dc and ac measurements. The following was determined:
• In neutral ClO4- containing solution the LB monolayer effectively inhibited the dissolving
of Armco iron; the high inhibition efficiency of both type LB layers is due to their blocking
effect. By comparing the corrosion inhibition of the two different main group containing LB
layers I determined that the detergent with the smaller main group and larger surface density
octadecanoyl hydroxamic acid monolayer was a more effective corrosion inhibitor that the
octadecyl phosphonic acid monolayer.
• With copper substrates, in sulfate containing acidic solutions the hydroxamic monolayer
by increasing the carbon atoms in the alkyl chain the corrosion inhibitive effect was enhanced. It
is also determined that from the same alkyl chain with different head groups containing
hydroxamic acid and phosphonic LB monolayers the N-containing octadecanoyl hydroxamic
acid LB layers are more effective.
4. Microbiological methods were also applied to test the LB monolayers formed with
octadecanoyl hydroxamic acid and the octadecyl phosphonic acid. New results were produced:
• With a mixed population of microorganisms found in cooling water I found that both the
octadecanoyl hydroxamic acid and the octadecyl phosphonic acid LB layers inhibited the
sticking of these microbes to the substrates.
• In the case of Gram-negative bacteria isolated from cooling water I found that on glass
and copper both type of compounds LB layers effectively inhibited the biofilms forming,
whereas on Armco iron just octadecyl phosphonic acid LB layers inhibited the microbes
sticking.
• In the case of Acidithiobacillus ferrooxidans microorganisms the octadecanoyl
hydroxamic acid LB layer effectively inhibited the forming of biofilms.
5. During practical applications of octadecyl phosphonic acid and the octadecanoyl hydroxamic
acid for LB films, their effectiveness as corrosion and microbiological corrosion inhibitors on
Armco iron and copper was shown.
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