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1. Bevezető

A valóság megismerésének útján a képzelőerőnk vezet. Csak azt a jelenséget véljük 

érteni, amiről modellt alkotott a képzeletünk. Ha nekünk szegezik a Miért? kérdést, 

modelljeinket hívjuk segítségül a válaszért, ha nincs kéznél, alkotni kell. Ilyenkor a 

fizikában és a kémiában kifeszítünk egy kicsi, zárt világot, melyben praktikus méret-, 

idő- és energia mértéket választunk. Beletesszük tárgyainkat, és elképzeljük 

kölcsönhatásmentes, szabad állapotukat. Óvatosan, egyenként adagolni kezdjük a 

külső erőtereket, a szabadsági fokokat csökkentő kényszereket és a tárgyaink között 

ható belső kölcsönhatásokat. Minden újabb hatás vizsgálatakor felmérjük, hogy az 

mennyire járul hozzá rendszerünk leírásának pontosságához, milyen hibát vétünk, ha 

elhanyagoljuk. Elképzeljük a rendszer néhány egyensúlyi állapotát és azok 

stabilitását. Azonosítjuk a versenyző hatásokat, majd képzeletben kibillentjük kicsit 

ebből az állapotból és figyeljük a visszatérést az egyensúlyhoz. Ha az egyensúlyt 

megismertük, rátérhetünk a dinamikára: a rendszert érő valamely külső hatást vagy 

kényszert időben változtatva modellünk időbeli fejlődéssel válaszol. Egy jó modell 

helyes tendenciákat jósol, egy „tökéletes” modell pedig helyes számértékeket. A 

számítástechnikai forradalom hozzásegített minket, hogy nagyobb számításigényű

modelleket is használhassunk, megszülettek a számítógépes szimulációk. 

A nanovilág megismerésével és alakításával máris sokat nyert az emberiség, és 

még sokkal többet várhatunk. Munkám során a nanotechnológia egy olyan területén 

kutattam, aminek gyakorlati hasznosítása ma még kibontakozóban van, és rendkívül 

értékes alkalmazásokkal kecsegtet. A nedves kolloidkémia módszereivel létrehozott, 

száz nanométeres skálán rendezett vékonyrétegeket például a tervezhető optikai 

jellemzői miatt fogjuk az iparban használni. A látható fény hullámhosszának 

megfelelő méretskálán modulált rétegszerkezetek képesek fotonikus viselkedésre, 

másképp reflektálhatnak különböző hullámhosszú fénysugarakat, antireflexiós 

tulajdonsággal bírhatnak. Egy-két dekáddal lefelé lépve, a néhány nanométeres 

méretskálán a szilárdtestek sávszerkezete már eltér a makroszkopikus tömbi jellegtől. 

A nedves kolloidkémia viszonylag egyszerű és olcsó módszereket kínál, hogy 

kihasználhassuk ezeket a méretkvantált hatásokat makroszkopikus méretekben is. 

Multirétegeket létrehozva különböző típusú nanorészecskék rétegeiből párosíthatjuk 

az anyagok előnyös tulajdonságait. Szinte csak a fantázia szab határt annak, hogy 

milyen mágneses, katalitikus, elektromos- és hővezetési, optikai vagy mechanikai 
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jellemzőket párosítunk össze. Egy régi-új tudományterület ez. A kolloidkémia 

újjászületett a nanotechnológiában. 

A reneszánsz egyik kiváltója lehetett a számítástechnika gyors fejlődése. Ma a 

képernyőnkön analizáljuk az elektronmikroszkópos felvételeket, számítógépünk 

vezérli az alagútmikroszkópot, és szimulációk segítik feltárni a szerkezetképzés 

mechanizmusait. A vékonyréteget alkotó részecskék anyagát, méretét és felületi 

tulajdonságait bizonyos határokon belül mi választhatjuk meg. Ha megismerjük az 

egyedi részecskék jellemzőinek hatását az általuk felépített rendszer viselkedésére, 

akkor a létrehozandó nanostruktúra makroszkopikus tulajdonságait előre tervezhetjük. 

Ebben segíthet nekünk a számítógépes szimuláció. Tehát a modellt a megértést és 

ezen keresztül a tervezést támogató eszköznek kell tekintenünk. Mivel a valósággal 

ellentétben itt mindent a kezünkben tartunk, azaz a bemenő paraméterek ismertek és 

azok sokdimenziós terében szabadon mozoghatunk, könnyebben becsülhetjük meg 

hatásukat a valóságban mérhető mennyiségekre, tehát ok-okozati viszonyokat 

könnyebben és garantáltan reprodukálható „kísérletek” alapján azonosítunk. A valós 

méréseknél néhány makroszkopikus mennyiségből kell visszakövetkeztetnünk az 

eredmény létrejöttének folyamatára, míg bizonyos szimulációkban tetszőleges 

mikroszkopikus mennyiséget, a kívánt felbontású idősoron követhetünk, azaz 

láthatóvá válnak a mikroszkopikus mechanizmusok. Fontosnak tartom már itt 

leszögezni, hogy a szimuláció önmagában legfeljebb szép, de hasznosnak csak akkor 

tekinthető, ha a valósággal harmóniában van, és ha nem próbáljuk meg használni a 

modellfeltevéseink határain túl. 

Az itt bemutatandó munkám célja az volt, hogy egy prediktív modellt alkossak 

közel gömb alakú nanorészecskékkel végzett filmmérleges kísérletekre. Ha a 

valósággal összeegyeztethető tendenciákat jósol a szimuláció, az máris egy eredmény, 

ugyanis a modellalkotás során sikerült elválasztani a lényegest a másodrendűtől. 

Ennél többet is várhatunk: a modell segítségével magyarázni fogom a folyadék-

fluidum határrétegben csapdázódott gömb alakú részecskékből álló rétegek 

szerkezetképzésének folyamatát, módszert javaslok az oldalnyomás-terület (Π-A) 

izotermákból nyert részecske-részecske kölcsönhatási potenciál korrekciójára, 

becslést adok a részecskék peremszögére, bemutatom és értelmezem a 

részecskerétegek kollapszusának mechanizmusait. A nanorészecske filmek 

modellezését nem szűkítettem a számítógépes szimulációra: kísérleti munkám során 
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kémiailag módosított felületű 75 μm átmérőjű üveggyöngyök modellrendszerének 

filmmérlegbeli viselkedését tanulmányoztam a peremszög és a határfelületet alkotó 

fázisok anyagi minőségének függvényében. Ezekkel a kísérletekkel megerősítem a 

szimulációból levont következtetéseimet, ugyanis mikrorészecskék rétegeiben a 

szerkezetképzés és a kollapszus mechanizmusa szabad szemmel is követhető, 

valamint a részecskék nedvesedése egyszerű fénymikroszkóppal is meghatározható. 

Mindezzel a BME Fizikai Kémia Tanszékén dolgozó kísérletező kollégáim Stöber-

szilika rendszerre vonatkozó mérési eredményeit kívántam tolmácsolni, ok-okozati 

összefüggéseket feltárva a részecskerendszer mikroszkopikus eseményei és a mért 

eredmények között. 

Dolgozatomat irodalmi áttekintéssel kezdem, melynek során ismertetem a 

szakterület legújabb tudományos eredményeit. Itt mutatom be a folyadék-fluidum 

határfelületen csapdázódott részecskék lehetséges kölcsönhatásait is, és a később 

hivatkozott mérési eredményeket. A célkitűzéseim részletes ismertetése után számot 

adok saját kísérleteimről, majd bemutatom a szimulációt úgy, hogy programozói tudás 

nélkül is követhető legyen a felépítése. Végül a kísérleti és szimulációs 

eredményeimet összegzem ügyelve arra, hogy láttassam az összefüggést a valós és a 

szimulált kísérletek között. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Nanostrukturált anyagok 

A nanotechnológia vegyészi megközelítésében először a nanorészecskéket, azaz a 

kialakítandó anyag építőköveit szintetizálják, majd ezeket válogatják, keverik, és 

gyakran a felületüket is módosítják [1]. A nanostrukturált anyag makroszkopikus 

tulajdonságait az építőelemek egyedi jellemzői mellett természetesen azok térbeli 

rendezettsége is meghatározza, így fontos, hogy a kész téglákból milyen módon építik 

fel az anyagot. Ebben a fejezetben nedves kémiai módszerekkel előállított merész 

szerkezeteket mutatok be. 

A litográfia egyik új módszerében nanorészecskék rendezett rétegét használják 

maszkként. A módszer úttörőiként számon tartott Hulteen és szerzőtársai 

kísérleteikben polimer nanogömböket vittek szilárd hordozóra egy illetve két rétegben 

[2]. Miután PVD-eljárással fémet párologtattak a nanostruktúrára, eltávolították a 

részecskéket. Mivel a gyöngyök a legszorosabb illeszkedésben sem fedhetik teljesen a 

hordozót, a résekbe bejutó fém nyomot hagyott a felület fedetlen részein. Egyrétegű

bevonatoknál háromszögekből álló méhsejtszerű mintázat alakult ki, két réteg 

alkalmazásával pedig fémnanorészecskék szabályos rácsát állították elő. (1. ábra)  

1. ábra: A: Nanogömbök egy rétegben szilárd hordozón. A feketével jelölt pórusokba be tudott 
párologni a fém. B: Az így kialakult mintázat vázlata, C: AFM-felvétel az eredményről.  

D: Nanogömbök két rétegben, E: A várható pontrács, F: AFM-kép a pontokról [2]. 
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Grätzel és munkatársai festékkel érzékenyített TiO2 nanokristályokból álló 

napelem cellát fejlesztettek [3]. A cellák hatásfoka elérte a 10-12%-ot, ami már 

összemérhető a hagyományosnak minősülő, amorf szilikon alapú napelemekkel, 

viszont az új módszer sokkal alacsonyabb gyártási költséget ígért. Több 

laboratóriumban is megpróbálták a nedves kolloidkémia módszereivel kialakítani a 

napelem lényegét alkotó porózus középső réteget [4, 5, 6]. Li és szerzőtársai úgy 

találták, hogy a cellák hatásfokát a nanostrukturáltság is befolyásolja. A TiO2 réteg 

szerkezetét úgy kell kialakítani, hogy a pórusokban mozgó ionok transzportja minél 

akadálytalanabb legyen, ily módon csökkentve a rekombinációs veszteségeket [7]. 

Ismeretes, hogy a TiO2 felülete fotokatalitikus tulajdonsággal bír [8]. A TiO2

kristályon a tiltott sáv szélességének megfelelő energiájú (3,0–3,2 eV) UV-fotonok 

elektron-lyuk párokat keltenek. Vizes közegben ennek hatására OH esetleg O2
-

gyökök képződnek, amiknek rendkívül erős oxidáló hatásuk van, így reakciókat 

katalizálhatnak, esetleg szerves molekulákat bonthatnak le. TiO2 vékonyrétegek 

számos módon kialakíthatók, például szol-gél módszerekkel [9], mártásos bevonással 

[10], vagy akár LB-technikával is [11]. Jeon és társai TiO2 nanorészecskékkel történő

víztisztítás lehetőségeit kutatták [12]. Mivel a TiO2 sűrűsége nagyobb a vízénél, ezért 

a hidrofil felületű részecskék a vízbe süllyednek, így az UV-fény nem képes aktiválni 

a felületüket. Ezt elkerülendő, a részecskék felületét kémiailag módosították, 

hidrofobizálták, hogy azok a víz-levegő határrétegben csapdázódjanak. Ily módon az 

UV-fény könnyen eléri a részecskéket és a felületen úszó szerves szennyeződéseket 

(pl. nyersolajat) képes lebontani. Langmuir-filmmérlegben az oldalnyomás-terület 

izotermák változásával igazolták, hogy a kontaktnedvesedő TiO2 részecskék a 

tengervízen úszó nyersolajat lebontják. 

Ha egy félvezető nanorészecske mérete összemérhető az anyagra jellemző

exciton sugárral, akkor sávszerkezete megváltozik, és megjelennek a méretkvantált 

hatások, pl. a tiltott sáv szélessége megnő, és a sávok élein az állapotsűrűség annyira 

lecsökken, hogy az egyes nívók közötti energiakülönbség már összemérhető kT-vel. 

Brus felfedezése óta [13] az anyagtudomány egyik legintezívebben fejlődő ágává 

nőtte ki magát a Q-részecskék (más néven nanoklaszterek, kvantum dotok) kutatása 

[14,15,16]. A Q-részecskékből készült vékonyrétegek segítségével makroszkopikus 

méretekben is kihasználhatók a méretkvantált effektusok. Az elektrokémiai 

módszerekkel ellentétben az LB-technika kíméletes a részecskékkel, ugyanis a 
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folyadék-levegő határrétegben nem nőnek össze, így vékonyréteg formájában is 

megtartják méretkvantált tulajdonságaikat [17]. 

Yablonovitch [18] és John [19] úttörő munkái bizonyították, hogy a fény 

terjedése az anyagban befolyásolható, ha a törésmutató a hullámhosszal összemérhető

skálán periodikusan modulált. Az így létrehozott fotonikus kristályok a fény haladási 

irányától, polarizációjától és hullámhosszától függően változtatják optikai 

jellemzőiket. Számos módszert dolgoztak már ki fotonikus kristályok építésére: 

például a párologtatásos technikát [20], elektronsugaras litográfiát [21], farakás 

(woodpile) technikát [22], LB-technikát [23]. Ma már ott tart a tudomány, hogy 

nanorészecske vázból álló, szinte hibamentes inverz opál nanostruktúrát képesek 

létrehozni [24]. Chung kutatócsoportja 182 nm átmérőjű P(St-co-MAA) kopolimer 

részecskékből épített rácsot, aminek a réseibe 12 nm-es szilika nanorészecskéket 

juttatott elektroforézissel. Miután a 300 oC-on történő kalcinálással a nagyobb 

átmérőjű kopolimer részecskéket eltávolították, csak az inverz opál szerkezetű szilika 

váz maradt. (2. ábra) 

2. ábra: SEM-felvétel a 12 nm-es szilika nanorészecskékből álló inverz opál szerkezetről [24]. 

Legtöbb nanorészecske gömbhöz közeli alakú. A gömbből ellipszoid 

formálható, ha egy nagy energiájú (~MeV) ion behatol a részecskébe. Az ion 

nyomvonala mentén a hirtelen hőfejlődés és impulzuscsere következtében a részecske 

deformálódik: az ion mozgásának irányában összehúzódik, míg arra merőlegesen 

megnyúlik [25]. Ezzel a módszerrel pl. szilika nanorészecskék lapos ellipszoidokká 

alakulnak át. Az ellipszoid alakú részecskéknek számos alkalmazási lehetősége 
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felmerült: szuszpenziójukból folyadékkristályos állapot hozható létre [26], az 

ellipszoidok alkotta fotonikus kristály optikai tiltott sávja szélesebb lehet, mint a 

gömb alakú részecskéké [27], vagy egyedi maszkok készíthetők belőlük 

nanolitográfiai eljárásokhoz. A 3. ábrán ellipszoid alakú szilika részecskék fotonikus 

kristálya látható. 

3. ábra: SEM-felvételek ellipszoid alakú SiO2 nanorészecskék fotonikus kristályáról. A 
részecskék 4 MeV energiájú Xe ionokkal lettek deformálva. (a) Felülnézetből, a nyíl az ionok 

mozgásának irányát jelöli. (b) A felvétel az ionsugárra merőleges irányból. (c) Oldalnézet a törött 
kristályról [28]. 

Amint látható, rendkívül érdekes, értékes, színes világ épül a 

nanorészecskékből és sok alapkutatás jellegű munka vár még ránk, hogy 

magabiztosan építkezhessünk a nanométerek tartományában is. 
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2.2 Kölcsönhatások folyadék-fluidum határrétegben 

2.2.1 A közeg és a részecskék kölcsönhatása 

Ha egy részlegesen nedvesedő, homogén felületű nanorészecske egy folyadék-

fluidum határrétegbe jut, a részecske és a körülvevő fázisok által alkotott rendszer 

szabadenergiája csökken. Egy gömb alakú részecske esetében a szabadenergia 

csökkenése kis részecskesugárnál az adhéziós munkával egyezik meg (Wadh), ami az 

(1)-es összefüggés alapján számolható: 

( )( )22 cos1 θπγ ±= RW ABadh       (1) 

Itt γAB a folyadék-fluidum határfelületi feszültség, R a részecske sugara, θ pedig a 

kontaktszöge. A koszinusz függvény előjele pozitív, ha a fluidum fázis felől, negatív, 

ha a folyadékfázisból érkezik a részecske. Az adott kontextusban a részecskesugarat 

akkor tekinthetjük kicsinek, ha a részecske nehézkedése miatt a vízfelszín torzulása 

elhanyagolható hatást okoz a nedvesedési viszonyok megváltozása miatt 

bekövetkezett szabadenergia változáshoz képest [29]. A határrétegben úszó 5 μm-nél 

kisebb sugarú részecskék a földi gravitáció hatására már teljesen elhanyagolható 

mértékben torzítják maguk körül a folyadékfelszínt.

θ

fluidum

folyadék
R θ

fluidum

folyadék
R

4. ábra: Gömb alakú, részlegesen nedvesedő nanorészecske elhelyezkedése folyadék-fluidum 
határfelületen, ha a részecske nehézkedése miatt fellépő vízfelszín torzulás elhanyagolható. 

A részecskék lokális szabadenergia-minimumba kerülnek a határrétegben, 

azaz csapdázódnak. Pl. egy 45 fokos peremszögű (θ ), 10 nm-es gömb adhéziós 

munkája egy – tipikusnak mondható – 40 mN/m határfelületi feszültségű folyadék 

felületén már kb. 300-szor nagyobb, mint kT értéke szobahőmérsékleten. Amint azt az 

(1)-es összefüggés mutatja, az adhéziós munka a sugár négyzetével skálázódik, tehát 
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nagyobb nanorészecskék spontán nem hagyhatják el a határréteget, így lehetőség 

nyílik részecskefilmek létrehozására filmmérlegbeli komprimálással. 

Felmerül a kérdés, hogy ha két érintkező fázis határrétegében elhelyezkedő

molekuláknak szabadenergia többlete van a tömbfázisbeli molekulákhoz képest, mi a 

helyzet a három fázis határán jelen lévő molekulákkal. Praktikus szempontból 

vizsgálva: ha a határrétegben csapdázódott részecskék adhéziós munkáját a felületi 

feszültség szabta meg, milyen részecskeméretnél lesz számottevő a vonal feszültség 

(line tension) hatása. Erről a kérdésről ma még nincs egybehangzó álláspontja a 

szakterület kutatóinak, így dolgozatomban az adhéziós munkát csak az (1)-es képlettel 

megadottnak tekintem [30, 31]. 

2.2.2 Kapilláris eredetű kölcsönhatások 

Általánosságban kapilláris erőknek nevezzük azokat a kölcsönhatásokat, amelyeket 

valamilyen folyadék felszíne közvetít. Az alábbiakban csak részecske-részecske 

kölcsönhatásokat mutatok be, de tudvalevő, hogy kapilláris jellegű kölcsönhatások 

létezhetnek részecskék és kiterjedt felületek között is [32]. A részecskék felületének 

és a folyadék-fluidum határréteg síkjának a határfelületi feszültségek által megszabott 

szögben kell illeszkedniük. Ez a kényszer a folyadékfelszín alakját a részecske körül 

torzíthatja a zavartalan állapothoz képest. Ha két határrétegbeli részecske által keltett 

felület-perturbáció átlapolódik, akkor laterális kapilláris erők ébrednek. Ha a 

perturbáció jellege a két részecskénél egyforma (mindkettő körül konvex vagy 

mindkettő körül konkáv a perturbált folyadékfelszín alakja), akkor a részecskék 

vonzzák egymást. Amennyiben az egyik részecske körül konkáv, a másik körül 

konvex a felszín, taszítás lép fel közöttük. A vonzó kölcsönhatás sokszor a részecskék 

felületi aggregációjához vezet, ami rendezett szerkezeteket eredményezhet [33, 34]. 

Az alábbiakban áttekintem a kapilláris kölcsönhatások fontosabb típusait. 

2.2.2.1 Terítőfolyadék párolgása 

Máté és kollégái 75 mikrométer átmérőjű üveggyöngyök szerkezetképzését 

tanulmányozták víz (elektrolit) és illékony szerves folyadék határrétegében [35]. Azt 

tapasztalták, hogy a párolgás miatt folyamatosan csökkenő átmérőjű terítőfolyadék 

lencséjében a részecskék összetömörödtek. Kísérleti tapasztalatuk arra utal, hogy ha a 
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filmmérleges kísérletekben a részecskéket terítőfolyadékból juttatják a víz felszínére, 

még a réteg kompressziója előtt egy előzetes szerkezetképződés várható. 

 Kralchevsky és Nagayama higany felületére vitt, vízben oldott, gömb alakú 

fehérje molekulák aggregációját magyarázta a párolgás miatt folyamatosan 

vékonyodó vízfilmben ébredő immerziós típusú kapilláris erőkkel [36]. Magyarázatuk 

lényege, hogy ha a vízfilm vastagsága (h) kisebb lesz részecskék átmérőjénél (2R), a 

vízfelület alakja torzul gömbök körül. (5. ábra)  

2Rh 2Rh

5. ábra: Ha a részecskék átmérője (2R) nagyobb, mint a vízfilm vastagsága távol a részecskéktől, 
a vízfelület alakja torzul, ami a részecskék közti kapilláris vonzóerők ébredését eredményezi. 

Adott esetben a részecskefelület hidrofil tulajdonsága miatt a kapilláris 

emelkedés konkáv felületeket hozott létre a részecskék között. Az így kialakult 

rendszer szabadenergiája alacsonyabb tud lenni, ha a konkáv felületek nagysága 

csökken, azaz ha a részecskék közelebb kerülnek egymáshoz. Az ébredő kapilláris 

erők távolság- és paraméterfüggésére analitikus formulát is származtattak (2): 

( ) ( )ccABcc qrKqQQrF 1212 ⋅⋅⋅= πγ      (2)

Itt γAB a torzult folyadék-fluidum határfelület felületi feszültsége, K1 a módosított 

másodfajú elsőrendű Bessel függvény, Qi a részecskék kapilláris töltései (3), q a 

rendszerre jellemző kapilláris hossz reciproka (4), rcc pedig a részecskék 

középpontjainak távolsága. 

( )iiki rQ ψsin, ⋅=        (3) 

( )

AB

BA g
q

γ

ρρ −
=        (4) 

A kapilláris hossz reciprokának számításánál ρA a folyadék, ρB a fölötte elhelyezkedő

fluidum sűrűsége, g pedig a gravitációs gyorsulás. A 6. ábra magyarázza a kapilláris 

töltés meghatározásához szükséges mennyiségeket: rk a három fázis határvonalának 

sugara, ψ a részecskével érintkező vízfelület és a vízszintes által bezárt szög.  
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rk ψrk ψ

6. ábra: A kapilláris töltések számításánál rk a három fázis határvonalának sugara, ψψψψ a 
részecskével érintkező vízfelület és a vízszintes által bezárt szög 

Megjegyzendő, hogy a kapilláris hossz (q-1) vékony filmek esetén csökken a 

fellépő szétválasztó nyomás miatt. Kralchevsky számítása szerint, ha a vízfilm 

vastagsága a higany felületén 20 nm-re csökken, a kapilláris hossz már csak 1 

mikrométer. 

2.2.2.2 Flotációs kapilláris erők  

Ha a határfelületen csapdázódott részecskék nehézkedése folytán a felszín torzul, 

flotációs típusú kapilláris erők lépnek fel [29]. Ezen erők következtében a 

mikrorészecskék aggregálódhatnak és a kolloid erők jellegétől függően, tömör vagy 

laza szerkezetű mintázatot képeznek. [37]. Két egyforma részecske között a vonzóerő

nagysága a részecskeméret hatodik hatványával arányos (5), amiből következik, hogy 

adott részecskeméret alatt a kölcsönhatás nem számottevő. Pl. a víz-levegő-üveg 

rendszerben 5 μm-nél kisebb sugarú részecskék által okozott felületi perturbáció 

gyakorlatilag elhanyagolható. 

( ) )(2 1
256 qrKSqRrF ABπγ=       (5) 

ahol a legtöbb szimbólum a 2.2.2.1 alfejezetben ismertetett mennyiségekkel azonos, a 

gömbi konstans (S) értéke pedig az alábbi összefüggés alapján számolható (6): 

( ) ( )θθ
ρρ

ρρ 3cos
6

1
cos

2

1

3

1

3

2
+−−

−

−
=

AB

ASS     (6) 

ahol ρS a részecske sűrűsége, és θ a peremszög. 

Figyelemre méltó, hogy a kölcsönhatás hatótávja sokszorosa lehet a 

részecskeméretnek. Víz-levegő rendszerben a hatótávot jellemző karakterisztikus 

hossz q-1 ~ 2,7 mm. 
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2.2.2.3 Elektrokapilláris erők 

Ha a részecskéket körülvevő különböző kémiai jellemzőkkel bíró fluidum fázisokban 

a részecskék felületén lévő csoportok eltérő mértékben disszociálnak, inhomogén 

felületi töltéssűrűség jelenhet meg [38]. Ebből következik, hogy a részecskéknek 

eredő dipól- esetleg magasabb rendű multipól momentuma keletkezhet [39]. Az ebből 

származó elektrosztatikus taszító kölcsönhatást a 2.2.3.3 fejezetben ismertetem, itt a 

dipólmomentumból következő kapilláris jellegű kölcsönhatást mutatom be [40, 41].  

Legtöbbször a részecskék egy poláris és egy apoláris jellegű fázis 

határrétegében csapdázódnak. Általában igaz, hogy a poláris jellegű fázisok 

elektromos permittivitása nagyobb, mint az apoláris fázisoké, pl.: εvíz ~ 80ε0, εlevegő ~ 

1 ε0, εolaj ~ 2 ε0, tehát a dipólusmomentum által generált elektromos tér 

energiasűrűsége nagyobb az apoláris fázisban (7): 

polárispolárisapolárisárispola EE 2
0

2
0 2

1

2

1
εεεε >    (7) 

Itt ε0 a vákuum dielektromos állandóját, εi a relatív permittivitásokat, Ei az elektromos 

térerősséget jelöli. 

apoláris

poláris

apoláris

poláris

7. ábra: Eredő dipólmomentummal rendelkező részecske apoláris és poláris fázis határrétegében 
torzíthatja a felület alakját, így vonzó kapilláris erő ébred hasonló részecskék között. A rajzon az 

ekvipotenciális felületek sűrűsége érzékelteti, hogy a dipólus indukálta elektromos térerősség – 
így az elektromos tér energiasűrűsége is – nagyobb az apoláris fázisban. 

A rendszer alacsonyabb energiájú állapotba juthat, ha csökken a 

dipólmomentum által generált elektromos térnek az apoláris fázisba eső hányada, 

tehát ha a részecske inkább a poláris fázisba merül bele. Mivel a kontaktszöget tartani 

kell a három fázis érintkezésénél, a folyadékfelszín alakja torzul, ami kapilláris erők 
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ébredését eredményezi. Két egyforma részecske kapilláris kölcsönhatási potenciálja a 

dipól-dipól elektrosztatikus taszítás nélkül a következő módon számolható (8): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
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⎝

⎛
=

0

2

24
0

2

log
162

1

r

r

a

P
U

poláris

apoláris

WAB ε

ε

πεπγ
    (8) 

Itt aw a háromfázisú kontaktvonal sugara, P a részecskék dipólmomentuma, r0 pedig 

csak a logaritmus argumentumának dimenzióját helyesbíti, és a potenciál értékében 

csak egy additív konstanst jelent. Ez a kölcsönhatás a gravitációs eredetű kapilláris 

vonzással szemben a kolloid mérettartományban is jelentős lehet, ha a részecskék 

számottevő dipólmomentummal rendelkeznek. 

2.2.2.4 Irreguláris háromfázisú kontaktvonal 

Ha a részecskéken a háromfázisú kontaktvonal egyenetlen, az a folyadék-fluidum 

határfelület torzulását eredményezi, így kapilláris erők ébredése várható. A határvonal 

szabálytalanságának oka lehet a részecskefelület érdessége vagy pedig a felület 

kémiai inhomogenitása. Két irreguláris határvonalú részecske közötti kölcsönhatás 

nem centrális, azaz nem csupán a távolságuktól függ, hanem az egymáshoz 

viszonyított orientációjuktól is. Ha két ilyen részecske kellően közel kerül egymáshoz, 

először úgy forognak be, hogy az azonos peremszöggel jellemezhető felületük 

kerüljön legközelebb egymáshoz, ugyanis így lesz legkisebb a teljes folyadék-fluidum 

felszín. (8. ábra) A beforgás után tovább csökkenhet a teljes felszín, ha a részecskék 

közelebb kerülnek egymáshoz, azaz kapilláris vonzóerő hat közöttük. 

Általánosságban meglehetősen nehéz a kölcsönhatás számszerűsítése, mert a 

háromfázisú kontaktvonal alakja szinte tetszőleges lehet. Stamou és kollégái multipól 

sorfejtéssel közelítették a problémát és a kvadrupól tagra analitikus becslést is adtak 

[42]. (A monopólus gyakorlatilag a gravitációs eredetű felülettorzulásnak felelne meg, 

míg a dipólus tagról könnyen belátható, hogy instabil, így nem létező állapot, tehát a 

sorfejtés első szóba jövő tagja a kvadrupólus.) A kölcsönhatás erősségét érzékelteti, 

hogy két, 1 μm átmérőjű részecske egymástól 2 μm távolságra, mintegy 5*104 kT 

kölcsönhatási energiával bír, ha a kontaktvonal eltérése az ideálistól mintegy 50 nm. 

A kölcsönhatás a nano mérettartományban is jelentős, a szerzők számolása szerint 

egészen 7 nm-es sugárig a részecskék határfelületi aggregációját okozhatja. 
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8. ábra: Részecskék irreguláris háromfázisú kontaktvonallal. Ha az azonos kontaktszöggel 
jellemezhető felületük van legközelebb egymáshoz, akkor vonzó, ellentétes esetben taszító 

kölcsönhatás lép fel a részecskék között [42]. 

2.2.3 DLVO- és egyéb elektrosztatikus kölcsönhatások 

A DLVO-kölcsönhatások alatt a van der Waals vonzást és az elektromos kettősréteg 

taszítást értjük [43]. Ebben az alfejezetben ismertetem a legtöbbször csak a 

határrétegben csapdázódott részecskék között jelentkező dipólus-dipólus taszítást is. 

2.2.3.1 A van der Waals kölcsönhatás 

Időátlagban eredő dipólmomentummal nem rendelkező atomok, molekulák és 

részecskék között is hatnak ún. diszperziós kölcsönhatások. Ezek eredete az 

atommagok körül mozgó elektronok által létrehozott pillanatnyi dipólmomentummal 

magyarázható. A fluktuáló töltéseloszlás elektromos tere a szomszédos atomokon is 

eredő dipólmomentumot indukál, ami időátlagban egy véges, nem-nulla értékű

kölcsönhatást eredményez. Két egyforma, gömb alakú részecske között a 

kölcsönhatási potenciál értéke a részecskesugárnál kisebb távolságokon a következő

képlettel közelíthető: (9) 

( )
r

AR
rVvdW 12

−=         (9) 

Itt A a Hamaker állandó, ami Stöber-szilika – víz rendszerre kb. 4*10-21 J [44]. 

2.2.3.2 Elektromos kettősréteg taszítás 

A részecskék felületén töltések halmozódhatnak fel, ha a közegben oldott ionok 

adszorbeálódnak rajtuk, esetleg ha a felületi csoportjaik disszociálnak vagy 

ionizálódnak [45]. A felületi töltések elektromos tere ellentétes töltésű ionokat vonz a 
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részecske közelébe, ami egy elektromos kettősréteg kialakulását eredményezi. 

Egyforma, gömb alakú részecskék között a kettősrétegek átlapolódásából következő

taszítás potenciálja a 10-es képlettel írható le:  

( )

s

e
RV

skr

folyadékdl

2
2
0

−−

Ψ= ε       (10) 

A képletben Ψ0 a felületi potenciál, k a reciprok Debye-Hückel paraméter és s = 

(r+2R)/R. Stöber-szilika – víz rendszerre a DLVO erőket a 9. ábrán vázoltam. A 

számolásnál Ψ0 a zéta-potenciál kísérletileg meghatározott értékével lett helyettesítve 

(-40 mV) [46]), a reciprok Debye-Hückel paraméter: k = 108 1/m [44]. 
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9. ábra: DLVO kölcsönhatási energiák távolságfüggése Stöber-szilika – víz rendszerben. 

2.2.3.3 Dipólus-dipólus taszítás 

A 2.2.2.3 alfejezetben már említettem, hogy a részecskét körülvevő különnemű

fázisokban a felületi csoportok különböző mértékben disszociálódhatnak, ami eredő

dipól- esetleg magasabb rendű multipól momentum keletkezését eredményezi. Az 

ebből származtatható taszító elektrosztatikus kölcsönhatást multipól sorfejtéssel 

becsülik [47]. Legtöbbször a dipólus rendig végzik a sorfejtést, és az így nyert 

kölcsönhatási potenciál alakja (11): 

( )
23

0

2 2

4 poláris

apoláris
dd

r

P
rV

ε

ε

πε
=       (11) 



16 

2.2.4 Strukturális kölcsönhatások 

A strukturális kölcsönhatások a diszperziós közeg határfelületi strukturálódása miatt 

lépnek fel, és lehetnek taszítóerők (szolvatációs taszítás), és vonzóerők is (hidrofób 

vonzás) [48]. 

2.2.4.1 Hidrofób vonzás 

Vizes fázisban számolni kell a részecskék közötti hidrofób vonzással, ha a részecskék 

peremszöge nagyobb, mint 64o [49]. Ez a kölcsönhatás felelős a hidrofób felületű

részecskékből felépülő fraktálszerű szerkezetek különleges stabilitásáért [50]. 

Christenson és munkatársai hidrofobizált csillámfelületek közötti kölcsönhatást 

mérték tiszta vízben, és a felületek közötti vonzást már 60 nm-nél is tapasztalták [51]. 

Israelachvili entropikus okokkal magyarázza a jelenséget [45]. A hidrofób felületű

részecskepár és a víz alkotta rendszer entrópiája akkor maximális, ha a vízmolekulák 

kiszorulnak a részecskék közül, ami praktikusan egy vonzó kölcsönhatásban nyilvánul 

meg. A kölcsönhatás távolságfüggését exponenciális lecsengéssel közelítik (12): 

( ) reVrV λ−= 0         (12) 

V0 erősen függ a felület nedvesíthetőségétől, értékét felületegységre vonatkoztatva -20 

és -100 mJ/m2 közé teszik [45]. A kölcsönhatás karakterisztikus hosszára (λ-1) 

vonatkozóan Israelechvili az 1-2 nm tartományt jelöli meg, de Christenson ennél jóval 

nagyobb értéket is megenged [51]. 

2.2.4.2 Hidratációs taszítás 

A DLVO-elmélet nem magyarázza a 15o-nál kisebb vízperemszögű részecskék 

különleges stabilitását. Hidrofil szilika felületek közötti erőmérések alapján azt 

találták, hogy a részecskék között meghatározó szerepet játszik egy rövid hatótávú 

taszító kölcsönhatás is [52]. Eredetét illetően az az elképzelés merült fel, hogy a vizes 

szolban a részecskék felületéhez H-kötések révén vízmolekulák többszörös rétege 

kötődik. A hidrofób vonzáshoz hasonlóan itt is lecsengő exponenciális függvénnyel 

közelítik a kölcsönhatás távolságfüggését. A pre-exponenciális faktor értéke felülettől 

függően 3-30 mJ/m2 tartományban van, míg a kölcsönhatás karakterisztikus hosszát 

0.6-1.1 nm közé teszik [45]. 
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2.3 Stöber-szilika 

A szilícium-dioxid alapú nanostrukturált anyagok fontos tudományos és ipari 

területeken kecsegtetnek alkalmazási lehetőségekkel, mint pl. szilika alapú 

nanokompozitok [53], korrózióvédő bevonatok [54], speciális tulajdonságú kerámiák 

[55], különleges optikai tulajdonságú bevonatok [56], szigetelő réteggel bevont 

mágneses anyagok [57], vagy akár szilícium-dioxid alapú nanocsövek alapanyagaként 

is szolgálhatnak [58]. A modern anyagtudományi alapkutatásokban kiemelkedő

jelentőségűek azok az anyagok, amelyek előállítása jól kézben tartható és 

befolyásolható, azaz modellanyagként alkalmazhatóak elvi vizsgálódásokhoz, 

tudományos elméletek (pl. kölcsönhatási energia modellek) megalapozásához. Éppen 

ezért nagy jelentőségű volt Stöber és munkatársai által kidolgozott eljárás, melynek 

során alkoholos közegű szilika diszperziókat állítottak elő [59]. A módszerrel 

izometrikus, közel gömb alakú, szűk méreteloszlású, hidrofil jellegű, de víz-levegő

rendszerben mégis részlegesen nedvesedő részecskék szintetizálhatók, melyek 

átmérője a reakcióparaméterek hangolásával 0,01-2 μm intervallumon belül 

változtatható. A szilika részecskék növekedése során a tetraalkil-ortoszilikát 

molekulák kis víztartalmú alkoholos közegben ammónia jelenlétében hidrolizálnak, és 

az így keletkező kovasav polikondenzálódik. A Stöber-szilika felületi szilanol-

csoportjainak köszönhetően felületük kémiai vagy fizikai felületmódosító eljárások 

révén egyszerűen változtatható, ami döntő jelentőségű számos ipari alkalmazás 

szempontjából. Folyadék-fluidum határrétegben csapdázódott Stöber-szilika 

részecskékből álló nanostruktúrák morfológiája többek között az egyedi részecskék 

nedvesedési tulajdonságainak függvénye [60].  

2.4 Wilhelmy-filmmérleges kísérletek 

2.4.1 Nano- és mikrorészecskék vizsgálata Wilhelmy-filmmérlegben 

Határfelületi molekuláris filmek vizsgálatára több mint száz éve alkalmazzák a 

filmmérleges technikát. Az oldalnyomás-terület izotermákból az egyedi molekulákra 

jellemző keresztmetszeti terület egyszerűen és nagy biztonsággal határozható meg, 

ami egyébként csak nagyműszeres mérések révén lenne becsülhető [61]. A 

filmmérlegben komprimált rétegek a Langmuir-Blodgett technikával szilárd 
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hordozóra vihetők, s így multirétegek alakíthatók ki [62]. Mikro- és nanorészecskék 

filmmérlegbeli tanulmányozásának elterjedése főként az elmúlt évtizedre jellemző

[63]. Ezek a vizsgálatok támpontokat adnak nano- és mikroszkopikus méretű

részecskék kontaktnedvesedésének tanulmányozásához és jellemzéséhez, és modellül 

szolgálnak nanostrukturált filmek LB-technikával történő előállításához [64, 65]. A 

kontaktnedvesedő részecskék egy- és kétfolyadékos határrétegbeli viselkedésének 

megértése hozzájárulhat a habflotálás tervezhetőségéhez [66], valamint a 

kétfolyadékos technológiákban fontos szerepet játszó Pickering-emulziók előállítása 

során felmerülő kérdések megválaszolásához is [67]. 

A filmmérlegben egy általában teflonból készült kádban helyezkedik el a 

szubfázist alkotó folyadék (legegyszerűbb esetben nagytisztaságú -ioncserélt és 

ultraszűrt- víz), és kétfolyadékos esetben erre rétegzik rá az alacsonyabb sűrűségű, a 

szubfázissal nem elegyedő folyadékot (többnyire folyékony szénhidrogéneket). A 

terítést követően a részecskeréteget egy mozgatható korlát segítségével komprimálják, 

így a határfelületen csapdázódott részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ami 

az erőmérő lemezre ható erő változásában nyilvánul meg. Az oldalnyomást, a 

részecskék által a réteg egységnyi határoló vonalára kifejtett erőként értelmezzük 

[68]. Ez számszerűen a tiszta határfelület és a részecskékkel borított felszín effektív 

(mért) felületi feszültségének különbségével egyezik meg (13):  

γγ −=Π 0         (13) 

 Nem-kohezív vagy gyengén kohezív rétegek esetében az oldalnyomás teljes 

mértékben a részecskék közötti taszító kölcsönhatásoknak tulajdonított, míg kohezív 

filmeknél az előzetesen kialakult szerkezetet le kell törni, hogy a réteg tovább 

tömörödhessen, így ez a hatás is növeli a nyomást. Az oldalnyomás-terület 

izotermákból meghatározható a kontakt keresztmetszeti területet (Ak), amely az 

izoterma legmeredekebben felfutó szakaszához illesztett egyenes területtengellyel 

való metszéspontja. (10. ábra)  

 Tovább tömörítve a réteget bekövetkezik a film kollapszusa, ami az 

oldalnyomásgörbe emelkedésének megtörésében mutatkozik meg. A kollapszus utáni 

szakaszra illesztett egyenes és a kontakt keresztmetszeti terület meghatározásához vett 

egyenes metszéspontja jelöli ki a kollapszusnyomást (Πc), az ehhez tartozó 

területérték pedig a kollapszusterület (Ac). A kollapszus során a részecskék 

kiszorulhatnak a határfelületből, de a réteg gyűrődése is gyakran megfigyelhető. A 
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szakterület kutatói között nincs teljes egyetértés a kollapszus mechanizmusát és annak 

paraméterfüggését illetően. 
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10. ábra: Stöber-szilikára jellemző oldalnyomás (ΠΠΠΠ ) - terület (A) izoterma és a belőle 
meghatározandó paraméterek: ΠΠΠΠc: kollapszusnyomás, AK: az összes részecske kontakt 

keresztmetszeti területe. 

Az eredményeim között hivatkozott átlagosan 44 nm átmérőjű Stöber-szilika 

részecskékből álló rétegek víz-levegő határfelületi kompressziója az alábbi 

körülmények között történt [46]:  

• A részecskéket etanol-kloroform 1:2 térfogatarányú elegyéből 

terítették a kétszeresen desztillált (Millipore) víz felszínére.  

• A terítés előtt az elegyet ultrahangfürdőben 10 percig homogenizálták. 

•  Terítés után 10 perccel kezdődött a kompresszió, hogy a 

terítőfolyadék tökéletesen elpárologjon a felületről.  

• A mozgó korlát sebessége a kompresszió során 3,35 cm/perc volt, ez 

33,5 cm2/perc területcsökkenési sebességnek felelt meg.  

• Minden egyes izoterma felvételét legalább ötször ismételték meg. 

2.4.2 Oldalnyomásgradiens, rétegkollapszus 

Brewster-szög mikroszkópos felvételek tanúsága szerint a Stöber-szilika részecskék a 

terítőfolyadék elpárolgása után is táblákat alkotnak a vízfelszínen, ami a részecskék 

közötti kohézióra utal [69]. Ezek a táblák egy mikrofecskendő tűjével könnyen 

összetörhetők, és az összetörést követően néhány perccel ismét visszarendeződnek a 

kezdeti struktúrába. Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a részecskék csak 
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gyengén kohezív filmet képeznek, és a kölcsönhatási energia – részecske távolság 

függvénynek szekunder minimuma van [70]. Minél inkább hidrofób a részecskék 

felülete, a hidrofób vonzás miatt annál kohezívebb rétegek várhatók. 

Mikrorészecskékkel végzett kísérletekben derült fény arra, hogy a mozgó 

korlát közelében nagyobb az oldalnyomás, mint a Wilhelmy-lemezes erőmérő

síkjában [71]. Ez a jelenség csak akkor értelmezhető, ha a réteg valamelyest kohezív, 

és a filmmérleg falánál meg tud tapadni. Ennek a kísérleti tapasztalatnak nagyon 

fontos következményei vannak: a nyomásgradiens miatt a kollapszus a korlát 

közelében, a Wilhelmy-lemeztől távolabb következik be, így az erőmérő által jelzett 

kollapszusnyomás kisebb, mint a valódi. A nyomást okozó korláttól távolodva az 

események időben egyre késnek, azaz a réteg nem egyenletesen tömörödik. A 11. 

ábra különböző mennyiségű Stöber-szilika Π-A izotermáit mutatja be. Kisebb 

anyagmennyiségnél a mért kollapszusnyomás értéke nagyobb, mert a kollapszus 

kezdetének időpontjában a korlát és az erőmérő távolsága kisebb. 
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11. ábra: 44 nm átlagos átmérőjű Stöber-szilika részecskék oldalnyomás-terület izotermái 
különböző terített mennyiségeknél [46]. 

2.4.3 Kontaktszögbecslés hagyományos módszere

Korábban feltételezték, hogy a réteg kollapszusát követően a részecskék minden 

esetben elhagyják a határréteget, és nedvesíthetőségüktől függően vagy az alsó vagy a 

felső fázisba kerülnek [72]. A részecskék kiszorulásának megfelelő adhéziós munkát 

(Wadh) azonosították a komprimálással bevitt munkával. Ennek kétféle közelítése is 

ismeretes (14, 15):  
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adhcc WA =Π         (14) 

illetve 
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4
2/1(       (15) 

ahol Ac a kollapszusterület, Aid pedig az az „ideális” terület, amely a részecskeszám és 

az egy részecske által elfoglalt terület szorzata szoros hexagonális illeszkedést 

feltételezve. A (15)-ös kifejezésben – mely inkább elfogadott az irodalomban – a 

részecskék közötti taszítás legyőzésére fordított munkát is figyelembe vették [73]. 

Ezekkel a feltételezésekkel a részecskék peremszöge meghatározható, mert az összes 

adhéziós munka csak a kontaktszög (θ ), a folyadék-fluidum határfelületi feszültség 

(γAB) és a részecskék számának (N) és méretének (R) függvénye (16): 

( )( )22
, cos1 θπγ ±⋅= RNW ABösszesadh      (16) 

Aveyard és munkatársai úgy találták, hogy termodinamikailag kedvezőbb, ha 

a réteg összegyűrődik anélkül, hogy a részecskék elhagynák a határréteget, a 

kollapszusnyomás pedig a tiszta folyadék-fluidum határfelületi feszültséggel lesz 

egyenlő [74]. Az általuk kísérletileg is vizsgált rendszerek tanulmányozása alapján 

megállapították, hogy a réteg gyűrődése általános mechanizmusa a kollapszusnak, 

azaz a részecskék nem szorulhatnak ki a határfelületből, tehát peremszöget a fenti 

összefüggés (16) alapján nem lehet meghatározni. 

2.5 Filmmérleges kísérletek modellezése 

Filmmérleges kísérletek számítógépes szimulációjáról négy kutatócsoport publikált 

eddig, és cikkeik az utóbbi 4-5 évben jelentek meg. Három csoport célkitűzéseit és 

legfontosabb eredményeit itt foglalom össze, saját munkámat a következő

fejezetekben ismertetem. 

Sun és Stirner kétdimenziós molekula-dinamikai megközelítésű szimulációt 

fejlesztettek olaj-víz határrétegében csapdázódott monodiszperz polisztirol részecskék 

monorétegeinek vizsgálatára [75]. A részecskék között centrális elektrosztatikus 

kölcsönhatást (dipól-dipól és monopól-monopól) tételeznek fel és a határrétegre 

merőlegesen a részecskék nem tudnak elmozdulni, így csak a kollapszus előtti 

viselkedést tanulmányozták. Megállapították, hogy azonos méretű részecskékből 

doménszerkezetű réteg alakul ki, és hogy az anizotróp nyomás miatt a hexagonális 
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rács rombohedrálisba mehet át. Egy másik munkájukban ugyanazzal a modellel 

bidiszperz rendszerek szerkezetképzését is vizsgálták [76]. Fő konklúziójuk, hogy 

kétdimenziós kristályok csak bizonyos részecskeszám arányoknál keletkezhetnek (pl. 

2:1, 6:1), ezektől eltérő összetételű rendszerekben rendezetlen, üvegszerű struktúrák 

alakulnak ki.

Pugnaloni és szerzőtársai monodiszperz részecskék kompressziójának 

modellezésére Brown-dinamikai szimulációt fejlesztettek [77]. Feltették, hogy a 

részecske-részecske kölcsönhatás egy gyorsan lecsengő taszító (V1(r) ~ 1 / r36) és egy 

hosszabb hatótávú vonzó (V2(r) ~ c-r) alakú potenciál összege. Modelljük már 

megengedi, hogy a részecskék a határfelületre merőlegesen is elmozduljanak, és 

némileg önkényesen egy Vz(r) ~ 1 / (k-r)36 alakú potenciállal veszik figyelembe, hogy 

a részecskékre hat egy határrétegbe visszahúzó erő. Eredményeik között 

doménszerkezetről és a mozgó korláttal párhuzamosan kialakuló kettősrétegekről 

számolnak be. 

Rendkívül szép szimulációt mutattak be Fenwick és munkatársai [78]. 

Molekula-dinamikával követték a folyadék-fluidum-nanorészecske rendszer 

időfejlődését folyamatosan csökkenő területű reakciósíkban. Modelljük nemcsak a 

nanorészecskék hanem a határréteget alkotó atomok, molekulák mozgását is követi. A 

rendszerben minden kölcsönhatás Lennard-Jones potenciál, de különböző

paramétereket használnak a nanorészecskék és a folyadék molekulák közötti 

kölcsönhatás leírására. Sikeresen modellezték a gyűrődéses kollapszust és becslést 

adtak a vonalfeszültség értékére is. A réteg szerkezetének igényes vizsgálatára 

egyelőre nem alkalmas a szimulációjuk, mert a mai számítógépek teljesítménye miatt 

csak 64 nanorészecskét tudtak kezelni. 
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3. Célkitűzések 
A szakterület kutatói viszonylag keveset értekeztek a filmmérleges technikával 

létrehozott filmek szerkezetképzéséről és a kialakított nanostruktúra befolyásolási 

lehetőségeiről. Megítélésem szerint a részecskék nedvesíthetőségét jellemző

peremszög meghatározásának jelenleg elfogadott módszere a nem kielégítő

modellfeltevések miatt túlbecsüli a részecskék kontaktszögét, és nincs általánosan 

elfogadott magyarázat a részecskefilmek kollapszusának mechanizmusára. A 

nanorészecskék folyadék-fluidum határrétegbeli kölcsönhatásainak és 

szerkezetképzésének alaposabb megértéséhez az alábbi célokat tűztem ki: 

• A hexagonális rácsban tömörödő monodiszperz részecskék közötti 

kölcsönhatás távolságfüggése becsülhető az oldalnyomás-terület izoterma 

integrálásával, viszont ezek az alapfeltevések valós rendszerek esetében túl 

szigorúak: legtöbbször egy adott mérettartományban szór a részecskék mérete, 

és a felszórás véletlenszerűsége, valamint az anizotróp kompresszió miatt a 

réteg nem hexagonális rendben tömörödik. Fel kívánom mérni az említett 

közelítések szisztematikus hibáját, és ez alapján korrigálni a hagyományos 

módon számított részecske-részecske kölcsönhatási potenciál 

távolságfüggését. 

• A peremszögbecslés hagyományos módszere feltételezi, hogy a 

részecskerendszer komprimálása során befektetett munka teljes egészében a 

határrétegben csapdázódott részecskék nedvesedési viszonyainak 

megváltoztatására fordítódik. Megítélésem szerint a módszer elhanyagolja a 

kollapszus során disszipált munkát, így túlbecsüli a peremszöget: Be kívánom 

bizonyítani, hogy a disszipált munka jelentős hányadát teszi ki a kompresszió 

során befektetett teljes munkának. A cél elérése érdekében mikrorészecskék 

rendszerén alkalmazom a hagyományos módszert, ahol a peremszög 

fénymikroszkóppal is meghatározható, így a hagyományos módszer hibája 

nyilvánvalóvá tehető. Mivel a szimulációban a részecskék peremszöge egy 

bemenő paraméter, a valós és a szimulált izotermák összevetéséből becsülhető

az érintkezési szög. Tehát célom, hogy a szimuláció segítségével egy 

pontosabb peremszögbecslési eljárást dolgozzak ki. 

• Egyes szerzők szerint a részecskerétegek kollapszusa csak gyűrődéssel mehet 

végbe, mások csak a részecskék határrétegből való kiszorulásával számolnak. 



24 

Tisztázni kívánom a kollapszus lehetséges formáit, és rámutatni a 

mechanizmust meghatározó fizikai paraméterekre. Ehhez valós kísérleteket 

folytatok mikrorészecskék jól vizualizálható modellrendszerén, és szimulált 

kísérletekkel erősítem meg hipotéziseim helytállóságát. 

• A filmmérlegben komprimált nanorészecskék rétege a Langmuir-Blodgett 

technika révén szilárd hordozóra vihető. A folyadék-fluidum határrétegben 

kialakult struktúra nyilván meghatározza a végső bevonat rendezettségét is, 

így praktikus szempontból is nagy jelentőséggel bír a szerkezet és a 

mintázatképződés megismerése még a kompresszió alatt. Ehhez ideális eszköz 

a molekula-dinamikai megközelítésű számítógépes szimuláció, ugyanis itt 

minden részecske helye pontosan és tetszőleges időben lekérdezhető. Célom, 

hogy vizsgáljam a kialakuló szerkezet rendezettségét és annak 

befolyásolhatóságát. Kísérletet teszek az LB-technikával képzett multirétegek 

szerkezetének, porozitásának és eredő vastagságának meghatározására is. 
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4. Kísérletek 
Mikrorészecskékkel végzett vizsgálatok értékes eredményekkel szolgálhatnak a 

szerkezetképzés és a kollapszus mechanizmusainak megértéséhez, hiszen ebben a 

mérettartományban fénymikroszkóppal és néha szabad szemmel is követhető a 

részecskék határrétegbeli viselkedése. Ezek a kísérletek modellül szolgálnak a 

nanorészecskékből álló rétegek rendeződésének megértéséhez, hiszen ott csak 

korlátozott számban állnak rendelkezésre megbízható vizsgálati módszerek. Az 

alábbiakban ismertetem a 75 μm-es üveggyöngyökből álló rendszeren végzett 

kísérleteim körülményeit és módszereit.

4.1 Mikrorészecskék kompressziója kétfolyadékos 

Wilhelmy-filmmérlegben 

A kísérletsorozat két célja az volt, hogy 

•  a részecskék nedvesíthetőségének és a  folyadék-fluidum határréteg felületi 

feszültségének függvényében megismerjem a kollapszus mechanizmusát [79], 

• összevessem a hagyományos peremszögbecslési módszer által jósolt 

érintkezési szögeket az ettől független, fénymikroszkópos eljárással mért 

peremszögekkel. 

4.1.1 Kísérleti anyagok és eszközök 

• Savval mosott üveggyöngyök (Supelco, átmérő: 75 ± 5 μm, sűrűsége: 2,57 

g/cm3, melyet piknométerrel határoztam meg), 

• trimetilszilil-N,N-dimetilkarbamát (Fluka, "purum" ≈ 97%), 

• n-hexán (Merck, "for synthesis", 99%), 

• n-oktán (Merck, "for synthesis", 99%), 

• triton X-100 (Reanal), melyből 0,001%-os oldatot használtam, 

• etanol (Reanal, 99,7%), 

• ionmentesített desztillált víz (18,2 MΩcm), amelyet Millipore Simplicity 185 

rendszerben állítottam elő.  
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• A részecskék érintkezési szögének meghatározásához transzmissziós 

fénymikroszkópot használtam 16× vagy 40× objektívvel. 

• A filmmérlegbeli réteg szerkezetéről képeket rögzítettem egy 20 vagy 40 mm-

es közgyűrűvel kiegészített fekete-fehér CCD kamerával (SDT 1801), 

valamint egy digitális fényképezőgéppel (Nikon Coolpix 995, 3,34 Mpixel). 

•  Az oldalnyomás-terület izotermák felvételéhez egy saját tervezésű és 

készítésű, miniatűr Wilhelmy-lemezes filmmérleget használtam. 

4.1.2 Kémiai felületmódosítás és peremszögmérés mikroszkóppal 

A részecskék hidrofobizálás nélkül a vizsgálandó határfelületek egyikén sem 

csapdázódnak, ezért felületüket szililezéssel módosítottam [80]. A szililezés 

megkezdése előtt a részecskéket egy órán át perkénsavban kevertettem. Ennek célja a 

felület megtisztításán túl megfelelő számú szililezhető szilanol csoport kialakítása. 

Kétféle felületű részecske halmazt állítottam elő: a leginkább hidrofil részecskék 

(továbbiakban: hidrofil) előállításához megfelelő mennyiségű mintát n-hexán 0,005 

v/v%-os trimetilszilil-N,N-dimetilkarbamátos oldatában 5 percig, folyamatos kevergetés 

mellett kezeltem, majd etanollal befagyasztottam a reakciót. Az inkább hidrofób 

(továbbiakban: hidrofób) részecskék előállításához 0,5 v/v%-os oldatot használtam, 

melyben egy órán keresztül kevertettem a mintát. 

A szililezett üveggyöngyökön kialakuló peremszöget fénymikroszkópos 

(parallel plate) módszerrel határoztam meg 23±1 ºC hőmérsékleten [81]. 

Egyfolyadékos esetben egy kis cseppet a tárgylemezre helyeztem, arra rászórtam a 

vizsgálandó mintát, majd óvatosan egy fedőlemezt ejtettem rá. Az egyfolyadékos 

módszert továbbfejlesztve, kétfolyadékos határfelület kialakításához, a fedőlemez 

mellé oktánt cseppentettem. Mivel az oktán jól nedvesíti az üveget, ezért beszivárgott 

a két üveglap közé, aminek következtében kialakult a kétfolyadékos határfelület.  
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12. ábra: Hidrofil üveggyöngy víz-levegő határrétegben. Demonstrációs célból berajzoltam a 
nedvesedést jellemző vízperemszöget (θθθθ ). 

A mikroszkóp képét a kamerán keresztül monitorra vetítettem ki, ahol 

megmértem a részecskék átmérőjét és a vizes fázisba merülésük mélységét (12. ábra), 

és az így nyert adatokból az alábbi módon számítottam peremszöget (17): 

)
2/

2/
arccos(

d

dH −
=θ        (17) 

ahol d az átmérő, H a folyadék-fluidum határréteg távolsága a vizes fázisba merülő

gömbfelszín legtávolabbi pontjától. (13. ábra) 

13. ábra: A peremszög meghatározása folyadék-fluidum határfelületen elhelyezkedő, gömb alakú 
részecskéken. H a határfelület távolsága a vizes fázisba merülő gömbfelszín legtávolabbi 

pontjától, d a részecske átmérője. 

4.1.3 A Π-A izotermák felvétele 

Méréseimhez egy miniatűr (4 cm x 9 cm), Wilhelmy-filmmérleget készítettem (14. 

ábra). A mérleget úgy terveztem, hogy alkalmas legyen kétfolyadékos mérésekre is. 

Fontos volt, hogy a műszer használható legyen transzmissziós fénymikroszkópos 

vizsgálatokhoz, valamint a kihulló részecskék megfigyelésére, ezért a kád alja egy 

üveglap lett. A korlát mozgatását egy számítógéppel vezérelhető léptetőmotor végzi.

d 



28 

14. Ábra Egy- és kétfolyadékos mérésekre is alkalmas filmmérleg és a korlátot mozgató 
mechanika fényképe. A felső fázis a korlát felett bukik át. 

A határfelületi feszültséget a filmmérleges méréseknél alkalmazott, kiszakítás 

nélküli Wilhelmy-lemezes módszerrel mértem 23±1 ºC hőmérsékleten. Adott rendszer 

határfelületi feszültségét közvetlenül az izotermák felvétele előtt határoztam meg. 

Kétfolyadékos rendszereknél az erőmérő lemezt a felső fázisba merítettem, hogy így 

vegyem figyelembe a felhajtó erő által okozott eredő erő csökkenést. Ezután vízsugár 

szivattyúval gondosan megtisztítottam az alsó folyadék felületét, majd – ha 

kétfolyadékos határrétegben akartam mérni – újabb folyadékot rétegeztem az előzőre. 

Az alsó fázis víz vagy vizes tenzid-oldat volt, a felső levegő vagy oktán. Az erőmérő

kalibrálása után a felületre ismert tömegű gyöngyöt szórtam fel. Minden mérést 23±1 

ºC hőmérsékleten végeztem.  

Az összenyomás alatt a CCD-kamera segítségével figyeltem a réteg szerkezetét. 

Gyakran szabad szemmel is látható változásokat vettem észre, ezeket 

fényképezőgéppel rögzítettem. 

4.2 Hibaforrások és korrekciójuk Wilhelmy-filmmérleges 

kísérletekben 

A mérések kivitelezése és a mérési eredmények értékelése során számos 

hibalehetőséggel kell számolnunk. A fejezetben ismertetem a mérési hibák forrását és 

az értékelések során használt közelítések hibáit, valamint a szisztematikus hibák 

kiküszöbölésére korrekciós módszereket javaslok. 
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4.2.1 Effektív felület 

A filmmérleg kádjának szélein és a korlátnál kialakuló meniszkusz görbülete miatt a 

munkafelszín területe nagyobb, mint a falak és a korlát által határolt téglalap területe. 

Ha ismert a meniszkusz vízszintessel bezárt szöge a filmmérleg szélein, a 1. 

függelékben bemutatott módon számolható a vízfelszín valódi nagysága. Mivel a 

részecskerendszer oldalnyomása változik a komprimálás során, ezért a meniszkusz 

görbülete sem állandó, így a munkafelszín nagysága komprimálás során nem 

lineárisan változik. A folyadék-fluidum határfelület valódi nagyságának és a korlát 

által határolt téglalap területének aránya annál jobban eltér egytől, minél kisebb a 

filmmérleg, és minél távolabb van a határfelület és a filmmérleg anyagának 

érintkezési szöge 90 foktól. A hiba nagyságrendjét érzékelteti, hogy víz-levegő

rendszerben tökéletesen nedvesített fal esetén a határfelület a fal menti 1 cm-es 

sávban kb. 15,3%-kal nagyobb, mint a sáv területe. 

4.2.2 Polidiszperzitás hatásai 

A részecskék polidiszperzitása több hibalehetőséget is felvet. Fontos, hogy a felszínre 

szórt részecskék számának meghatározásakor ne közvetlenül a gyártó által megadott 

átmérő középértékéből számoljuk a részecskék térfogatát, hanem a méreteloszlás 

harmadik momentumából határozzuk meg az átlagtérfogatot. Hasonlóan kell eljárni az 

elvi terület meghatározásánál, ahol az egy részecske által lefedett átlagos terület a 

méreteloszlás második momentumából számítandó. 

Végül figyelembe kell venni, hogy a különböző méretű részecskéknek – ha 

peremszögük eltér 90 foktól – a tömegközéppontjuk nem azonos magasságban van, és 

így nagyobb fedettséget biztosító szerkezet hozhatnak létre, mintha ugyanolyan 

méreteloszlású körlapokkal szeretnénk a síkot lefedni. A később bemutatandó 3D 

szimuláció segítségével a hiba nagysága adott peremszögű és méreteloszlású 

rendszerre felmérhető, és ez alapján a kísérleti eredmények korrigálhatóak.  

4.2.3 Oldalnyomásgradiens 

A 2.4.2 fejezetben ismertettem az oldalnyomásgradiens jelenségét és irodalmát, itt a 

kollapszusnyomás korrekciójának módját mutatom be. A 15. ábrán 75 μm átmérőjű

40 fokos vízperemszögű részecskék víz-levegő határfelületen komprimált filmjének 
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oldalnyomás-terület izotermája látható. A rétegkollapszus elindulása után az izoterma 

emelkedését az oldalnyomás inhomogenitása okozza. A valódi kollapszusnyomás 

megbecsülhető az izoterma kollapszuspont utáni szakaszának nulla területre történő

extrapolálásával. A 15. ábra tanúsága szerint jelentős eltérés lehet a korrigálatlan és a 

becsült valódi kollapszusnyomás között. 
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15. ábra: 40 fokos vízperemszögű 75 μμμμm átmérőjű részecskék oldalnyomás-terület izotermája 
víz-levegő határfelületen. A kollapszus utáni szakasz zérus területre extrapolálásával becsülhető

a valódi kollapszusnyomás. 

4.2.4 Az oldalnyomás irányfüggése 

A részecskefilm nem izotróp módon tömörödik a filmmérlegben, hiszen a korlát csak 

egy irányban képes összenyomni a réteget. Emiatt a részecskék átlagos távolsága 

különbözhet a korláttal párhuzamos irányban a korlátra merőlegesen mérhető értéktől. 

Aveyard mutatta meg először, hogy doménszerkezetű filmekben ez az anizotrópia az 

eredetileg hexagonális szerkezetű domének rombohedrálisba való átmenetét 

eredményezi [74]. A részecskék átrendeződése egy viszonylag szoros illeszkedésű

rétegben nem folyamatos, tehát a szerkezet merevsége miatt különbözhet az 

oldalnyomás a korláttal párhuzamosan és a korlátra merőlegesen mérve. 

A réteg kohezivitása miatt felvetődhet egy másik hibalehetőség is. Még a 

szubfázisban viszonylag jól nedvesedő részecskék között is vonzó kölcsönhatás léphet 

fel, ha a felületükön a háromfázisú kontaktvonal nem egy síkgörbe, mikrorészecskék 

esetén pedig a flotációs kapilláris vonzás miatt válik gyengén kohezívvé a 

részecskeréteg. Ha a Wilhelmy-lemez nem pontosan merőleges a mozgó korlátra, a 

kohezív film nehezen jut be a lemez mögé. Ez azt eredményezi, hogy az erőmérő

lemeznek a korláttól távolabbi oldalán kisebb a felszín borítottsága, és így a lemez két 
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oldalán különbözik az oldalnyomás. Természetesen ekkor a Wilhelmy-lemezes 

módszerrel kisebb oldalnyomás mérhető, és előfordulhat, hogy a réteget gyűrődni 

látjuk, viszont a mért oldalnyomás elmarad a részecskéktől mentes felszín felületi 

feszültségétől. 

 Látható, hogy az oldalnyomás anizotrópiája miatt akkor mérhető kisebb 

oldalnyomás, ha az erőmérő lemezke a korlátra merőlegesen áll. Ezzel szemben a 

réteg kohezivitása akkor eredményez hibás oldalnyomásmérést, ha a lemezke síkja 

nem a korlát mozgásának irányával párhuzamos. A kohezivitás miatt fellépő hiba 

nehezen becsülhető, emiatt érdemes a lemezkét a korlátra merőlegesen beállítani. Az 

oldalnyomás anizotrópiája a bemutatandó szimuláció segítségével adott rendszerre 

megbecsülhető. 
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5. A szimuláció bemutatása 

A szimuláció gömbhöz közeli alakú részecskékből álló rendszerek modellezésére 

alkalmas [82]. A számítógépes modellben a részecskéket tökéletes gömbnek (3D), 

vagy tökéletes körlapnak (2D) feleltettem meg. A sugarak eloszlását valós rendszerek 

méreteloszlásának lehet megfeleltetni, de természetesen vizsgálhatók tetszőleges 

eloszlású, vagy akár ideális monodiszperz halmazok is. A fejezet első részében valós 

Stöber-szilika rendszer méreteloszlásának meghatározását mutatom be. Később 

rátérek a valós oldalnyomás-terület izotermák alapján történő részecske-részecske 

kölcsönhatás becslésére.  

A szimuláció bemutatását a lényegesen egyszerűbb kétdimenziós modellel 

kezdem. Ennek a megközelítésnek két oka van: egyrészt a problémamegoldás során 

sokkal kevesebb egyszerűsítő feltevéssel kell élni, ugyanis egy ilyen rendszer 

kölcsönhatásai lényegesen egyszerűbben leírhatók. Másrészt a vizualizáció két 

dimenzióban nem ütközik akadályokba, így a háromdimenziós modellben használt 

jelölések és egyszerűsítések kevésbé félreérthetőek, tehát a megközelítés a megértést 

segíti most az olvasó, korábban a szerző számára. Természetesen a kétdimenziós 

modell előrejelzéseit kellő kritikával kell fogadni, a jósolt számértékeknek pedig csak 

a tendenciáját szabad értékelni. Valós kísérleteket nem is fogok ezzel a modellel 

összevetni, haszna inkább csak annyi, hogy feltételezéseim jogosságát itt sokkal 

könnyebb láttatni. A modellek egyes számítási részleteit a könnyebb olvashatóság 

kedvéért a 2. függelékben ismertetem. A fejezet végén rátérek a Langmuir-Blodgett 

technikával létrehozott multirétegek szerkezetének vizsgálatára alkalmas modell 

ismertetésére.  

A modelleket C++ nyelven implementáltam, a 16. ábrán a szimulációs 

program egy ablaka látható. 
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16. ábra: A szimulációs program egy ablaka. 

5.1 Méreteloszlás meghatározása 

Nanorészecskék méreteloszlását transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) 

készített felvételek alapján szokás meghatározni (17. ábra). Stöber-szilika esetében a 

terítés után víz-levegő határrétegből Formvar filmmel borított rácsra viszik fel a 

részecske réteget.  

17. ábra: 150000-szeres nagyítású TEM-felvétel egy részlete 
az átlagosan 44 nm átmérőjű Stöber-szilika részecskékről 
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A 44 nm-es Stöber-szilika részecskék méreteloszlása egy 150000-szeres 

nagyítású TEM-felvételről mintegy 500 darab különálló, jól mérhető részecske 

méretét meghatározva készült. (18. ábra) 
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18. ábra: A 17. ábrán bemutatott részecskehalmaz méreteloszlása. 

A méreteloszlás első momentuma alapján számolható az átlagos átmérő ( d ), a 

második momentum alapján az átlagos keresztmetszet ( A ), harmadik momentumával 

az átlagos térfogat (V ). Fontos megjegyezni, hogy minél nagyobb egy minta 

polidiszperzitása, annál jobban eltér az átlagos átmérőjű gömb térfogata az átlagos 

térfogattól, és hasonló megállapítás igaz a keresztmetszetre is.  

5.2 Az eredő részecske-részecske kölcsönhatás becslése ΠΠΠΠ-A 

izotermákból 

Ha a kísérleti minta részecskéiből álló réteg gázfilmet vagy csak gyengén kohezív 

filmet képez, azaz a részecskék között kis távolságoknál centrális taszító kölcsönhatás 

dominál, akkor a kísérleti oldalnyomás-terület izotermákból megbecsülhető a 

párkölcsönhatási energia távolságfüggése. 

A filmmérleg korlátja által végzett munka a részecskék rendelkezésére álló 

terület függvényében (18): 
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Első közelítésben fel kell tenni, hogy a réteg hexagonális rácsban tömörödik, 

egy részecske átlagosan A keresztmetszetű, és csak az elsőszomszéd kölcsönhatások 

számottevőek. A három feltétel közül az első kettő kritizálható: a réteg szerkezete 

valamennyire biztosan eltér a tökéletes hexagonális rendtől, és a polidiszperz 

méreteloszlás miatt a részecskék keresztmetszete is különböző, de a közelítések 

szisztematikus hibája a később bemutatandó számítógépes kísérletek eredményei 

alapján becsülhetők, így korrigálhatók. A vízfelszínre felvitt teljes 

anyagmennyiségből (mtot) megkapható a határrétegben csapdázódott részecskék 

száma ( ( )VmN tot ρ/= , ahol 3/2060 mkg=ρ  a részecskék sűrűsége [83]). A fenti 

feltételezések mellett a W(A) befektetett munka 3N részecske-részecske kölcsönhatás 

potenciális energiájában tárolódik. Tehát az egy részecskére jutó terület (A1 = A / N) 

függvényében a párkölcsönhatási energia (19): 
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Az egy részecskére jutó hatszög alakú terület (A1) és a részecskék felülete 

közötti távolság (r) kapcsolata egyszerűen számolható (20), így a kölcsönhatási 

energia a felületek távolságának függvényében is megadható: 
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AA
r

32
2 1        (20) 

Fontos megjegyezni, hogy így csak a kölcsönhatási potenciál taszító 

tartományáról szerezhetünk információt, ha a film gyengén kohezív, ezzel a 

módszerrel a vonzó részről nem tudhatunk meg semmit. A 11. ábrán bemutatott 

legkisebb felvitt mennyiséggel (0,385 mg) kimért izotermából meghatározott 

részecske-részecske kölcsönhatási potenciál távolságfüggését a 19. ábrán mutatom 

meg. 
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19. ábra: A 11. ábrán bemutatott 0,385 mg felvitt mennyiséggel felvett ΠΠΠΠ-A izoterma alapján 
meghatározott kölcsönhatási potenciál távolságfüggése. 

A 19. ábrán látható, hogy csak kb. 5 nm-nél nagyobb távolságokra számítható 

az izotermából a kölcsönhatási energia. Mivel a szimulációban a réteg kollapszusának 

mechanizmusát is vizsgálni akarom, szükség lesz kisebb részecske távolságokon is a 

függvény értékére. Azt tapasztaltam, hogy exponenciális függvény jól illeszthető a 

kísérletből származtatott potenciál legértékesebb szakaszára (20. ábra). Korábban 

Levin és munkatársai is hasonló tapasztalatokról számoltak be határfelületi részecskék 

közötti kölcsönhatások tanulmányozása során [84]. A kollapszus előtti szakasz 

alapján meghatározott exponenciális lefutás nem jelenti azt, hogy minden távolságnál 

megismertük a párkölcsönhatást, de – jobb híján – azzal a feltételezéssel éltem, hogy 

legalább még egy nanométeren keresztül hasonló jelleggel folytatódik a függvény 

alakja, tehát a szimulációban a 19. ábrán bemutatott potenciálból indultam ki. (A 

későbbiekben ezt a kölcsönhatást korrigálni fogom az itt bemutatott módszer 

szisztematikus hibájával.) 
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20. ábra: A 19. ábrán bemutatott kölcsönhatási potenciál és az illesztés logaritmikus skálán. 
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Tehát a párkölcsönhatás távolságfüggése jól közelíthető az alábbi függvénnyel (21): 

( ) Λ
−

=
r

eVrV 0         (21) 

A 20. ábrán bemutatott illesztés alapján V0 =3,81*10-15 J, Λ =0,55 nm. 

5.3 2D modell 

5.3.1 A 2D modell felépítése 

A 2D modellben a részecskék körlapok, melyek csak az xz síkban mozoghatnak. A 

21. ábra jelöléseit használva az x irány a korlát mozgásának iránya, míg a z tengely a 

zavartalan folyadék-fluidum határfelületre merőleges. A modellfeltevés azzal 

egyenértékű, hogy y irányban a rendszer teljesen homogén, azaz végtelen hengerek 

lebegnek két fluid fázis határán. Annak érdekében, hogy a 2D modell mértékei 

közvetlen jelentéssel bírjanak a később bemutatandó 3D modell skáláin is, a végtelen 

hengerekből egy átlagos részecskeátmérőnyi darabot fogok tekinteni. Például, ha 

ismertnek tételezem fel két valós nanorészecske kölcsönhatásának távolságfüggését, 

akkor a 2D modellben ugyanez a potenciál lesz az átlagos részecskeátmérő

hosszúságú hengerek között is. Az r sugarú körlaphoz a d  magasságú henger tömegét 

rendelem, így garantálva, hogy a távolság-, a tömeg- és az időskálák is összevethetők 

legyenek a 3D modellel is. 

z
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x

z
y

x

z
y

x

21. ábra: A 2D modellben a részecskék végtelen hengerek egy átlagos részecskeátmérőnyi 
szakaszának (sávozott rész) feleltethetők meg. 
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A szimuláció molekula-dinamikai megközelítésű, azaz a részecskékre először 

összegezni kell a külső és a belső erőket, majd egyszerre integrálni a 

mozgásegyenletüket. Egyszerűsége és pontossága miatt a differenciálegyenlet-

rendszer megoldására a leap-frog módszert alkalmaztam [85]. A szimulációban 

tetszőleges számú részecske vizsgálható, bármilyen méreteloszlással, tetszőleges 

centrális párkölcsönhatással. A kölcsönhatási potenciál a részecskék méretétől 

független, és csak a felületek legkisebb távolságától függ. A réteg összenyomását a 

szimulációs cella méretének fokozatos csökkentésével imitálom, a részecskék 

pozícióját pedig minden kompressziós lépésben a korlát mozgásának irányában 

arányosan átskálázom. A rendelkezésre álló terület (adott esetben szakasz) 

csökkentése után a rendszer addig relaxálhat, amíg minden makroszkopikus paraméter 

(pl. nyomás, hőmérséklet, átlagos kölcsönhatási energia) az egyensúlyi értéke körüli 

természetes ingadozásába kezd. A mozgásegyenlet integrálásakor használatos 

időlépték természetesen a rendszerre jellemző méret-, tömeg- és energiaskálák 

ismeretében adható meg, 44 nm-es Stöber-szilika esetében ez kb. 10-11 másodperc. 

Minden kompressziós lépésnél kb. 5000 időegységet kell várni az egyensúly 

eléréséhez. Egy teljes kísérlet mintegy 4000 kompressziós lépésből áll. 

Mivel a valós kísérletek állandó hőmérsékleten zajlottak, a részecskék 

sebességét minden kompressziós lépésben át kell skálázni úgy, hogy a ∑
=

N

i
iivm

1

2

2

1

érték állandó maradjon (mi az i-dik részecske tömege, vi  a sebessége). A réteg 

oldalnyomása a viriál-tétel felhasználásával kapható meg [86] (22). 
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2 11
     (22) 

ahol jiij rrr −=  az i-dik és a j-dik részecske tömegközéppontjának távolsága, ( )ji,  a 

kölcsönható párok, ijF az i-dik és a j-dik részecske között ható erő (a kölcsönhatási 

potenciálból származtatva), A a részecskék rendelkezésére álló terület, D a rendszer 

dimenzióinak száma. 

A folyadék-fluidum határfelületi feszültség és a részecskék érintkezési szöge a 

körülvevő fázisokkal szintén a felhasználó által szabadon állítható paraméter, a 

peremszöghiszterézis és a háromfázisú kontaktvonal tapadása egyelőre nincs beépítve 

a modellbe. A kontaktszög egyértelműen meghatározza a párkölcsönhatásokban részt 



39 

nem vevő részecske középpontjának a határfelület síkjától mért távolságát (4. ábra). A 

részecskékre az egymásra kölcsönösen kifejtett erőn kívül hat a határrétegbe 

visszakényszerítő erő, melynek számítása egyszerű termodinamikai megfontolások 

alapján történik. Ha a 22. ábrán látható két szélső (1, 3) részecske pozíciója állandó, 

és a középső részecske (2) az xz síkon belül tetszőleges irányba nagyon kicsit 

elmozdul ( dr ), akkor megváltozik a három részecskéből és a folyadék-fluidum 

határrétegből álló rendszer szabadenergiája (dΦ ). A szabadenergia-változásnak két 

oka van: egyrészt változtak a párkölcsönhatási energiák, másrészt a három fázis 

határfelületeinek nagysága eltér a kiindulási helyzettől. A párkölcsönhatási energiák 

és az ezekből származtatható erők már ismertek, most csak a határrétegbe visszatérítő

erő meghatározása a cél. Konkrét példát felhozva: ha a középső részecske lefelé (-z

irányba) mozdul, akkor – mivel az érintkezési szög (θ ) állandó – rajta a szilárd-

folyadék határfelület nő a szilárd-fluidum határfelület rovására (β csökken), míg a 

másik két részecskén pont fordítva (α nő). A részecskék pozíciójának ismeretében 

tetszőleges elemi elmozduláshoz meghatározható a rendszer szabadenergiájának (Φ ) 

a nedvesítési viszonyok módosulása következtében fellépő változása, azaz ismert 

Φ∇ , ami nem más, mint a visszatérítő erő ellentettje. A részletes levezetést a 2. 

függelékben ismertetem. 
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22. ábra: Vázlatos rajz a határrétegbe visszatérítő erő meghatározásához. A részecskék távolsága 
a valóságban sokkal kisebb, itt csak a mondanivalóm hangsúlyozása végett rajzoltam ilyen 

távolra őket egymástól. A részecskéken a – peremszög állandósága miatt – a kontaktvonalak 
egyidejűleg mozognak. 

Egy részecske elhagyhatja a határréteget, ha megszűnik rajta vagy a szilárd-

fluidum vagy a szilárd-folyadék határfelület. A 22. ábrát alapul véve, a réteg annyira 

összetömörödhet, hogy a két szélső részecske (1, 3) a középsőt (2) lefelé nyomja 

addig, amíg a pirossal jelzett szilárd-fluidum határfelület eltűnik róla. Ha egy 
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részecske kiesik a határrétegből a modell nem követi tovább a mozgását, ami annak 

felel meg, hogy valamelyik fluidum fázisba merülve eltávolodik a határrétegtől. A 

kísérleti tapasztalatok megerősítik ennek a megközelítésnek a helytállóságát, valós 

hidrofil Stöber-szilika rétegek víz-levegő határrétegbeli kollapszusakor szabad 

szemmel láthatóan „füstössé” válik a víz fázis, azaz a részecskék vízfázisbeli 

bolyongásba kezdenek. 

5.3.2 A 2D modell tanulságai 

Az egyik nyilvánvaló haszna ennek a túlegyszerűsített modellnek, hogy érezhetővé 

válik, hogy egy részecske kiszorítása a határrétegből több munkát igényel, mint az 1-

es képlettel számolható adhéziós munka. A 23. ábrán a kiszorulás pillanatában 

vázoltam fel a részecskék helyzetét és a kiszorulási előtti (folytonos vonal), valamint 

a kiszorulás után megváltozott határfelületeket (szaggatott vonal). Tehát amint a 

részecske elhagyja a határréteget, csökken a folyadék-fluidum határfelület nagysága, 

és nő a szilárd-folyadék határfelület a szilárd-fluidum rovására, összességében egy 

energetikailag sokkal kedvezőbb helyzetbe jutva. A valóságban a folyamatot úgy 

lehet elképzelni, hogy a részecske kiszakadása után a folyadékfelszín az egyensúlyi 

állapota felé kezd tartani, ami csillapodó amplitúdójú rezgésbe torkollik. Ugyanekkor 

a két kiszorító részecske (2, 4) egymás felé kezd gyorsulni a szomszédaik (1, 5) 

taszítása miatt. Mivel a részecskéket körülvevő viszkózus közeg egy végtelen 

hőtartálynak tekinthető, a részecskék és a vízfelszín elveszítik kinetikus energiájukat, 

tehát a korlát által a rendszeren végzett munka egy része disszipálódik. Ezt a 

gondolatmenetet önmagában nem tekintem a tétel igazolásának, valós kísérletekkel 

fogom bizonyítani, hogy egy részecske kiszorításához az adhéziós munkánál több 

munkát kell befektetni. 
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23. ábra: Részecskeréteg kollapszusa. A színes vonalak a középső részecske (3) kiesése előtti és 
utáni folyadék-fluidum határfelületeket jelölik.  
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Egy másik közvetett haszna a 2D modellnek, hogy független módszerrel 

hitelesíteni tudtam a szimuláció jóslatait, ugyanis analitikus számolással is egyszerűen 

belátható, hogy két dimenzióban tetszőleges peremszögű, monodiszperz rendszer 

kollapszusnyomásának meg kell egyeznie a folyadék-fluidum határfelületi 

feszültséggel, amennyiben elhanyagolható a gravitáció hatása és a párkölcsönhatás 

centrális. A tétel kemény gömb (hard sphere) kölcsönhatásra a 24. ábrát szemlélve 

egyszerűen belátható. Ha a potenciál „kemény” és a részecskék kinetikus energiája 

elhanyagolható, akkor a réteg tömörödése közben a részecskék folyamatosan 

érintkezésben vannak. Ha a két szélső részecske (1, 3) lefelé (-z irányba) nyomja a 

középsőt (2), akkor a folyadék-fluidum határfelület nagysága nem változik meg, és a 

két szélső részecskén (1, 3) a szilárd-fluidum határfelület pontosan annyival nő, mint 

amennyivel a középsőn (2) csökken (dα = -dβ ). Ebből az következik, hogy a 

részecskékből és a folyadék-fluidum határrétegből álló rendszer felületi 

szabadenergiájának (az effektív felületi feszültségnek) a rendelkezésre álló terület 

szerinti deriváltja zérus. Az oldalnyomás definícióját tekintve (13), ez azt jelenti, hogy 

a 2D rendszer kollapszusnyomása a tiszta – részecskéktől mentes – folyadék-fluidum 

határfelületi feszültséggel lesz egyenlő. 
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24. ábra: Azonos méretű, szoros érintkezésben lévő körök. Ha a két szélső részecske (1, 3) lefelé 
nyomja a középsőt (2), akkor a folyadék-fluidum határfelület nagysága nem változik meg, és a 

két szélső részecskén (1, 3) a szilárd-fluidum határfelület pontosan annyival nő, mint amennyivel 
a középsőn (2) csökken (dαααα = -dβ β β β ). 

A szimulációban le is teszteltem az elmélet helytállóságát, és monodiszperz 

rendszerekre, tetszőleges centrális párkölcsönhatást alkalmazva valóban megegyezett 

a kollapszusnyomás és a tiszta határfelületi feszültség. A 25. ábrán 1500 db. 44 nm 
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átmérőjű, 23 fokos peremszögű részecske víz-levegő határfelületen szimulált 

oldalnyomás-terület izotermáját mutatom be, a 19. ábrán bemutatott párkölcsönhatást 

alkalmazva. Amint látható, az oldalnyomás 72,9 mN / m közelében ingadozik. Az 

ingadozás oka a szimulált rendszer véges mérete, hiszen egy részecske kiesésekor a 

többi számára hirtelen nagyobb tér nyílik meg, emiatt kicsit leesik az oldalnyomás. A 

részecskék számát növelve fokozatosan csökken az ingadozás mértéke.  

A 25. ábrán egyúttal bemutatom a réteg egy részének állapotát is a kollapszus 

alatt. A pirossal színezett részecske éppen a kiszorulás előtti pillanatokat éli át. Mivel 

a rendszer effektív felületi feszültsége zérus, a réteg gyűrődik is. Tehát a (csak 

papíron létező) monodiszperz, kétdimenziós rendszerben a gyűrődéses és a kihullásos 

kollapszus egyszerre jelentkezik. 
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25. ábra: 1500 db. átlagosan 44 nm átmérőjű, 23 fokos peremszögű, víz-levegő határfelületen 
csapdázódott részecske szimulált oldalnyomás-terület izotermái. A kék vonal egy monodiszperz 

rendszer, a piros a 18. ábrán bemutatott méreteloszlású részecskehalmaz szimulált izotermája. A 
grafikon fölött a réteg egy jellemző állapota látható a kollapszus elindulása után, az éppen kieső

részecske piros. 

Az utolsó fontos tanulság, hogy már ez az egyszerű modell is utal arra, hogy 

ha egy polidiszperz rendszert nyomunk össze, akkor a monodiszperz 

részecskehalmazhoz képest csökken a kollapszusnyomás. Ennek az oka a 26. ábra 

alapján válik érthetővé. Ha a részecskék peremszöge azonos, akkor a nagyobb sugarú 

középső részecske (2) tömegközéppontja lejjebb van, mint a két kisebbé (1, 3). 

Amikor a réteg összenyomása során a részecskék taszítani kezdik egymást, a nagyobb 

sugarú középső részecske (2) egyből lefelé fog elmozdulni, hiszen a szomszédai által 



43 

kifejtett erő eredője eleve lefelé (-z irányba) mutat, így a nagyobb sugarú részecskék 

könnyebben, kisebb oldalnyomásnál hagyhatják el a határréteget, tehát a 

kollapszusnyomás kisebb. 

A polidiszperz rendszer izotermájának néhány tizednanométeres késése a 

monodiszperz halmaz izotermájához képest szintén erre az okra vezethető vissza. Ha 

a részecskék érintkezési szöge nem 90o, kölcsönhatásmentes állapotban a 

tömegközéppontjuk nem egyazon magasságban van, így a réteg kicsivel 

(polidiszperzitás mértékétől és a peremszögtől függően) jobban össze tud tömörödni, 

tehát kisebb területnél kezd el az oldalnyomás emelkedni. 
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26. ábra: Ha a részecskék peremszöge azonos, akkor a nagyobb sugarú középső részecske (2) 
tömegközéppontja lejjebb van, mint a két kisebbé (1, 3) már kölcsönhatásmentes állapotban is. 

5.4 A 3D modell 

A 3D modellben a részecskéknek gömböket feleltetek meg. Ahogyan a valóságban is, 

a részecskék egy téglalap alakú területen mozoghatnak. Mozgásukat a 

párkölcsönhatásokból származó és a határréteg (téglalap) síkjába visszatérítő erő

vezérli. A téglalap két párhuzamos oldala – így a területe is – minden kompressziós 

lépésben kicsit csökken a valóságos korlát mozgását imitálva. A részecskéknek az új 

kényszernek megfelelően kell megtalálniuk (kvázi)egyensúlyi helyüket. (A kvázi 

előtagot az ergodicitás hiánya miatt kell használnom, hiszen a réteg nem könnyen 

változtatja szerkezetét, azaz a rendszer „befagyhat” a konfigurációs tér egy 

tartományába.) A következőkben pontokba szedve röviden megismétlem a 2D 

modellel azonos elemeket, és utána rátérek a különbségekre: 

• Molekula-dinamika, azaz a részecskékre kiszámolt eredő erők meghatározása 

után mozgásegyenleteket oldok meg. 

• A kompressziós lépésekben csökken a rendelkezésre álló terület, minden lépés 

között relaxálhat a rendszer. 



44 

• Tetszőleges centrális párkölcsönhatás beállítható. 

• A párkölcsönhatás csak a részecskék felületének távolságától függ. 

• Tetszőleges méreteloszlás megadható. 

• A kontaktszög bemenő paraméter, hiszterézissel nem számolok. 

• Periodikus határfeltételek. 

• Izoterm rendszer, tehát ∑
=

N

i
iivm

1

2

2

1
mennyiség állandó. 

• Az oldalnyomást a viriál-tételből származtatom. 

A legfontosabb különbség a 2D modellel szemben, hogy a határrétegbe 

visszatérítő erő nagyságát másképp és kevésbé egzakt módon lehet számolni. Ha 

pontosan akarnánk meghatározni egy a határréteg síkjából kimozdult részecskére ható 

visszahúzó erőt, akkor ki kellene számolni az adott részecskén és a szomszédain a 

szilárd-folyadék és a szilárd-fluidum határfelület nagyságát, valamint a közöttük levő

folyadék-fluidum felület méretét is. Ehhez azt a minimálfelületet kellene megkeresni, 

ami a részecskék felületével minden pontban adott peremszög alatt érintkezik. Két 

dimenzióban ez egyszerű, három dimenzióban nagyon nem, tehát egyszerűsítő

feltevésekkel kell élni. 

 Az általam vizsgált rendszerekre általánosan igaz, hogy a részecskék közötti 

kölcsönhatás hatótávja sokkal kisebb, mint a részecskék átmérője. A 19. ábrán az 

átlagosan 44 nm-es natúr Stöber-szilika részecskékre meghatározott kölcsönhatási 

energia 7-8 nm-es felülettávolságnál már elenyésző. (Később bebizonyítom, hogy 

ennél is kisebb a párkölcsönhatás hatótávja.) Tehát amikor a réteg oldalnyomása már 

a mérhető tartományba kerül (~ 1 mN/m), akkor az már egészen tömör szerkezetű. A 

határrétegbe visszatérítő erő becslésekor feltettem, hogy egy adott átmérőjű részecske 

(1) szomszédainak hatását helyettesíthetem egy tórusszal (27. ábra). A tórusz kis 

sugara az átlagos részecskesugárral egyezik meg, míg a nagy sugarát úgy állítom be, 

hogy a tórusz felületének és az adott részecske (1) felületének távolsága egyenlő

legyen az adott részecske körüli átlagos részecske-részecske távolsággal. A tórusz 

kívülről a folyadék-fluidum síkjához a megadott peremszögben illeszkedik.  
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27. ábra: Három dimenzióban a határrétegbe visszatérítő erő becslésekor egy részecske (1) 
szomszédainak hatását helyettesítettem egy tórusz hatásával. A tórusz kis sugara az átlagos 

részecskesugárral egyezik meg, míg a nagy sugarát úgy állítom be, hogy a tórusz felületének és az 
adott részecske (1) felületének távolsága egyenlő legyen az adott részecske körüli átlagos 

részecske-részecske távolsággal. 

 Látható, hogy a két dimenzióban pontos módszert kívántam három 

dimenzióban is használni: mintha a középső részecske (1) középpontján átmenő

felfelé (z irányba) mutató tengely körüli forgatással átlagoltam volna ki a szomszéd 

részecskék irányfüggő hatását. Ezzel a geometriával már egyszerűbben számolható a 

határrétegbe visszatérítő erő. A középső részecske (1) adott helyzeténél ki kell 

számolni, hogy mekkora rajta és a tóruszon a szilárd-folyadék és a szilárd-fluidum 

határfelület nagysága, valamint a részecske és a tórusz közötti folyadék-fluidum 

határfelület nagysága. Az így kapott felületeket a megfelelő határfelületi 

feszültségekkel súlyozva megkapható a rendszer felületi szabadenergiája (Φ). 

(Nélkülözhető a szilárd-folyadék és a szilárd-fluidum határfelületi feszültség pontos 

ismerete, ugyanis a Young-egyenlet felhasználásával a peremszög és folyadék-

fluidum határfelületi feszültség ismeretében is számolható a felületi szabadenergia.) 

Ha függőlegesen (z irányba) kicsit megmozdul a részecske (dz), megváltoznak a 

nedvesítési viszonyok, így a felületi szabadenergia is (dΦ). A határfelületek változásai 

a koordinátageometria módszereivel számolhatóak, így a határrétegbe visszatérítő erő

meghatározható (Fz = -dΦ / dz). A részletes levezetést a 2. függelékben ismertetem. A 

28. ábrán 44 nm-es átlagos átmérőjű, 23o-os vízperemszögű, víz-levegő határfelületi 

rendszerben mutatom be az itt ismertetett módszerrel számított határrétegbe 

visszatérítő (részecskesugárral normált) erő távolságfüggését különböző átmérőjű

részecskékre. 
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28. ábra:  Átlagosan 44 nm-es Stöber-szilika részecskék rendszerében különböző átmérőjű
részecskékre ható, határrétegbe visszatérítő redukált erő (F / R) függése az egyensúlyi helyzettől 

való elmozdulás függvényében. 

Végezetül pontokba szedve felsorolom a modell korlátait és hiányosságait: 

• A periodikus határfeltételek miatt a modell nem tud számot adni a valós 

rétegekben fellépő oldalnyomásgradiensről, és semmilyen effektusról, amit az 

oldalnyomás gradiense okoz.  

• A szimuláció egyelőre csak centrális párkölcsönhatásokat használ, azaz a 

részecskék között ható erő csak a részecskék távolságától függ. Emiatt a 

gélszerkezetű, kohezív filmek nem modellezhetők, hiszen ott merev 

(irányított) részecske-részecske kapcsolatok vannak. 

• Az összenyomás módja más, mint a valóságban, hiszen itt minden 

kompressziós lépésben átskálázom az összenyomás irányában a részecskék 

pozícióit, míg egy valós filmmérlegben a korlát megmozdulása egy 

nyomáshullámot indít el, ami végigfut a filmen. Ebből az következik, hogy a 

relaxáció időskálái is mások, tehát a szimuláció időfejlődéssel kapcsolatos 

jóslatait alapos kritikával kell kezelni. 

• A modell nem veszi figyelembe a peremszöghiszterézis jelenségét. 

• A párkölcsönhatások nem függnek a részecskék méretétől. 

• A párkölcsönhatás változatlan marad, ha a részecskén megváltozik a szilárd-

folyadék és a szilárd-fluidum határfelületek nagyságának aránya. 
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5.5 LB-modell 

Ez az egyszerű modell gömb alakú nanorészecskékből álló, Langmuir-Blodgett 

technikával létrehozott multirétegek szerkezetének vizsgálatára alkalmas. Legjobb 

tudomásom szerint ezt a jelenséget számítógépesen még nem modellezték.  

Számos feltevéssel kellett élnem a feladat összetettsége és a problémakör 

kidolgozatlansága miatt. A legfontosabb ezek közül, hogy a már szilárd hordozóra vitt 

részecskék pozíciója nem változik, ha még egy réteg kerül föléjük. A modellben az 

éppen felvitelre kerülő film részecskéit egyszerre “ráejtem” a már szilárd hordozón 

lévők tetejére, és addig engedem relaxálni a legfelső réteget, amíg minden részecske 

megtalálja stabil és állandó helyét. 

 Ez a modell is a molekula-dinamika módszerével dolgozik, a részecskék 

között kemény gömb kölcsönhatást tételezek fel, és periodikus határfeltételeket 

használok. Az éppen felvitelre kerülő réteg minden részecskéjére egyszerre hat egy a 

hordozóra merőleges, állandó nagyságú húzóerő, ami biztosítja, hogy a részecskék a 

hordozóra ülepedjenek. A valós réteghúzásnál a 2.2.2.1 alfejezetben bemutatott 

kapilláris erőhöz hasonló hatás rendezi és szorítja a legfelső réteget az alatta levők 

tetejére, a modellben alkalmazott húzóerő ennek a megfelelője. A húzóerő által 

végzett munkát egy a részecskék sebességével arányos, de ellentétes irányú 

fékezőerővel disszipáltatom el, amivel elérhető, hogy a legfelső réteg egy stacionárius 

helyzet felé tartson. 

A később bemutatandó eredményeim között a filmmérleges kísérletek 3D 

szimulációjával nyert rétegeket használom fel LB-multirétegek építésére, mivel ott 

tetszőleges fedettségnél vagy oldalnyomásnál lementhető a részecskeréteg szerkezete. 

Bár a modell rendkívül egyszerű, mégis sok kísérleti tapasztalatra ad magyarázatot. 
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6. Eredmények 

6.1 A ΠΠΠΠ-A izotermákból meghatározott párkölcsönhatások 

korrekciója 

A részecskék közötti kölcsönhatási energia távolságfüggésének meghatározásakor 

egyszerűsítő feltevésekkel kell élnünk: a réteg tömörödését tökéletes hexagonális 

rácsban képzeljük el, valamint a részecskéket azonos méretű gömbökként kezeljük. 

Ezek a feltevések a kölcsönhatás lecsengésére jellemző hosszúság következetes 

túlbecsülését eredményezik, ugyanis a részecskerendszer tömörödése a 

hexagonálisnál rendezetlenebb, így kisebb térkitöltésű állapotokon keresztül megy 

végbe részben a kezdeti véletlenszerű szerkezet miatt, részben pedig az egyirányú 

(anizotróp, uniaxiális) összenyomás miatt. A 29. ábrán monodiszperz részecskék 

kompressziójának egyes fázisait mutatom be, ami alapján érzékelni lehet, hogy a 

rendszer nyomása nagyobb területeknél kezd el emelkedni, mint azt egy tökéletes 

hexagonális szerkezettől várnánk. 

29. ábra: Monodiszperz gyöngyök kompressziójának egyes fázisai. A ΠΠΠΠ-A izoterma nagyobb 
területeknél kezd el emelkedni, hiszen a rendezetlenebb szerkezet kisebb térkitöltést eredményez, 

mint az ugyanolyan oldalnyomású hexagonális struktúra. 

Az 5.2 fejezetben Stöber-szilika részecskékre meghatározott párkölcsönhatási 

potenciál távolságfüggésére exponenciális függvényt illesztettem. A függvény két 

paramétere (V0, Λ) hordozza az egyszerűsítő feltevések által okozott szisztematikus 

hibát. A szimuláció segítségével ezt a hibát adott méreteloszlásra becsülni lehet, és ez 
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alapján a párkölcsönhatásokra nyert eredmények korrigálhatók. A korrekció 

alapgondolata, hogy egy hibát többször elkövetve, annak hatása kiismerhető. 

Pontokba szedve az algoritmus: 

1. A kísérleti izotermából meghatározom a párkölcsönhatás paramétereit 

feltételezve, hogy a rendszer monodiszperz és hexagonális rendben tömörödik 

(V0,1, Λ1). 

2. A szimulációban alkalmazom az így kapott kölcsönhatást valós méreteloszlású 

és véletlenszerűen felszórt részecskékkel. 

3. A szimulált Π-A izotermából újra meghatározom a kölcsönhatást feltételezve, 

hogy a rendszer monodiszperz és hexagonális rendben tömörödik (V0,2, Λ2). 

4. Ismét szimulálom a réteg kompresszióját az így nyert kölcsönhatást 

alkalmazva valós méreteloszlással és véletlenszerű kezdeti szerkezettel, majd 

az újabb izotermából meghatározom a kölcsönhatás paramétereit (V0,3, Λ3). 

Látható, hogy minden kiértékelési lépésben a kölcsönhatás paramétereinek 

sorozataiban gyűlik az egyszerűsítő feltevések okozta hiba. Itt az átlagosan 44 nm-es 

Stöber-szilika rendszerben meghatározott párkölcsönhatásra alkalmaztam a fent leírt 

algoritmust. A 30. ábra tanúsága szerint mindkét sorozat monoton, így jogos a 

feltevés, hogy a sorozatok „nulladik” elemét extrapolációval megkeresve 

kiküszöbölhető az eredeti feltevések szisztematikus hibája.  
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30. ábra: A párkölcsönhatást leíró paraméterek (V0, ΛΛΛΛ) sorozatai és az extrapolációhoz 
felhasznált egyenesek. 

 A 31. ábrán mutatom be a fenti algoritmus alkalmazása során előálló 

párkölcsönhatás függvényeket. A piros görbe (1) felel meg a korrekció nélküli 

kölcsönhatás függvénynek, a zöld (2) és a narancs (3) a szimulált izotermákból 

meghatározott potenciálok, a kék (0) pedig az extrapolált paraméterekkel leírt 

párkölcsönhatás. 
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31. ábra: A korrigáló algoritmus során nyert párkölcsönhatások távolságfüggése. A piros (1) 
görbe az 5.2 fejezetben bemutatott módszerrel nyert potenciál, a zöld (2) és a narancs (3) a 

szimulált izotermákból meghatározott potenciálok, a kék (0) az extrapolált paraméterekkel leírt 
párkölcsönhatás. 

Tehát az átlagosan 44 nm-es szilika részecskék párkölcsönhatását a 

továbbiakban a (23) képlettel megadottnak tekintem. Ezt a függvényt használva a 

szimulációból nyert kontakt keresztmetszeti terület (Ak) kevesebb mint 5 ezrelékkel 

tér el a kísérleti Π-A izotermából meghatározott értéktől, ezzel szemben ha a 

korrekció nélkül kapott párkölcsönhatást használtam a modellben, Ak értéke mintegy 4 

százalékkal magasabb volt a kísérleti értéknél. 

( ) nm

r

eJrV 46,0151065,2
−

− ⋅⋅=       (23) 

Ez a párkölcsönhatás a 2.2 fejezetben bemutatott kölcsönhatások közül 

leginkább a hidratációs taszításra emlékeztet, ami alapján feltételezhető, hogy a 

Stöber-szilika részecskék felülete orientálja a körülvevő vízmolekulákat. A 9. ábrán 

látható, hogy a kettősréteg taszítás jóval hosszabb távon cseng le, és a pre-

exponenciális faktora pedig sokkal kisebb, tehát a réteg oldalnyomása valószínűleg 

nem ebből a kölcsönhatás típusból származik. A dipól-dipól taszítás azért nem jöhet 

szóba, mert ott hatványfüggvény szerinti lecsengés várható, a kísérletek eredményei 

pedig egyértelműen exponenciális lecsengésre utalnak. 

Az általam javasolt módszer természetesen általánosabban is használható: ha 

egy kísérleti eredményből egyszerűsítő feltevésekkel megbecsülhető egy a rendszerre 

jellemző fizikai mennyiség (M), akkor a rendszer szimulációját felhasználva az 

egyszerűsítő feltevések hibája megismerhető. Ha M parametrizálható M(p1, p2, …)
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módon, akkor a fent ismertetett módszerrel a paraméterek (pi) sorozatát nullára 

extrapolálva a kiértékelés szisztematikus hibája korrigálható. Természetesen az 

extrapoláció módjának illeszkednie kell a probléma jellegéhez, az itt használt lineáris 

módszer nem mindig célravezető. 

6.2 Kollapszus mechanizmusok 

6.2.1 Mikrorészecskék valós rendszere 

A felületmódosított mikrorészecskék különböző határfelületeken meghatározott 

peremszögeit az 1. táblázatban foglaltam össze. A peremszögmérés hibája az optikai 

mikroszkóp feloldásából adódóan néhány fok volt, de tapasztalataim szerint a 40 és a 

45 fokos peremszögű részecskék már jól megkülönböztethetőek voltak. Hidrofób 

részecskéket nem vizsgáltam oktános határfelületeken, ami – mint később kiderül – 

nem gyengíti a levont következtetések értékét. 

 hidrofil hidrofób 

víz – levegő 40o 62o

víz – oktán 46o - 

tenzid oldat – levegő  40o 53o

tenzid oldat – oktán  45o - 

1. táblázat: A vizsgált határfelületeken, környezeti hőmérsékleten (23±1 ºC) meghatározott, vizes 
fázison keresztül mért peremszögek. 

A 2. táblázatban a Wilhelmy-lemezes módszerrel mért határfelületi 

feszültségeket sorolom fel. Jól látható, hogy az alkalmazott tenzid koncentrációnál 

jelentősen csökkent a határfelületi feszültség a megfelelő vizes fázisokéhoz képest. A 

mérés hibája kevesebb mint 1 mN/m.
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határfelületi feszültség (mN/m) 

víz – levegő  71,7 

víz – oktán 46,5 

tenzid oldat – levegő  51,0 

tenzid oldat – oktán  21,4 

2. táblázat: A vizsgált felületek 23±1 ºC hőmérsékleten mért határfelületi feszültségei. 

Alapvetően a kollapszus két fajtáját tapasztaltam: kiszorításost, ahol a 

részecskék elhagyják a határréteget, valamint gyűrődésest, ahol a határfelület a 

részecskékkel együtt összegyűrődik. A kiszorításos mechanizmus esetén a korlát után 

fehér részecske-szőnyeg borította a kád alját (32. ábra). Tapasztalataim szerint a 

kihullás mindig a korlát közvetlen közelében (attól néhány milliméterre) történt, 

távolabb csak szórványosan, nem számottevő mértékben hagyják el a határfelületet a 

részecskék. A jelenség magyarázata az oldalnyomás inhomogenitásában keresendő, 

hiszen a korlát közelében a réteg hamarabb éri el a kollapszusnyomást. A kollapszus 

elindulása minden esetben az izotermák meredeken felfutó szakaszának letörésében is 

megmutatkozott.  

    

32. ábra: A baloldali képen a korlát mögött kiszorult, így a kád aljára ülepedett részecskék 
szőnyege látható. A jobb oldali fényképen a részecskeréteg gyűrődése figyelhető meg.

A valós kollapszusnyomást a 4.2.3 alfejezetben bemutatott módszerrel az 

izotermák kollapszus utáni tartományának zérus területre történő lineáris 
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extrapolációjával határoztam meg. A kísérletsorozatnak a kollapszus mechanizmus 

szempontjából legfontosabb eredményeit a 33. ábrán foglalom össze.  
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33. ábra: A hat vizsgált rendszer kollapszusnyomása a határfelületi feszültség függvényében.  
A piros pontok a gyűrődő, míg a kékek a kiszorulásos kollapszus mechanizmust mutató 

rendszereknek felelnek meg. 

Amint azt Fenwick és szerzőtársai megmutatták, gyűrődéses mechanizmus 

esetén a kollapszusnyomásnak a határfelületi feszültséggel kell megegyeznie [78]. A 

33. ábrán folytonos vonal jelöli ezen elmélet által előírt kollapszusnyomásokat. Saját 

kísérleteimben viszont a gyűrődő rendszerekre a jósoltnál mindig kisebb értékeket 

mértem, melyet a Wilhelmy-lemezes módszer 4.2.4 fejezetben felsorolt hibáival tudok 

magyarázni. Ha az oldalnyomás nem skalár mennyiség, elegendő a nyomástenzor 

egyik sajátértékének elérni a határfelületi feszültséget ahhoz, hogy a réteg gyűrődni 

kezdjen. Ekkor az ehhez a sajátértékhez tartozó sajátvektor irányára merőlegesen 

alakulnak ki a gyűrődési frontok (32. ábra). Ha a Wilhelmy-lemez síkja nem 

párhuzamos ezzel a sajátvektorral, akkor értelemszerűen csak kisebb oldalnyomást 

lehet mérni a felületi feszültségnél. A másik hibalehetőség a réteg kohezivitásából 

következik. Ha a Wilhelmy-lemez nem tökéletesen merőleges a korlátra – ahogyan az 

a kísérleteimben is történt (32. ábra) – a réteg kohezivitása miatt nehezen jutnak be az 

erőmérő lemezke mögé a részecskék, tehát a lemeznek az egyik oldalán kisebb a 

nyomás, így az erőmérő a határfelületi feszültségnél kisebb oldalnyomást jelez. 

Az 33. ábrán kék pontok jelölik azokat a rendszereket, amelyekben a 

részecskék kiszorultak a határrétegből a kollapszus során, ezeket szaggatott vonallal 
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különítettem el a piros pontokkal jelölt gyűrődő rendszerektől. Méréseimből a 

következő következtetésekre jutottam: 

• A megvizsgált mikrorészecskés Langmuir-filmek kollapszus mechanizmusát 

elsősorban a részecskék nedvesíthetősége szabja meg. Ha a nedvesíthetőséget 

a kontaktszöggel jellemzem, akkor a mechanizmusváltásra 40 és 50 fok között 

kerül sor. Ezen értékek alatt a részecskék a korlát közelében kiszorulnak a 

határrétegből, míg fölötte a réteg összegyűrődik. 

• A kollapszusnyomás azonos határfelületi feszültségnél nagyobb a gyűrődő

filmeknél, és értéke adott peremszög esetén a határfelületi feszültséggel 

monoton nő. 

6.2.2 Szimulációs eredmények 

6.2.2.1 Mikrorészecskék filmjének kollapszus mechanizmusa 

A 3D szimuláció bemutatásakor említettem, hogy a periodikus határfeltételek 

használata miatt a modell nem tud számot adni az oldalnyomásgradiens jelenségéről. 

Ebből következik, hogy a részecskeréteg kollapszusának modellezésekor csak a korlát 

közvetlen közelében történő szerkezetképzésről nyújthat információt a szimuláció, 

ami azért nem csökkenti a levont következtetések értékét, mert a kísérletek tanúsága 

szerint a kollapszus mindig a korlát előtti tartományban történik. 

 Négy különböző, 30, 40, 50 és 60 fokos peremszögű rendszert modelleztem 

víz-levegő határfelületen. A részecskék átmérőit a valóságnak megfelelően normális 

eloszlásúnak állítottam be 75 μm-es várható értékkel, 5 μm-es szórással. A részecskék 

között kemény gömb kölcsönhatást használtam, ami a szimuláció gyakorlatában – a 

numerikus kezelhetőség miatt – egy nagyon gyors lecsengésű exponenciális taszítás, 

azaz a potenciálfüggvény lecsengésének karakterisztikus hossza sokkal kisebb, mint a 

részecskék átmérője. Ez egy logikus feltevés, hiszen ilyen nagy méretű részecskék 

között a taszítás hatótávja bizonyosan kisebb, mint egy mikrométer [81]. A 

szimuláció releváns eredményeit az alábbiakban pontokba szedve sorolom fel. Mivel 

alapvetően a nanorészecskék szerkezetképződésének megértését tűztem ki célul, a 

kollapszus mechanizmus szempontjából hasonló mondanivalójú grafikonokat a 

Stöber-szilika részecskékről szóló 6.2.2.2 fejezetben teszem közzé. 
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• 30 fokos vízperemszögű gyöngyök rendszerében a legnagyobb átmérőjű

részecskék 30 mN/m oldalnyomásnál kezdtek el kiszorulni a határrétegből. A 

26. ábra alapján válik érthetővé, hogy mivel a nagyobb részecskék 

középpontja lejjebb van, mint a kisebbeké, a fokozatos tömörödés során azok 

lefelé mozdulnak el, így azok eshetnek ki hamarabb.

• 40 fokos peremszögek esetén az első részecskék 45 mN/m-es oldalnyomást 

elérve kezdenek kiszorulni, és a kollapszus elérése előtt a részecskék teljesen 

egymásra tolulnak, egyesek a határfelület síkjából felfelé, mások lefelé 

mozdulnak ki egy kettősrétegszerű szerkezetet létrehozva. A folyamatos 

kompresszió során az alsó réteg részecskéi elhagyják a határréteget. 

• 50 fokos vízperemszögnél már a részecskék kiszorulása előtt eléri az 

oldalnyomás a határfelületi feszültség értékét, tehát gyűrődéses kollapszus 

mechanizmus várható. A 34. ábrát tanulmányozva kiderül, hogy itt még nem 

geometriai okok akadályozzák a részecskék kiszorulását, egyszerűen csak a 

határrétegbe visszatérítő erő nem engedi, hogy megszűnjön a szilárd-levegő

határfelület a részecskéken, tehát a réteg összegyűrődik. 

• 60 foknál nagyobb vízperemszögű gyöngyök rendszerében geometriai okok 

miatt már elvileg sem szorulhatnak ki a részecskék a határrétegből. A 34. 

ábrán piros vonalakkal jelöltem a részecskékkel 60 fok alatt érintkező víz-

levegő határfelületet. Látható, hogy ha a gyöngyök annyira egymásra tolulnak, 

hogy a felső részecskék (1, 3) felülete már összeér, az alsó részecskén (2) a 

szilárd-folyadék határfelület még mindig nem szűnik meg, tehát az továbbra is 

a határrétegben marad. 

1

2

31

2

3

34. ábra: 60 foknál nagyobb peremszögű monodiszperz részecskék geometriai okok miatt már 
elvileg sem szorulhatnak ki a határrétegből. Piros vonallal a részecskék felületéhez 60 fokos 

szögben illeszkedő folyadék-fluidum határfelületet jelöltem. 
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A mikrorészecskék modellezésekor feltételeztem, hogy a részecskék között 

csak akkor lép fel taszítás, ha a felületük összeér, tehát a rétegnek csak tömör 

szerkezetnél lehet oldalnyomása. Ugyanakkor a 2. függelékben bemutatott 

levezetésből látszik, hogy a határrétegbe visszatérítő erő nagysága egyenesen arányos 

a határfelületi feszültséggel. Mindebből következik, hogy ha a szimulációban kisebb 

felületi feszültséget állítok be, azonos szerkezetű rétegnél ugyanazok a 

mechanizmusok jelentkeznek arányosan kisebb oldalnyomáson. Tehát a 

kollapszusnyomások is arányosak lesznek a határfelületi feszültséggel. Ez az állítás a 

szimulációnak nem eredménye, hanem egyenesen következik a modellfeltevésekből. 

A valós kísérletek (6.2.1 fejezet) viszont megerősítik a modellfeltevések jogosságát, 

hiszen ott is azt tapasztaltam, hogy ugyanolyan peremszögű rendszerek nagyobb 

határfelületi feszültségnél nagyobb kollapszusnyomást mutattak. 

A szimulációban nem jelentkeznek az oldalnyomás mérés hibái, így itt 

jogosan nagyobb kollapszusnyomásokat határoztam meg, mint a valós kísérletekben. 

A modell tehát magyarázatot ad a kísérletek eredményeire, miszerint a peremszög 

határozza meg a kollapszus mechanizmusát, és 40 és 50 fokos peremszögek között 

várható mechanizmusváltás. A mechanizmusváltás oka, hogy ebben a 

peremszögtartományban éri el a komprimált rendszer kollapszusnyomása a 

határfelületi feszültséget, ami ekvivalens azzal az állítással, hogy a részecskék 

határrétegből való kimozdulása energetikailag kedvezőtlenebb, mint a határfelület 

összegyűrődése. 

6.2.2.2 Nanorészecskék kollapszusának mechanizmusa 

Ebben az alfejezetben nanorészecskék Langmuir-filmjeinek kollapszusát elemzem a 

3D modell segítségével. A rendszerek méreteloszlását az átlagosan 44 nm átmérőjű

Stöber-szilika részecskéknek megfelelően állítottam be (18. ábra), és a részecskék 

között a 23. képlettel megadott párkölcsönhatást használtam. A fejezetben 20, 40 és 

60 fokos peremszögű részecskékből álló Langmuir-filmek kompresszióját fogom 

elemezni, ugyanis ezek a rétegek mutattak lényegesen különböző viselkedést. Jogosan 

vethető fel a kérdés, hogy miért ugyanazt a párkölcsönhatást használtam mind a 

három rendszer esetében, hiszen közismert, hogy a részecskék nedvesedése hatással 

van a párkölcsönhatásaikra is. Az itt bemutatott elemzésben a geometriai tényezők 

fontosságát kívánom bemutatni, annak a hatását, hogy a különböző nedvesedésű

részecskék különböző egyensúlyi merülési mélységéből kifolyólag (4. ábra) a 
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határrétegbe visszatérítő erők peremszögfüggőek. Láttatni fogom, hogy geometriai 

okok is elegendőek annak a kísérleti tapasztalatnak a magyarázatához, hogy a hidrofil 

rendszerekből kiszorulnak a részecskék, míg a hidrofób rétegek gyűrődnek a 

kollapszus során. A 6.3 fejezetben pedig majd kiderül, hogy a 20 fokos peremszögű

rendszerre nyert eredmények jó közelítései a valós Stöber-szilika film viselkedésének. 

A mikrorészecskékkel végzett valós és szimulációs modellkísérletek azt vetítik 

előre, hogy alacsony peremszögeknél kiszorulásos kollapszust, nagy peremszögeknél 

a réteg összegyűrődését várhatjuk. A szimuláció eredményei szerint itt a 

mechanizmusváltás 45 és 55 fok között várható, kicsit nagyobb peremszögeknél, mint 

a kisebb polidiszperzitású mikrorészecskék esetében. (A mikrorészecskék 

méreteloszlásának szórása és az átlagos átmérő aránya kb. 6,7 %, míg a 

nanorészecskéknél ez az arány mintegy 15,8 %.) Már a 2D modell is jelezte (5.3.2 

fejezet), hogy a polarizáltabb méreteloszlás kisebb kollapszusnyomást eredményez, de 

a polidiszperzitás hatását a kollapszusnyomás értékére részletesen csak a 6.3.2.2 

fejezetben fogom elemezni. 

A 35. ábrán a három vizsgált rendszer oldalnyomás-terület izotermája látható. 

A 20 fokos peremszögű részecskék filmje jól definiált kollapszusnyomást mutat, a 

meredeken emelkedő szakasz hirtelen törik meg, majd szinte állandó oldalnyomáson 

folytatódik az izoterma. Valós kísérletekben, hidrofil részecskék filmjeiben ez 

általános tapasztalat [87]. A 40 fokos nanorészecskék rétegének komprimálásakor az 

izoterma hosszú ív után laposodik el, a kollapszusnyomás csupán a görbe alakjából 

nehezen határozható meg. Az első részecskék csak jóval az izoterma inflexiós pontja 

után esnek ki, a kontakt keresztmetszeti terület meghatározását szolgáló izoterma 

szakasz meghaladása után a meredekség csökkenése a részecskék egymásra 

tolulásával magyarázható. A 60 fokos részecskék nem tudnak kiszorulni a 

határrétegből, így az oldalnyomás egészen a határfelületi feszültségig emelkedik. Az 

izoterma meredekségének enyhe csökkenését szintén a részecskék egymásra tolulása 

magyarázza. 
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35. ábra: 20, 40 és 60 fokos vízperemszögű Stöber-szilika nanorészecskék oldalnyomásának 
szimulált függése az egy részecskére jutó területtől. 

A 35. ábrán bemutatott Π-A izotermák alakjainak mélyebb okai akkor érthetők 

meg, ha megvizsgáljuk a réteg szerkezetét a kollapszus alatt. A két kiszorulásos 

kollapszust mutató rendszer részecskéinek a határréteg síkjához viszonyított 

elmozdulásai a 36. ábrán láthatók. 

36. ábra: 20 és 40 fokos peremszögű, 44 nm átlagméretű nanorészecskék elmozdulása a  
határréteg síkjából a kollapszus kezdetekor. 

A 20 fokos peremszögű részecskék mindössze néhány nanométert mozdultak 

ki a határréteg síkjából. A nagyobb, így a víz-fázis felé meginduló gyöngyök 6-7 nm-

es süllyedés után kiesnek, mivel a felületükön megszűnik a szilárd-levegő határfelület. 

Ezzel szemben a kevésbé nedvesedő 40 fokos kontaktszögű részecskék annyira 

egymásra tolulnak, hogy szinte egy kettős réteg alakul ki (36. ábra), melynek az alsó 

rétegéből fokozatosan esnek ki a legnagyobb átmérőjű részecskék. Ez a szimulációs 

eredmény logikusan magyarázza a 40 fokos peremszögű mikrorészecskék kísérletben 

tapasztalt kiszorulásos kollapszusát. Ha a korlát előtt kiesnek a nagyobb átmérőjű
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részecskék, akkor a megmaradt kis gyöngyökből álló sor folyamatosan nyomja a 

vízbe a következő sorokat. Ha a réteg gyengén kohezív is, akkor a kialakult legkisebb 

átmérőjű gyöngyök sora akár a korlát meghosszabbításának is tekinthető. Azért, hogy 

a lefestett eseménysor közvetlenül a korlát előtt kezdődik el, a valós kísérletekben 

fellépő oldalnyomásgradiens okolható. 

A 37. ábrán mutatom be a különböző átmérőjű frakciók átlagos kimozdulását a 

határréteg síkjából. Jól látható, hogy a nagyobb részecskék lefelé mozdulnak ki, míg a 

kisebbek inkább felfelé. A részecskék egymásratolulásának azt kell eredményeznie, 

hogy az optikai módszerekkel meghatározott effektív vastagság növekszik az 

oldalnyomás növekedésével. Hild és munkatársai pásztázó szögű reflektometriás 

mérései megerősítik ezt a várakozást [88]. 
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37. ábra: Különböző átmérőjű frakcióknak a határréteg síkjához viszonyított átlagos 
elmozdulása 20 és 40 fokos vízperemszögű részecskék Langmuir-filmjében a kollapszus 

elindulásakor. 

A szimuláció ezen eredménye alapján felmerül az ötlet, hogy a réteget a 

kollapszuson túl komprimálva csökkenthető a rendszer polidiszperzitása és így (a 

később bemutatandó eredmények szerint) növelhető a rendezettsége. Viszont az 

oldalnyomásgradiens jelensége miatt a határrétegből nem egyenletesen, hanem csak a 

korlát előtt esnek ki a nagyobb nanorészecskék. Az oldalnyomás inhomogenitásának 

két szükséges feltétele van: az egyik, hogy a Langmuir-film valamennyire letapadjon 

a kád falánál, valamint a rétegnek legalább gyengén kohezívnek kell lennie. A 

szimuláció eredményei szerint a kettő közül valamelyik okot megszüntetve elérhető, 

hogy kisebb szórású méreteloszláshoz jussunk. Korábbi mikrorészecskés kísérletek 

eredményei szerint, minél jobban nedvesíthető vízzel a részecskék felülete, annál 
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könnyebben rendeződnek át, és annál kevésbé kohezív a réteg [33]. Ez alapján vagy a 

nanorészecskék felületének hidrofilizálása jöhet szóba, vagy olyan szubfázis 

választása, amelyben a részecskék jobban nedvesednek.  

A kísérleti és a szimulációs eredmények is arra utalnak, hogy a kollapszus 

mechanizmusa megváltozik 40 és 50 fokos peremszög között. A 2.2.2.2 alfejezetben 

említettem, hogy a nanométeres méretskálán a részecske-részecske kölcsönhatások 

szempontjából a gravitáció közvetlen hatása elhanyagolható. Mindebből az 

következik, hogy 130 és 140 fok között újra várható mechanizmusváltás, és ezúttal a 

felső fázisba szorulnak ki a részecskék. 

6.3 Peremszögbecslés 

Nem kohezív Langmuir-film esetén a komprimálás során a korlát által végzett munka 

a részecskék párkölcsönhatásaiban, kinetikus energiájában valamint a nedvesedési 

viszonyok változása miatt fellépő felületi szabadenergia változásban tárolódik. A 

peremszögbecslés hagyományos módszere feltételezi, hogy a korlát által végzett 

munka teljes egészében a részecskék nedvesedési viszonyainak megváltoztatására 

fordítódik, azaz a befektetett munka egyenlővé tehető az összes részecske adhéziós 

munkájával. A mikrorészecskékkel végzett kísérleteimmel cáfolni próbálom ezt a 

tételt, majd a 3D modell segítségével új módszert javaslok a peremszög becslésére. 

6.3.1 A kiszorítás hatásfoka a mikrorészecskék rendszerében 

A komprimálás során a korlát által végzett munkát számítani lehet a korábban 

ismertetett (18)-as összefüggéssel. A kollapszusnyomás valós értékét az oldalnyomás 

zérus területre történő extrapolálásával határoztam meg feltételezve, hogy a 

kollapszus elindulását követő oldalnyomás növekedés a rétegben uralkodó 

nyomásgradienssel értelmezhető. Az extrapolált kollapszusnyomás értékét 

felhasználva az összes befektetett munka a következő módon becsülhető (24): 

2,
kc

extcbe

AA
W

+
Π=       (24) 

ahol Πc,ext az extrapolált kollapszusnyomás, Ac a kollapszusterület és Ak a kontakt 

keresztmetszeti terület. Ezek alapján a két kiszorulásos kollapszust mutató 

rendszerben meghatározható a részecskék kiszorításának hatásfoka, tehát 
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megragadható a hagyományos peremszögbecslés hibája. A nedvesedési vizsgálatok 

során nyert peremszögek és a kísérletileg meghatározott határfelületi feszültségek 

értékeiből kiszámított összes adhéziós munka (1) és a befektetett munka hányadosait a 

3. táblázatban foglaltam össze. A korlát munkájának számításánál figyelembe vettem 

a 4.2.1 alfejezetben bemutatott effektív felületnövekedést is. 

  
Hatásfok 

kísérletileg 
meghatározott 

peremszög 

hagyományos 
módszerrel 
becsült szög 

víz – levegő  10,2 % 40o 73,9o

tenzid oldat – levegő  12,9 % 40o 69,1o

3. táblázat: A két kiszorulásos kollapszust mutató mikrorészecskés Langmuir-filmben a 
komprimálás hatásfoka, a kísérletileg meghatározott és a hagyományos módszerrel becsült 

peremszögek értéke. 

 Jól látható, hogy a kiszorítás hatásfoka a vizsgált rendszerekben alacsony, 

alig több mint 10 százalék. Ennek az az oka, hogy a hagyományos módszer nem 

számol a dinamikus folyamatban fellépő energiadisszipációval. Ezek után nem 

meglepő, hogy az így számított peremszögek több mint 30 fokkal nagyobbak a valós 

értékeknél. 

 A 2D modell egyik legnagyobb haszna az volt, hogy rávilágított a kiszorulás 

során jelentkező energiadisszipáció okára. A 3D modell teljesen hasonló – csak 

nehezen lerajzolható – magyarázatot kínál. A 23. ábrára visszatekintve látható, hogy 

amikor egy részecske elhagyja a határréteget, hirtelen lecsökken a vízfelszín 

nagysága, és nő a szilárd-víz határfelület a szilárd-levegő rovására. A részecske 

kiszorításához tehát nem csak az adhéziós munkát kellett befektetni, hanem azt a 

többletet is, amivel elérhető, hogy megszűnjön a részecskén a szilárd-levegő

határfelület. A valóságban a részecske kiszakadása után a folyadékfelszín az 

egyensúlyi állapota felé gyorsul, ami végül csillapodó amplitúdójú rezgésbe torkollik. 

Ugyanekkor a határrétegben maradt szomszédok számára hirtelen több hozzáférhető

hely lesz, így azok a potenciális energiájuk egy részét mozgási energiára költik. Mivel 

a részecskéket körülvevő viszkózus közeg gyakorlatilag egy végtelen hőtartály, a 

részecskék és a felszín hamar elveszítik az átlagon felüli mozgási energiájukat, így az 

összes befektetett munka egy része mindenképpen hővé alakul. 
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6.3.2 Peremszögbecslés a szimuláció segítségével 

6.3.2.1 A peremszög és a kollapszusnyomás kapcsolata 

Elterjedt módszer az anyagok fizikai jellemzőinek meghatározására, hogy a rendszer 

szimulációjában ésszerű határok között változtatva a rendszer viselkedését 

meghatározó paramétereket azt a paraméterhalmazt fogadják el reálisnak, ami mellett 

a modell reprodukálja a valós kísérleti eredményeket. A legismertebb példák egyike 

egy inverz Monte Carlo típusú módszer, ahol a részecskék párkölcsönhatásait úgy 

hangolják, hogy a valós rendszerre legjobban emlékeztető szerkezetet kapjanak [89]. 

A valós kísérleti és a szimulációs eredmények egyaránt arra utalnak, hogy 

kiszorulásos kollapszus mechanizmus esetén a kollapszusnyomás értéke adott 

határfelületi feszültségnél függ a peremszögtől. Az összefüggés adott méreteloszlás és 

párkölcsönhatás esetén a 3D modell segítségével megismerhető. A szimulációt 

lefuttatva azonos méreteloszlással és párkölcsönhatásokkal bíró rendszerekre úgy, 

hogy csak a peremszög változik, feltárható a peremszög és a kollapszusnyomás 

kapcsolata. Az így nyert összefüggés felhasználásával visszakereshető az a 

peremszög, amelyik mellett a kísérletileg meghatározott kollapszusnyomást jósolja a 

modell. A 38. ábrán mutatom be azokat a szimulált izotermákat, amelyeket a 

részecskék peremszögének 5 fokonkénti változtatásával kaptam. 
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38. ábra: Az oldalnyomás (ΠΠΠΠ ) az egy részecskére jutó terület (A1) függvényében különböző
peremszögű Stöber-szilika részecskék szimulált rendszereiben. 
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A 39. ábrán összegzem a szimulált kollapszusnyomás és a peremszög 

kapcsolatát. Visszatekintve a 11. ábrára, ahol az átlagosan 44 nm-es Stöber-szilika 

rendszer víz-levegő határfelületen felvett valós izotermái láthatók, megállapítható, 

hogy a zérus területre extrapolált oldalnyomás értéke kb. 20 és 27 mN/m között van. 

Ezt az intervallumot a 39. ábrán a két piros vonal határolja. A szimulált 

kollapszusnyomások akkor esnek ebbe a tartományba, ha a részecskék peremszöge 23 

± 4 fok. Ezek alapján a dolgozat következő fejezeteiben bemutatandó natúr Stöber-

szilika rendszerre vonatkozó szimulációs eredményekben a részecskéknek 23 fokos 

vízperemszöget állítottam be. 
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39. ábra: A kísérleti ΠΠΠΠ-A izotermák és a szimulált izotermák kollapszusnyomásának 
összevetéséből becsült peremszög 23±4 fok. 

A mikrorészecskék gyűrődő rendszereiben az elméletileg vártnál kisebb 

kollapszusnyomást mértem. A jelenséget a Wilhelmy-lemezes mérés hibáival 

foglalkozó 4.2.4 alfejezetben a réteg kohezivitásával és az oldalnyomás 

irányfüggésével magyaráztam. Kérdéses, hogy a Stöber-szilika részecskék Langmuir-

filmjeiben a Wilhelmy-lemezes módszert alkalmazva mennyivel mérhető kisebb 

oldalnyomás a valódi értéknél. A kérdést a rendelkezésemre álló eszközökkel nem 

volt módomban megválaszolni. Az itt bemutatott eredményeim szempontjából ez azt 

jelenti, hogy a fent ismertetett szimulációs módszerrel jósolt peremszög értéke alsó 

becslése lehet a valódi érintkezési szögnek. Teljesen független eljárással, pásztázó 

szögű reflektometriával a részecskék peremszöge minimálisan nagyobbnak, 27±1 

foknak adódott [90].  
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Itt jegyzem meg, hogy a 40 fokos kontaktszögű mikrorészecskékre a 

szimulációval becsült érték 33±5 fokos értéket ad. Annak fényében, hogy a gyűrődő

rendszerekre a kísérletileg meghatározott oldalnyomások csupán 60-80 százalékát 

teszik ki az elméletileg várhatóknak, a 7 fokos eltérés teljesen elfogadható. 

6.3.2.2 A polidiszperzitás és a kollapszusnyomás kapcsolata 

A 39. ábrán bemutatott összefüggés a részecskék peremszöge és a réteg 

kollapszusnyomása között nem általános érvényű, az csak adott párkölcsönhatások és 

méreteloszlás mellett érvényes. A méreteloszlás szélességének hatását a 

kollapszusnyomásra már a 2D modell is előrevetítette, a 40. ábrán pedig a 

valósághűbb 3D modell eredményeit mutatom be. Itt a méret szerinti eloszlást 

normális eloszlásúnak állítottam be, a polidiszperzitást a részecskeátmérők szórásának 

és várható értékének hányadosával (σ / d) jellemeztem. A növekvő polidiszperzitás 

tehát állandó peremszög és párkölcsönhatások mellett a kollapszusnyomás 

csökkenését vonja maga után. Ez az eredmény a 26. ábra segítségével értelmezhető, 

ahol látszik, hogy a nagyobb átmérőjű részecskék nagyobb valószínűséggel 

mozdulnak el lefelé. Mivel a nagy részecskék tömegközéppontja a határfelület 

síkjához képest eredendően lejjebb van, mint a kis átmérőjű részecskéké, a közöttük 

ható erőknek eleve van egy a határfelületre merőleges komponense, ami a nagy 

részecskéket már kis oldalnyomásnál is lefelé kényszeríti. Minél szélesebb a 

méreteloszlás, annál valószínűbb, hogy egy nagy részecskét több kicsi vesz körül, és 

így azt már moderált oldalnyomásnál a vízfázisba szorítják. 
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40. ábra: A kollapszusnyomás függése a polidiszperzitástól normális eloszlású, átlagosan 44 nm-
es átmérőjű részecskék víz-levegő határfelületi szimulált rendszerében. 
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Egy másik fontos eredménye a szimulációnak, hogy minél kisebb a 

méreteloszlás szórása, annál valószínűbb a részecskék soronkénti kiszorulása a 

határrétegből. Ha a részecskék közel azonos méretűek, akkor összenyomáskor 

energetikailag kedvezőbb, ha a réteg szinte harmonikaszerűen meggyűrődik, azaz 

egyes sorok lefelé mások felfelé mozdulnak ki a határfelület síkjából. Ha egy lefelé 

meginduló sor részecskéin megszűnik a szilárd-levegő határfelület, az egész sor a 

szubfázisba süllyed. A 40. ábrán a kis polidiszperzitású részecskehalmazok 

kollapszusnyomásának nagy szórása is ezzel a jelenséggel van összefüggésben. A 

szimulált rendszer véges mérete miatt (~5000 részecske) a több egyszerre kieső

részecske ugrásszerű csökkenést eredményez a fedettségben, így az oldalnyomás 

hirtelen leesik, majd a réteg komprimálását folytatva visszaáll eredeti értékére. 

Hangsúlyozandó, hogy ez csak egy véges méret hatás a modellben, a valóságban nem 

tapasztalható az oldalnyomás hirtelen változása. A viszonylag szűk méreteloszlású 

mikrorészecskék (σ / d ~ 0,067) rendszerében a valóságban is tapasztaltam a 

jelenséget. A 32. ábrán már bemutatott részecskeszőnyeg a kád fenekén hasonló 

mechanizmussal keletkezett. 

6.4 Langmuir-filmek szerkezete  

A fejezetben először a sokat hivatkozott 44 nm-es Stöber-szilika nanorészecskék 

filmjének szerkezetét vizsgálom a 3D modell segítségével. Később – általánosabb 

nézőpontból – a méreteloszlás szélességének a film szerkezetére gyakorolt hatását 

elemzem [91]. Végül az oldalnyomástenzor változásának és a szerkezetképződés 

folyamatának összefüggését tárom fel. 

6.4.1 44 nm-es Stöber-szilika részecskék filmje 

Az átlagosan 44 nm átmérőjű, 23 fokos vízperemszögű Stöber-szilika részecskék 

Langmuir-filmjének 10 mN/m oldalnyomáson szimulált szerkezetét a 41. ábrán 

mutatom be. A részecskék párkölcsönhatását a 23. képlet írja le, a méreteloszlásuk a 

18. ábrán látható. 
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41. ábra: Átlagosan 44 nm-es, 23 fokos vízperemszögű Stöber-szilika részecskék Langmuir-
filmjének szimulált szerkezete 10 mN/m oldalnyomáson. A szomszédok számának megfelelő

színkódok: 3: sötétkék, 4: zöld, 5: piros, 6: fehér, 7: sárga.

  

A 41. ábra egyik felén a részecskéket a szomszédaik számának megfelelően 

színeztem ki. Két részecskét akkor tekintettem szomszédosnak, ha van közöttük 

közvetlen kölcsönhatás. A 3D modell keretében ez azt jelenti, hogy a 23. képlettel 

megadott kölcsönhatási energia értéke a szomszédok között nagyobb, mint kT. Jól 

látható, hogy a szerkezet messze nem hexagonális, a szomszédok számát mutató 

térképen a piros a leggyakoribb szín, az átlagos szomszédszám 5,07, ami jócskán 

elmarad a tökéletes hexagonális rácsot jellemző 6-os értéktől. A szerkezet 

meglehetősen hézagos, a részecskék 10 mN/m oldalnyomás mellett is csak 71,6 

százalékban fedik le a reakciósíkot, ami szintén alacsonyabb, mint a monodiszperz 

hexagonális rendszerre jellemző 74,6 százalékos érték. Ez az eltérés jelentős, hiszen 

74,6 százalékos fedettséget a 44 nm-es Stöber szilika csak kétszer akkora, kb. 20 

mN/m oldalnyomáson képes biztosítani. Nem meglepő, hogy az átlagosnál nagyobb 

méretű részecskéknek több szomszédjuk van, mint a kicsiknek. A 41. ábra 

színkódjaival kifejezve a sárgák mindig a nagyobb, a zöldek pedig a kisebb 

átmérőjűek közül kerülnek ki.  

Hosszabban szemlélve a 41. ábra színezetlen felét, néhány részecske 

átmérőnyi távolságon belül még felfedezhető valami rendezettség a szerkezetben. Ez 

a megfigyelés számszerűsíthető a párkorrelációs függvény segítségével. Bár a később 

bemutatandó szimulációs eredmények (6.4.3 fejezet) arra utalnak, hogy az 

oldalnyomás különbözhet az összenyomás irányában az arra merőlegesen mért 

értéktől, mégis elegendő csak a radiális párkorrelációs függvényt vizsgálni, hiszen a 

kölcsönhatás lecsengési hossza jóval kisebb, mint a részecskék átmérőjének szórása. 
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A 42. ábrán látható, hogy a 44 nm-es Stöber-szilika Langmuir-filmje mintegy 6 

átlagos részecske-részecske távolságig (rátlag) mutat autokorrelációt. 
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42. ábra: A 41. ábrán bemutatott szerkezet párkorrelációs függvénye, rcc a részecskék 
középpontjainak távolságát jelenti, míg rátlag két szomszédos részecske középpontjának  

átlagos távolságát. 

Egy szerkezet rendezettségének mértéke jellemezhető a párkorrelációs 

függvény lecsengési hosszával. A nemkristályos kondenzált anyagokban a 

fázisátalakulási ponttól távol e függvény burkolója gyakran exponenciális lecsengést 

mutat [92]. A 43. ábrán a vizsgált rendszer párkorrelációs függvényének lg(abs(g - 1)) 

transzformáltját mutatom be, amiből a lecsengési hosszt már könnyű meghatározni. 

Jól látható, hogy mintegy 6 átlagos részecske-részecske távolságig a lokális 

maximumokra egyenes illeszkedik, ezen túl pedig zajszerű a függvény viselkedése. 

Az illesztett egyenes meredekségéből származtatom azt a mennyiséget (L), ami 

megmutatja, hogy a szerkezet autokorrelációja milyen hossz után csökken egy 

dekáddal. A 44 nm-es Stöber-szilika rendszerre ez az érték L = 2,71 átlagos r-r 

távolság. 
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43. ábra: A 42. ábrán látható párkorrelációs függvény transzformáltja a rendezettség 
karakterisztikus hosszának meghatározásához. 
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6.4.2 A polidiszperzitás hatása a szerkezetképződésre 

Jól ismert kísérleti tény, hogy a Stöber módszerével szintetizált szilika 

nanorészecskék méreteloszlása egyre szűkebbé válik az átlagos átmérő növekedésével 

[93]. A natúr Stöber-szilika részecskék víz-levegő határfelületen komprimált filmjei 

pedig széles mérettartományban csak gyengén kohezív szerkezetet képeznek, azaz a 

részecskeméret változásával a kölcsönhatások jellege nem változik [46]. Ezek alapján 

kijelenthető, hogy a polidiszperzitás hatásának vizsgálata hasonló lényegű az átlagos 

részecskeméret és a szerkezetképződés kapcsolatának feltárásához. 

A szimulációs kísérletsorozatban a részecskék lineáris méretét normális 

eloszlásúnak állítottam be 44 nm-es középértékkel, a polidiszperzitást az átmérő

szórásának és várható értékének hányadosával (σ  / d) jellemeztem. A méret szerinti 

eloszlást a 44 nm-es Stöber-szilikát jellemző 15,8 százalékos polidiszperzitástól 

egészen a teljesen monodiszperz halmazig változtattam 8 lépésben. A részecskék 

között a 23. képlettel megadott – puha gömb (soft-sphere) típusú – kölcsönhatást 

használtam.  

 Az ipari alkalmazások szempontjából az egyik legfontosabb, szerkezetet leíró 

paraméter a rendezettség karakterisztikus hossza. A modellezés eredményei szerint 

kis polidiszperzitású (σ / d < 7 – 8% ) rendszerekben doménszerkezet kialakulása 

várható, azaz a részecskék közel hexagonálisan rendezett táblák formájában 

helyezkednek el a határrétegben. Teljesen monodiszperz rendszer szerkezetére már a 

6.1 fejezetben mutattam példát (29. ábra), egy kb. 2,3%-os polidiszperzitású 

részecskehalmaz szerkezete 10 mN / m oldalnyomás mellett pedig a 44. ábrán látható. 

44. ábra: 2,3%-os polidiszperzitású részecskék 10 mN/m oldalnyomáson szimulált szerkezetének 
egy részlete. A színkódok azonosak a 41. ábrán megadottakkal. A nyíl egy olyan vakanciára 

mutat, mely 11 mN/m-es oldalnyomáson már megszűnik. 
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A különböző domének főtengelyei tetszőleges szöget bezárhatnak egymással 

(44. ábra). Ha egy adott domén szerkezete nem határozza meg a szomszédos tábla 

főtengelyeit, akkor a doménhatárok különböző oldalain lévő részecskék pozíciói nem 

korrelálnak egymással, tehát a kialakuló domének átlagos lineáris mérete jól 

becsülhető a párkorrelációs függvény lecsengésére jellemző hosszúsággal (L). A 

szimuláció tanúsága szerint a réteg rendezhetősége, azaz a hexagonálisnak tekinthető

táblák mérete fokozatosan csökken a méreteloszlás relatív szélességének 

növekedésével. A 3D modellel becsült értékek a párkorrelációs függvény lecsengési 

állandójára különböző polidiszperzitású rendszerekben a 45. ábrán láthatók. A modell 

ezen eredménye kiindulópont lehet egy LB-film szerkezetének tervezéséhez. 

Amennyiben ismertek a követelmények a szerkezet rendezettségére vonatkozóan, a 

függvény alapján megbecsülhető, hogy legalább milyen szűk méreteloszlású minta 

szükséges a kívánt struktúra létrehozásához. 
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45. ábra: A párkorrelációs függvény lecsengését jellemző távolság (L) a polidiszperzitás 
függvényében (σ σ σ σ  / d). L mértékegysége a részecskék középpontjainak átlagos távolsága (rátlag). 

A 44. ábrán bemutatott réteg részecskéit a szomszédaik számának megfelelően 

színeztem ki. (Két részecskét itt is csak akkor tekintettem szomszédosnak, ha 

kölcsönhatási energiájuk nagyobb, mint kT.) Megfigyelhető, hogy egy tábla közepén 

legtöbb részecskének 6 szomszédja van, míg a doménhatárokon az átlagos 

szomszédszám inkább 5, esetleg csak 4. Ebből az következik, hogy az átlagos 

szomszédszám doménszerkezetű filmnél egy jó szerkezetjellemző paraméter lehet, 

hiszen minél kisebbek a domének, a részecskék annál nagyobb hányada van 

doménhatáron, azaz annál távolabb van az átlagos szomszédszám a tökéletes 
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hexagonális rácsot jellemző 6-os értéktől. A 46. ábrán jól látható a trend, ameddig 

doménszerkezettel bír a Langmuir-film (σ / d < 7-8%), addig az átlagos 

szomszédszám monoton csökken. Szélesebb méreteloszlású részecskehalmazoknál (σ

/ d > 7-8%) viszont már egyre kevésbé fedezhetők fel a jól definiált hexagonális 

táblák és az azokat elválasztó vonalhibák, ezek szerkezete már inkább a 41. ábrán 

bemutatott amorf filmre hasonlít. A polidiszperzitás növekedésével, azaz a 

doménszerkezet megszűnése után, az átlagos szomszédszám már nem jó mérőszáma a 

szerkezet rendezettségének, mert – ahogyan azt a 46. ábra is mutatja – számértéke 

közel állandó. Doménszerkezet híján már nem a 6-os koordinációjú belső és az ennél 

kevesebb szomszéddal bíró, vonalhibák melletti részecskék mérlege változik, ekkor 

az átlagos szomszédszám kicsivel 5 fölött stagnál. 
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46. ábra: Az átlagos szomszédszám a polidiszperzitás függvényében. A pirossal jelölt 
intervallumok nem mérési hibát jelölnek, hanem a szomszédok számának az egész mintán 

tekintett szórását. 

A 46. ábrán a pirossal jelölt intervallumok nem a mérés vagy a meghatározás 

hibáját jelölik, hanem a vizsgált mintán a szomszédszám eloszlásának a szórását. 

Azért fontos kiemelni ezt a mennyiséget, mert az átlagos szomszédszámmal 

ellentétben ez a teljes polidiszperzitás tartományban monoton változik, tehát nem csak 

a doménszerkezetű rétegeket minősítheti. A 47. ábrán bemutatott kapcsolat 

értelmezéséhez érdemes különválasztani a kis és a nagy polidiszperzitású 

rendszereket. Szűk méreteloszlású részecskehalmazok filmjeiben a szomszédszám 

szórásának növekedése a polidiszperzitás függvényében hasonló okokkal 

magyarázható, mint az átlagos szomszédszám csökkenése. Minél nagyobbak a 

domének, annál kevesebb az 5-ös és a 4-es koordinációjú részecske, tehát a 

szomszédszám szórása kicsi. Nagy polidiszperzitású rendszerekben a méreteloszlás 



71 

szélesedésével egyre nagyobb számban találhatók olyan részecskék, melyeknek 3 

vagy 7 szomszédjuk van (41. ábra), tehát a szomszédszám szórása tovább nő. A kis és 

a nagy polidiszperzitású rendszereknél tehát némileg más okok miatt változik a 

szomszédszám szórása, az átmeneti tartományban (σ / d ~ 7-8 %) pedig a kapcsolat 

menetében is változás tapasztalható, itt a szórás növekedése lassabb.  
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47. ábra: A szomszédszám eloszlásának szórása a polidiszperzitás függvényében. 

Valós rétegekről készült SEM-felvételeken gyakran fedezhetők fel vakancia 

jellegű rácshibák, azaz a hexagonális tábla közepéből hiányzik egy részecske. A 44. 

ábrán jól látszik, hogy e rácshibák keletkezéséről a 3D szimuláció is számot ad. A 

modell tanúsága szerint a vakanciák előfordulásának valószínűsége monoton csökken 

a méreteloszlás szélességének növekedésével. Teljesen monodiszperz rendszerben kb. 

500 részecskére jut egy vakancia, és 7-8%-os polidiszperzitás fölött már egyáltalán 

nem jellemző ez a típusú hiba. A trend magyarázata abban rejlik, hogy minél 

eltérőbbek a filmet alkotó részecskék átmérői, annál kevésbé stabil az összenyomással 

szemben ez a ponthiba. Ha szélesebb a méreteloszlás, akkor nő annak a 

valószínűsége, hogy a vakanciát körülvevő részecskegyűrű megtörik és az egyik 

kisebb részecske beesik az üres helyre. A 44. ábrán a nyíl egy éppen megszűnő

vakanciára mutat. (Kielégítően pontos statisztikákat nem tudok mutatni a 

polidiszperzitás és a vakanciák gyakoriságának kapcsolatáról, mert ehhez több 

tízezres részecskeszámú rendszereket kellett volna szimulálni, amihez pedig nem állt 

rendelkezésemre elegendő számítási kapacitás.) 

A tökéletes hexagonális rendtől való eltérés mértéke jól jellemezhető a Zangi 

által bevezetett orientációs rendparaméterrel (25) [94].  
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Itt N az összes részecske, ni pedig az i-dik részecske szomszédainak a számát 

jelöli. A j index az i-dik részecske közvetlen szomszédain fut végig, Θij pedig az i-dik 

és a j-dik részecske középpontjai által meghatározott egyenes és egy tetszőleges, de 

állandó irány által bezárt szöget jelöl. A rendparaméter definíciójából (25) jól látszik, 

hogy értéke annál közelebb van egyhez, minél pontosabban teljesül, hogy az ij

irányok 60 fok egész számú többszöröséhez közeli szöget zárnak be egymással, azaz a 

szerkezet minél közelebb van a hexagonális rendhez. A paraméter rendkívül érzékeny 

a tökéletes rendtől való eltérésre, és értéke nullához tart egy teljesen véletlenszerű

szerkezet esetén. A 48. ábrán az orientációs rendparaméter és a polidiszperzitás 

kapcsolatát mutatom be. 
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48. ábra: A Zangi által bevezetett orientációs rendparaméter a polidiszperzitás függvényében.  

Legtöbb szerkezetjellemző paraméter menetében valamilyen változás állt be a 

7-8 %-os polidiszperzitás értéket átlépve, de legjobban az orientációs rendparaméter 

menete módosult. Ez arra utal, hogy a doménszerkezet azért szűnik meg a 

polidiszperzitás növekedésével, mert a réteget alkotó részecskék különböző méretei 

miatt már lokálisan sem tartható a háromszöges szerkezet, azaz három, páronként 

szomszédos részecske középpontjai már nem egy egyenlő oldalú háromszöget 

határoznak meg.  

Itt utalnék vissza a részecskék közötti párkölcsönhatási potenciál 

meghatározásának az 5.2 fejezetben bemutatott hagyományos módszerére, aminek az 

alapfeltételezése az, hogy a réteg hexagonális rendben tömörödik. Jelen fejezet fő
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tanulsága, hogy minél nagyobb a polidiszperzitás, annál kevésbé tartható ez az állítás. 

Alacsony polidiszperzitásnál a szerkezetet vonalhibák (doménhatárok) és ponthibák 

(vakanciák) törik meg, szélesebb méreteloszlású részecskehalmazok filmjeiben pedig 

még doménszerkezet sem alakul ki. 

6.4.3 Az oldalnyomás anizotrópiájának szerkezeti okai 

A 4.2.4 fejezetben már utaltam rá, hogy a réteg szerkezetének merevsége miatt a 

korlátra merőlegesen és azzal párhuzamosan más lehet az oldalnyomás. Az 

anizotrópiát a szimulációban egyszerűen meghatározható nyomástenzor diagonális 

elemeinek hányadosával ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

Π
Π

yy

xx  jellemeztem. A nyomástenzor a viriál-tételből 

levezetett skalár nyomáshoz hasonlóan az alábbi módon számítható (26) [86]: 
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Itt A a film rendelkezésére álló terület, mi az i-dik részecske tömege, vi,a a 

sebességének a irányú komponense (a és b, az x, y és z irányok bármelyikét 

jelentheti), Fij,a az i-dik és a j-dik részecske között ható erő a irányú komponense, rij,b

pedig a középpontjaikat összekötő vektor b komponense.  

 A 49. ábrán a 44 nm-es Stöber-szilikának megfelelő méreteloszlású és egy 

teljesen monodiszperz rendszeren mutatom be a nyomás anizotrópiáját az egy 

részecskére jutó terület függvényében. (A területskála kb. a kollapszusterülettől a 

kontakt keresztmetszeti területig tart, mivel ezen a szakaszon a legérdekesebb a 

szerkezetképződés.)  
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49. ábra: Az oldalnyomás anizotrópiáját jellemző ΠΠΠΠxx / ΠΠΠΠyy hányados értéke kb. a kontakt 
keresztmetszeti és a kollapszusterület között monodiszperz és 44 nm-es Stöber-szilika rendszerre. 
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Fontos hangsúlyozni, hogy a 49. ábrán látható ingadozás 
yy

xx
Π

Π  értékében a 

szimulált rendszer véges mérete miatt van, és ilyen a valós kísérletekben, több 

milliárd részecske esetén nem látható. Legtöbbször a szimulációkban a véges méret 

hatás valamilyen negatívumként jelenik meg, itt azonban egy fontos 

szerkezetképződési mechanizmusra világít rá ez a jelenség.  

 A kompresszió során már kialakult szerkezet lokálisan nem könnyen 

rendeződik át a további összenyomás hatására. Nem kell a filmnek kohezívnek lennie, 

hogy bemerevedjen a struktúra, hiszen a párkölcsönhatási potenciál meredek lefutása 

miatt (a kölcsönhatás karakterisztikus hossza jóval kisebb, mint az átlagos átmérő) a 

részecskék középpontjainak távolsága nem változhat lényegesen. A réteg 

átrendeződése során tehát a lokális rend megmarad, és a rendszer a további 

tömörödéskor kollektív mozgásokkal, nagyobb egységek egyirányú elmozdulásával 

követi a filmmérleg korlátja által diktált kényszert. Az 50. ábrán a 44 nm-es Stöber-

szilika részecskék szimulált filmjén mutatom be ezeket a kollektív mozgásokat. A 

részecskék középpontjában végződő rövid szakaszok azt mutatják, hogy melyik 

irányból érkeztek a részecskék a jelenlegi helyükre. Az ábra egyik felén pedig az 

átláthatóság kedvéért csak az elmozdulásteret rajzoltam fel.  

50. ábra: 44 nm-es Stöber-szilika részecskék filmjének átrendeződése a kompresszió során.  
A részecskék középpontjában végződő szakaszok azt az irányt jelölik, ahonnan a részecskék a 

jelenlegi helyükre kerültek. Az összenyomás iránya az ábrán a függőlegesnek felel meg. 

Az 50. ábrán jól követhető, hogy bár egyirányú (az ábrán függőleges) az 

összenyomás, a részecskék a korlát mozgásának irányára merőlegesen is 

elmozdulnak, ha ez nem így lenne, Πxx zérus közelében maradna. Viszont egy 
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lokálisan bemerevedett szerkezet nem egyszerűen és legtöbbször nem is egyenletesen 

alkalmazkodik a folyamatosan változó külső kényszerhez, és ez okozza az x és y

irányban mért nyomás hányadosának lokális ingadozását. Egy könnyen átrendeződő

(tökéletes folyadék) rendszerben 
yy

xx
Π

Π  értékének állandóan 1-nek kellene lenni, az 

általam vizsgált nanorészecskék filmjeiben ez a hányados pedig mindig 1-nél kisebb 

érték körül ingadozik. A rendszerek méretével végtelenhez tartva az ingadozás 

természetesen eltűnne, és egy polidiszperzitástól függő állandó értékre állna be.  

A 49. ábra tanúsága szerint a polidiszperz rendszerben – 44 nm-es Stöber-

szilika részecskék esetén – a nyomás anizotrópiája ~0,9 körül ingadozik viszonylag 

kis kilengéssel (±0,05). A monodiszperz részecskék filmjében az anizotrópia 

nagyobb, a nyomástenzor diagonális elemeinek hányadosa kb. 0,8, és az ingadozás is 

jelentősebb (±0,1). Ez azt jelenti, hogy a polidiszperz rétegben könnyebben megy az 

átrendeződés, a szerkezete kevésbé merev. A 6.4.2 fejezetben megmutattam, hogy a 

rendezettség karakterisztikus hossza, a párkorrelációs függvény lecsengési állandója 

csökken a polidiszperzitás növekedtével. Ez az adott kontextusban azt jelenti, hogy a 

réteg átrendeződésekor kisebb rendet kell megtörni, kisebb egységek mozdulhatnak el 

egymáshoz képest, a rendszer könnyebben alkalmazkodik a külső kényszerekhez.  

A rendszer mozgásának követésekor azt tapasztaltam, hogy az oldalnyomás 

anizotrópiája akkor változik meg hirtelen, amikor nagyobb egységek mozdulnak el 

egymáshoz képest, ilyenkor a feszültség kiegyenlítődik a rétegben, az oldalnyomás 

irányfüggése csökken. A monodiszperz rendszerben ugyanolyan részecskeszám 

mellett az anizotrópia ingadozása jelentősebb, ami megint csak arra utal, hogy itt jóval 

nagyobb egységek mozdulnak meg az átrendeződést jelentő kollektív mozgások 

során. 

6.5 Az LB-technika támogatása 

A fejezetben bemutatott szimulációs eredmények az átlagosan 44 nm átmérőjű

Stöber-szilika részecskék víz-levegő határfelületi rendszerére vonatkoznak. 

6.5.1 A fedettség és az oldalnyomás kapcsolata 

Az LB-filmek szerkezete függ attól, hogy milyen oldalnyomáson húzták a réteget. A 

filmmérleges kísérletek 3D modelljének egyik közvetlen haszna, hogy megmutatja a 
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Langmuir-réteg oldalnyomása és a folyadékfelszín fedettsége közötti 

függvénykapcsolatot. Az 51. ábrán Stöber-szilika részecskék filmjének fedettségét 

mutatom be az oldalnyomás függvényében.  
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51. ábra: A fedettség és az oldalnyomás kapcsolata Stöber-szilika részecskék filmjében. 

Ez a függvénykapcsolat valós Π-A izotermákból közvetlenül is megkapható, 

ha pontosan ismert a valós kísérlet során felvitt részecskék száma és méreteloszlása, 

valamint nincs oldalnyomásgradiens. A szimuláció abban az esetben nyújt hathatós 

segítséget, ha tervezni kell a fedettséget. A program segítségével könnyen végezhetők 

“szimulációs előkísérletek”, azaz megkereshető az a méreteloszlás-oldalnyomás 

kombináció, aminél a réteget lehúzva a kívánt fedettség érhető el. A fedettség ugyanis 

hangolható a méreteloszlás polarizáltságának változtatásával, hiszen a nagyobb 

részecskék közé beférhetnek a kisebbek. A szimuláció ráadásul a kialakítandó réteg 

szerkezetéről is informál. A valós kísérletek során a kívánt méreteloszlás beállítható 

különböző átmérőjű részecskéket tartalmazó szolok megfelelő arányú keverésével. 

6.5.2 Multirétegek porozitása és vastagsága 

Monodiszperz, szoros illeszkedésű, tökéletesen hatszöges rendezettségű rétegekből 

elvileg kialakítható volna 3D hexagonális vagy lapcentrált köbös rács, de a valóság 

nem ennyire ideális. A részecskék taszítása miatt néhány nanométeres vízfilm van 

közöttük, polidiszperzitásuk nagyobb, mint 15 %, és messze nem hexagonális rendben 

tömörödnek. Az LB-modell ezeknek a tökéletlenségeknek a multirétegek szerkezetére 

gyakorolt hatásáról tud számot adni. A szimuláció egyik látványos kimenetét 
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mutatom be az 52. ábrán. A rétegszerkezetet hat darab 10 mN/m oldalnyomású 

részecske-filmből alakítottam ki.    

52. ábra: Az LB-modell kimenete. A rétegszerkezet 6 darab 10 mN/m oldalnyomású, 44 nm-es 
Stöber-szilika részecskékből álló filmből lett kialakítva.  

A továbbiakban az 52. ábrán bemutatott multiréteg szerkezetét elemzem. A 

részecskéknek megfeleltetett gömbök középpontjainak magasságai a vízszintes 

pozíció függvényében az 53. ábrán láthatóak. A legalsó, közvetlenül a hordozón ülő

(kék) réteg részecskéinek középpontjai néhány nanométer ráhagyással egy síkban 

vannak, szórásuk nyilvánvalóan megegyezik a méreteloszlás szórásának felével. A 

következő rétegek egyre szélesebbek, ugyanis azok részecskéinek lehetőségük van az 

alatta levő réteg hézagaiba beesni. A magasságeloszlások szórásait az 54. grafikonon 

ábrázoltam. Jól látható, hogy a szórás monoton nő, és 5-6 réteg után telítésbe hajlik. 

Ezt a fontos tendenciát még később publikálandó ellipszométeres mérések is 

alátámasztják.  
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53. ábra: A multiréteget alkotó részecskék középpontjainak magassága (z) a vízszintes pozíció 
függvényében (y). Az egyes rétegeket alkotó részecskéket azonos, de a többi rétegétől eltérő

színnel jelöltem. 
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A második réteg még jól elkülöníthető az elsőtől, csupán a legkisebb átmérőjű

részecskék tudtak beesni a legnagyobbak közé. A magasabban fekvő rétegek viszont 

egyre nagyobb mértékben lapolnak át, az 53. ábra tanúsága szerint az 5. rétegből 

(sötétkék) már számos részecske került az alatta lévő (narancssárga) réteg szintjébe. 
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54. ábra: Az 53. ábrán bemutatott magasságeloszlások (z) szórása. 

Az LB-modell eredményein alapuló optikai számítások és a gyakorlati 

alkalmazás szempontjából a multirétegek egyik legfontosabb jellemzője a porozitás, 

és annak magasság szerinti változása. Az 55. ábrán az egyes rétegek és a végső

szerkezet térkitöltése látható a hordozótól mért távolság függvényében. Az eredő

térkitöltésnek lokális maximumai vannak, és a maximumok értéke fokozatosan 

csökken. Itt is megfigyelhető a rétegek egyre jelentősebb átlapolása és a részecskék 

magasságának folyamatosan növekvő, de telítésbe hajló szórása. Tehát a modell 

szerint a 44 nm átmérőjű Stöber-szilikából a rétegszerkezet térfogatában átlagosan 

60%-os térkitöltés érhető el folyamatosan csökkenő modulációval. 
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55. ábra: Az egyes rétegek és a végső szerkezet térkitöltése a magasság (z) függvényében. 
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A vékonyrétegek vizsgálatára használatos optikai módszerek (pl. 

ellipszometria, pásztázó szögű reflektometria) egy adott rétegszerkezetre csak egy 

eredő térkitöltést és egy eredő vastagságot tudnak becsülni [95]. Az 55. ábra alapján 

viszont nyilvánvaló, hogy a vastagság nem egy jól definiált fogalom, hiszen 220 nm 

és 250 nm között szinte minden érték választása mellett logikus érveket lehetne 

felhozni. Kérdés, hogy mit is mérhetnek a kísérleti módszerek. Ha a réteg vastagsága 

nem egyértelmű, akkor nyilvánvalóan az eredő térkitöltés sem, mivel nagyobb 

vastagság választásánál ugyanaz az anyagmennyiség kisebb eredő térkitöltést 

eredményez. A számítógépes modell nem az eredő rétegvastagságot, hanem a sokkal 

jobban definiált térkitöltés eloszlását tárja elénk, aminek felhasználásával számos 

módon definiálható a réteg vastagsága. Hogy melyik állhat legközelebb egy adott 

optikai módszerrel meghatározott értékhez, azt a kísérlet és a modell eredményeinek 

összevetésével lehet eldönteni. Az alábbiakban felsorolok néhány lehetséges 

definíciót, majd táblázatba foglalom az általam vizsgált szerkezetre vonatkozó 

értékeket. (4. táblázat) 

1. A legfelső rétegbeli részecskék középpontjainak átlagos magassága és az 

átlagos sugár összege. 

2. Az eredő térkitöltés-eloszlás utolsó maximumhelye és az átlagsugár összege. 

3. A legfelső réteg térkitöltésének maximumhelye és az átlagos sugár összege. 

4. Annak a síknak a magassága, ami fölött pontosan annyi anyag van, mint egy 

réteg esetén az átlagos átmérő magasságában lévő sík felett. 

5. Annak a síknak a magassága, ami fölött a legfelső réteg tömegének már csak 

egy százaléka van. 

 1 2 3 4 5 6 

1. definíció 44,0 80,6 116,4 152,7 188,8 225,4 

2. definíció 44,1 80,8 117,1 153,0 188,0 221,9 

3. definíció 44,0 80,8 117,2 153,5 189,9 226,6 

4. definíció 44,0 83,1 120,9 157,9 195,4 231,9 

5. definíció 50,3 90,4 129,1 166,0 204,0 240,5 

HCP 44,0 79,9 115,8 151,7 187,7 223,6 

Hexagonális 44,0 78,0 111,9 145,9 179,9 213,9 

Extrém 44,0 88,0 132,0 176,0 220,0 263,9 

4. táblázat: Lehetséges magasság definíciók eredményei az 52. ábrán bemutatott szerkezetre. 
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A 4. táblázatban megadtam néhány analitikusan számolható – az irodalomból 

ismert [96] – rétegvastagság definícióval meghatározott értéket is. A HCP sorban 

számolt magasság értékeknél feltételeztem, hogy minden részecske átmérője 

megegyezik az átlagos átmérővel, és a gömbök szoros illeszkedésű rácsot alkotnak. A 

Hexagonális sorban már figyelembe vettem, hogy a részecskék felülete egy rétegen 

belül mintegy 4 nm távolságra van egymástól, de továbbra is ideális gömbök 

sorakoznak hexagonális rendben. Az Extrém felirattal jelölt számítási módnál 

eltekintek minden átrendeződéstől, a vastagság egyszerűen az átlagos átmérő és a 

rétegek számának szorzatával egyezik meg.  

Az 56. ábrán a rétegek számának függvényében mutatok be néhány jelentősen 

eltérő eredményt adó definíció alapján meghatározott vastagságot. A legkisebb értéket 

nyújtó idealizált Hexagonális definíció minden esetben alulbecsüli a többi módszerrel 

nyert vastagságokat, ami arra utal, hogy a részecskék polidiszperzitásuk és 

hexagonálistól eltérő rendezettségük folytán nem tudnak maximális tömörségű réteget 

alkotni. Szintén fontos tanulság, hogy az Extrém definícióval számolt érték 3 réteg 

után még a legmegengedőbb 5. definíciónál is nagyobb értéket ad, ami az 

átrendeződés fontosságára utal. Ezek az eredmények teljesen összhangban vannak 

Deák és munkatársai pásztázó szögű reflektometriás méréseivel [96]. 
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56. ábra: Néhány jelentősen eltérő eredményt adó definíció alapján meghatározott vastagság a 
rétegek számának függvényében. 
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7. Összefoglaló 

Kutatásaimban nanorészecskék folyadék-fluidum határrétegbeli szerkezetképzését 

vizsgáltam. Alapvetően két utat követtem: 

• Mikrorészecskék akár szabad szemmel is látható modellrendszerét 

tanulmányoztam olyan körülmények között, ahol a nanorészecskék Langmuir-

filmjeinek viselkedését akartam megérteni. Ehhez kétfolyadékos Wilhelmy-

filmmérleget építettem, amelyben a felületmódosított, részlegesen nedvesedő

mikrorészecskék monorétegeit komprimáltam különböző folyadék-fluidum 

határrétegekben. 

• Számítógépes szimulációt fejlesztettem, mellyel reprodukálni próbáltam a 

valós rendszer makroszkopikus viselkedését, és mindeközben fényt deríteni az 

egyedi részecskék méretskáláján zajló mikroszkopikus mechanizmusokra.  

Következtetéseimet az átlagosan 44 nm-es natúr Stöber-szilika rendszer valós és 

szimulált kísérleteinek összevetéséből vontam le, a mikrorészecskés vizsgálatokkal 

pedig több helyen megerősítettem érvelésemet. 

• Az irodalmi áttekintésből kiderült, hogy a folyadék-fluidum határfelületen 

csapdázódott részecskék között nagyon sokféle kölcsönhatás lehet, és a 

hatásokat leíró paraméterek legtöbbször nehezen mérhetőek, pontatlanul 

becsülhetők. Bár a szimulációban szinte tetszőleges párkölcsönhatás 

megadható, mégis a valós kísérletek oldalnyomás-terület izotermáiból nyert 

potenciált használtam a modellben. Megmutattam, hogy a szokásos 

feltételezések – monodiszperz részecskehalmaz, tökéletes hexagonális rend – 

hogyan vezetnek a kölcsönhatási energia távolságfüggésének torzulásához, és 

ennek korrekciójára egy helyesbítő módszert javasoltam. A későbbiekben a 

korrigált párkölcsönhatást használtam a szimulációs kísérletekben. 

• Megmutattam, hogy a szűk méreteloszlású közel gömb alakú részecskék 

Langmuir-filmjeiben a rétegkollapszusnak alapvetően kétféle mechanizmusa 

lehet: gyűrődéses és kiszorulásos. A kollapszus módját elsődlegesen a 

részecskék nedvesedése szabja meg, a szubfázisban jól nedvesedő részecskék 

kiszorulhatnak a határrétegből, míg a rosszul nedvesedő részecskék 

monorétege összegyűrődik. Mechanizmusváltás 40 és 50 fok között várható.
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• Mikrorészecskés kísérleteimmel megmutattam, hogy a peremszög 

meghatározásnak az oldalnyomás-terület izotermák integrálásán alapuló 

hagyományos módszere túlbecsüli a részecskék érintkezési szögét. Helyette új, 

a szimuláció eredményein alapuló módszert javasoltam, mely adott 

méreteloszlás és párkölcsönhatások mellett a kollapszusnyomás és a 

peremszög monoton kapcsolatára épít. 

• Bemutattam, hogy a nanostruktúrák tervezését hogyan segítheti a szimuláció: 

feltártam a méreteloszlásnak és több szerkezetet leíró mérőszámnak 

(párkorrelációs függvény lecsengési hossza, orientációs rendparaméter, 

szomszédszám átlaga és szórása) a kapcsolatát. Megállapítottam, hogy 

doménszerkezetű, hexatikus rétegek csak 7-8 %-os polidiszperzitás alatt 

hozhatók létre.  

• A szerkezet átrendeződésének vizsgálatakor azt találtam, hogy a rétegben a 

szomszédos részecskék legtöbbször ugyanabba az irányba mozdulnak el, azaz 

a lokális rend megmarad. A filmmérleg korlátja által diktált kényszert a 

rendszer kollektív mozgásokkal, nagyobb egységek egyirányú elmozdulásával 

követi. Az egyirányú kompresszió és a szerkezet merevsége következtében az 

oldalnyomás nem skalár mennyiség, értéke irányfüggő. A lokális 

nyomástenzor diagonális elemeinek hányadosa jelzi a szerkezet átalakulásának 

folyamatait, mivel szűkebb méreteloszlású rendszerben nagyobb egységek 

mozdulnak meg egyszerre a film átrendeződése során, a hányados lokális 

ingadozása jelentősebb. A szimuláció jóslata szerint minél szűkebb a 

méreteloszlás, annál nagyobb a korlátra merőleges oldalnyomás a korláttal 

párhuzamosan mérhető értéktől. 

• Modellt fejlesztettem a Langmuir-Blodgett technikával részecskefilmekből 

létrehozott multirétegek szerkezetének vizsgálatára. Bemenetként a Langmuir-

filmek szimulációjából nyert monorétegek szerkezetét használtam. A modell 

jóslata szerint az eredő térkitöltésnek lokális maximumai vannak és a 

maximumok értéke a hordozótól távolodva fokozatosan csökken. Egy rétegen 

belül a részecskék magasságeloszlásának szórása 4-5 réteg után telítésbe 

hajlik. 
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Függelék 

F.1 A határfelület nagyságának számítása 

A határfelület egy adott pontjában (x) a felszín görbületéből származó kapilláris 

nyomás egyensúlyt tart a hidrosztatikai nyomással (27):  

( )
( )xgf

xR AB )( ρρ
γ

−=       (27) 

ahol γ a felületi feszültség, R(x) a görbület az adott pontban, f(x) a felszín alakját leíró 

görbe, g a gravitációs gyorsulás, ρA és ρB pedig a határfelület két oldalán a fluidumok 

sűrűségét jelöli. A görbület kifejezhető az alábbi módon (28): 
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Tehát a felület alakját meghatározó nemlineáris közönséges differenciálegyenlet (29):  
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Az egyenlet a )( fq
dx

df
=  helyettesítéssel elsőrendűvé transzformálható (30):  

( ) fqq
df

dq 22

3
21 λ=+

−
       (30) 

Az így kapott differenciálegyenlet egyszerűen integrálható, melynek eredménye (31):  
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A faltól végtelen távolságban a folyadékfelület magassága és a felület meredeksége 

egyaránt zérus, amiből következik, hogy 1−=c . Visszahelyettesítéssel az alábbi 

egyenlet adódik (32): 
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Az előjel a 32-es egyenletben a fal nedvesíthetőségétől függ. Ha a folyadék nedvesíti 

a falat ( 090<ϑ ), a negatív előjel tekintendő, egyéb esetben a felület meredeksége 

pozitív. Amint az a 32. egyenlet alakjából látszik, csak az x(f) függvénykapcsolatot 

tudjuk meghatározni analitikusan (33) : 
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Elvégezve az integrálást az alábbi inverzfüggvény kapcsolatot kapjuk (34): 
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A k integrálási konstanst a folyadék-fluidum-fal rendszer peremszögéből kaphatjuk 

meg (35): 

( )ϑctg
dx

df
−=         (35) 

A határfelület valódi nagysága az f(x) függvény ívhosszának számításából nyerhető. 

F.2 A határrétegbe visszatérítő erő becslése 

Az 57. ábrán láthatóak a határrétegbe visszatérítő erő meghatározásához szükséges 

jelölések. Két dimenzióban elegendő két szomszédos részecske egymásra hatását 

számolni (1, 2), három dimenzióban pedig a 2-es részecskére ható visszatérítő erőt a 

szomszédait reprezentáló tóruszhoz (1, 1’) viszonyított pozíciója határozza meg. A 

visszatérítő erő levezetése egészen hasonló két és három dimenzióban, csak észben 

kell tartani, hogy az 57. ábra háromdimenziós értelmezéséhez a 2-es részecske 

középpontján átmenő z irányú tengely körül meg kell forgatni az egész ábrát. Tehát 

két dimenzióban két párhuzamos végtelen henger egy átlagos részecskeátmérőnyi 

szakaszát jelöli az 1-es és a 2-es kör, három dimenzióban pedig a 2-es kör egy 

gömböt, míg 1 és 1’ együtt egy tóruszt jelöl.   
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57. ábra: A határrétegbe visszatérítő erő számításához használt jelölések 

Az 1-es és 2-es kör egyenlete (36, 37): 

( ) ( ) 2
1

2
1

2
1 Rzzxx =−+−       (36) 

( ) ( ) 2
2

2
2

2
2 Rzzxx =−+−       (37) 

Az  e egyenes mindkét kört úgy szeli át, hogy a metszéspontokban (P1, P2) 

meghúzott érintőkkel θ szöget zár be. Az s szakasz így a folyadék-fluidum 

határfelületet jelöli, mely a részecskékkel θ szög alatt érintkezik. Két dimenzióban ez 

korrekt, három dimenzióban azonban ez megint csak egy közelítés, hiszen s itt egy 

kúppalástnak felel meg, ami nem minimálfelület, azaz nem elégíti ki pontosan a 

Laplace-egyenletet. Ennek ellenére egészen β nem túl kis értékéig jól használható a 

közelítés, hiszen a részecskék közötti taszítás hatótávja kicsi a részecskék átmérőjéhez 

képest, és a dolgozatban többnyire kis peremszögű részecskéket vizsgáltam. β kis 

értékeinél, azaz a részecske kiesése előtt a valós háromfázisú kontaktvonal kisebb 

sugarú mint az itt használt közelítés által jósolt érték, azaz a valóságban kisebb 

merülési mélységnél eshetnek ki a részecskék. 

 A két kört (36, 37) θ szög alatt metsző egyenes a velük koncentrikus Ri * 

cos(θ) sugarú körökhöz (38, 39) közös érintőt szerkesztve kapható meg. 

( ) ( ) ( )θ22
1

2
1

2
1 cos⋅=−+− Rzzxx      (38) 

( ) ( ) ( )θ22
2

2
2

2
2 cos⋅=−+− Rzzxx      (39) 

Az e egyenes egyenletét az alábbi alakban keresve (40) 

bxmz +⋅=         (40) 
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m, és b értéke meghatározható az e egyenes (40) és egyenként a körök egyenletének 

(38, 39) összevetéséből. Az így nyert másodfokú egyenleteknek azt a speciális 

megoldását kell keresni, amikor a két gyök egybeesik, azaz a megoldóképlet 

diszkriminánsa nulla. Az e egyenes ismeretének birtokában könnyen meghatározhatók 

a három fázis érintkezési pontjai (P1, P2), ehhez csak az e egyenes (40) és a 

részecskéket jelölő körök (36, 37) metszéspontjait kell megkeresni. A folyadék-

fluidum határfelület nagyságát meghatározó s szakasz hosszúsága (41): 

( ) ( )2
21

2
21 PPPP zzxxs −+−=      (41) 

Itt xPi és zPi a Pi pontok koordinátáit jelölik. A részecskék felületének nedvesedési 

viszonyait az α és a β szögek írják le (42, 43): 
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Két dimenzióban a két hengerszakasz felületi szabadenergiája az alábbi módon 

számolható (44): 

( ) ( )[ ] cdRsRF sfsllfsfslD +⋅−++−= γγβγγγα 212    (44) 

Itt γij a felületi feszültségeket jelöli, az s index a szilárd, f a folyadék, l pedig a fluidum 

fázisra utal. Látható, hogy a Young-egyenlet segítségével a rendszer szabadenergiája 

kifejezhető a peremszög (θ ) és a folyadék-fluidum felületi feszültséggel is. A 

képletben d az átlagos részecskeátmérő és egyben a hengerek magassága, c pedig egy 

koordinátáktól független mennyiség, aminek pontos értékére nincs szükség, hiszen a 

2-es részecskére ható visszatérítő erő ( Df2

r
) a teljes szabadenergiának (44) a részecske 

koordinátái szerinti differenciálhányadosának ellentettje (45):  

DD Ff 222 −∇=
r

        (45) 

Három dimenzióban a rendszer felületi szabadenergiájának számításához a gömb, a 

kúppalást és a tórusz megfelelő részleteit (Ai) kell súlyozni a felületi feszültségekkel 

(46). Itt k megint csak egy érdektelen konstans. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kAsAAF sfslgömblflfsfsltóruszD +−⋅+⋅+−⋅= γγβγβγγα ,3  (46) 

A tóruszon és a gömbön a szilárd-levegő határfelület nagysága (47, 48) és a folyadék-

fluidum határfelület mérete (49) az alábbi módon számítható: 
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A gömbre ható határfelületbe visszatérítő erő nagysága (f3D,z) a teljes rendszer 

szabadenergiájának a gömb z koordinátája szerinti deriváltjának ellentettje (50): 

2

3
,3 z

F
f D

zD
∂

∂
−=         (50) 

Az itt megadott módszerrel analitikusan számolom a visszatérítő erők 

paraméterfüggéseit, amit a 2D szimulációban továbbra is analitikus alakban 

használok, a 3D szimulációban pedig külön minden részecskeméretre tabulálom az 

erő-elmozdulás függvénykapcsolatot.  
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