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1. Bevezetés 

A XX. század utolsó évtizedében kiemelkedő fejlődésen mentek keresztül az 
anyagtudomány azon területei, amelyek lehetséges csúcstechnológiai alkalmazásokhoz 
kapcsolódtak. Újabb és újabb, meglepő tulajdonságokat mutató, egy- és 
többkomponensű anyagi rendszerek előállításáról és azok felhasználási lehetőségeiről 
jelentek meg beszámolók. Ezekre az anyagokra kivétel nélkül az volt a jellemző, hogy 
nanométer skálájú rendezettséggel rendelkeztek. Megjelentek tehát az ún. 
„nanostrukturált” anyagi rendszerek, amelyek számtalan potenciális alkalmazási 
lehetőséggel kecsegtettek az információs technológiák, adattárolás, félvezető-
technológiák, űrtechnológia, stb. területén továbbá a „memóriával” rendelkező új 
generációs ultraminiatűr berendezések kifejlesztésében. Mindez annak volt köszönhető, 
hogy a korábban előállított, csak a mikrométer skálán rendezett anyagokkal szemben a 
nano-szinten strukturált anyagok egy sor tulajdonságában (keménység, hővezető-
képesség, félvezető tulajdonságok, stb.) ugrásszerű változás következik be a mélyebb 
szintű rendezettség következtében.  
  
 Nanostrukturált anyagok előállítására alapvetően két út áll rendelkezésre [1,2]. 
Az első csoportba tartozó, ún. nanofizikai módszerek szerint egy makroszkopikus 
anyagi halmazból  kiindulva „dezintegrálással” (pl. párologtatással) állítanak elő 
nanoméretű rendezettséggel rendelkező  anyagi rendszereket. 
 Ezzel szemben a második lehetőség szerint az ún. nanokémiai módszerek 
alkalmazása során először anyag egyedi építőköveit, a nanorészecskéket állítják elő 
kémiai módszerek segítségével, majd ezt követően azokat “integrálva” építik fel a 
nanostrukturált rendszert. Ez a módszer rendkívül jól kézbentartható eljárást ad a 
tervező kezébe, ugyanis az egyedi részecskék kontrollált előállítása révén egyszerűen 
lehet befolyásolni az előállítandó anyag makroszkopikus tulajdonságait.  
 Amennyiben pedig a részecskék előállítása alkalmas folyadék közegben 
történik, akkor döntő jelentőségre tesznek szert a nanotudományok megalapozójának 
tekinthető kolloidkémia régről ismert megállapításai is.  
 
 A modern anyagtudomány szakemberei által tervezett és előállított anyagi 
rendszerek iránt mind nagyobb igény mutatkozik az egész világon, de leginkább 
természetesen az iparilag legfejlettebb országokban. Ez az igény kötelező elvárásokat 
fogalmazott meg a létrehozandó új struktúrák mind alaposabb elméleti leírásai felé is. A 
jól megalapozott tervezéshez elengedhetetlen a felépítő elemek, a nanorészecskék 
fizikai-kémiai, határfelületi és kolloidkémiai sajátosságainak alapos feltérképezése, ezen 
ismeretek bővítése és a tapasztalt jelenségek alapos, elvi magyarázata. Ennek 
köszönhetően kiemelkedő jelentőséggel bírnak azok az anyagok, amelyek előállítása, 
különösen jól kézbentartható és befolyásolható, fizikai és kémiai tulajdonságaik révén 
modellanyagként alkalmazhatóak elvi vizsgálódásokhoz, tudományos elméletek (pl. 
kölcsönhatási energia modellek) megalapozásához. Ezen anyagok közé tartozik a 
szilícium-dioxid is, amelynek különböző méretű nanorészecskéi a teljes kolloid 
mérettartományban (10-1000 nm) reprodukálhatóan állíthatók elő, és felületi 
tulajdonságának (hidrofil/hidrofób karakterének) viszonylag egyszerű változtathatósága 
révén alkalmassá válik a részecskék közötti kolloid kölcsönhatások tanulmányozására 
is.  
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 Doktori disszertációmban az amorf szilícium-dioxid egy speciális képviselőjét, 
az ún. Stöber-szilikát kívántam különböző méretekben előállítani, felületüket 
módosítani (hidrofobizálni) és a kapott kolloid rendszereket jellemezni. Az ily módon 
előállított részecskékből folyadék/gőz és szilárd/folyadék határfelületeken 
vékonyrétegeket hoztam létre és tanulmányoztam a kialakuló határfelületi 
kölcsönhatások jellegét és erősségét. Ezt követően vizsgáltam a mérési eredmények és 
alkalmas kölcsönhatási energia modellekből számított értékek összhangját és ezen 
keresztül a modellek alkalmazhatóságát.  
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2 Irodalmi áttekintés 

2. 1 Nanorészecskék és nanostrukturált anyagok előállítási 
lehetőségei 

 Számos módja ismeretes nanoléptékben rendezett struktúrájú anyagok és a felépítő 
egyedi nanorészecskék előállításának. A bevezetőben említett, két alapvetően különböző 
megközelítés közül -saját munkám jellegével összhangban- csak a nanokémiai eljárásokkal 
foglalkozom a továbbiakban.  

Mint már a bevezetőben említettem, a nanoléptékű rendezettséget mutató anyagi 
rendszerek makroszkopikus tulajdonságait alapvetően meghatározzák a felépítő egységek 
tulajdonságai és a rendezett szerkezeti egységek tömbfázisbeli mérete és méreteloszlása. Ezért 
a kutatások során minden esetben az elsődleges motiváció az, hogy lehetőséget találjunk az 
anyag rendezettségének befolyásolása által a makroszkopikus tulajdonságok általunk kívánt 
kialakítására.  
 
Minden új nanostrukturált anyag létrehozása két fő lépésből áll: 
 
• A felépítő egyedi alkotórészeknek, a nanorészecskéknek a szintézise, 
• A részecskék „összerendezése”, a makroszkopikus anyagi rendszer kialakítása.  
 
Ezekből adódóan minden esetben a következő három fő feladat kézbentartását kell biztosítani: 
 
• Az egyedi alkotórészek szabályozott méretben történő előállítása, 
• Az aggregátumok tömbfázisbeli eloszlásának és a közöttük ható kölcsönhatások 

befolyásolása,  
• A létrehozott struktúra végleges határfelületi tulajdonságának kialakítása. 
 

Ez a három feladat elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással. Mindegyik számára 
számtalan megoldási lehetőség kínálkozik, de az adott szituációban mindig a végső 
felhasználás követelményei az irányadóak. Ezekből adódóan további megoldandó feladatok 
jelentkeznek, úgymint: 
 
• Befolyásolni a nanorészecskék szintézise során a prekurzor anyagból létrejövő gócok 

képződését és ezek növekedését,  
• A szintetizált nanorészecskék és struktúrák kémiai, kolloidkémiai stabilitásának 

biztosítása, 
• Olyan eljárások és technikák kifejlesztése, amelyek a lehetséges párhuzamos eljárások 

közül a leginkább költségkímélők és megvalósításuk időigénye csekélyebb.  
 

Mindezen feladatok teljesítése esetén, a vázolt feltételeknek mindenben megfelelő 
eljárások már alkalmasak arra, hogy nagy volumenű ipari eljárásokat alapozzanak meg.  

A nanostrukturált rendszerek iránt mutatkozó, egyre növekvő igény új vizsgálati 
módszerek kifejlesztését és a meglévők felbontásának és érzékenységének fokozását is 
indukálja. Nanostruktúrák kutatás-fejlesztése terén manapság már megkerülhetetlen számos 
nagyműszeres technika párhuzamos alkalmazása (transzmissziós elektronmikroszkópia, 
pásztázószondás mikroszkópia, röntgenszórás, stb). Az 1. ábra szemlélteti ezek kapcsolatait a 
kutató-fejlesztő munka során.  
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VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

FEJLESZTÉSE 
 
- nagyobb felbontás 
- nagyobb érzékenység 

FEJLETTEBB NANOSTRUKTURÁLT
RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA 

A FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
ALAPOSABB MEGISMERÉSE 

IGÉNY

LEHETŐSÉG MOTIVÁCIÓ

 
1. ábra: innováció a nanotudományokban [2].  

A nanorészecskék előállítására alkalmas eljárásokat többféle szempont szerint 
csoportosíthatjuk. Egy lehetséges felbontás szerint beszélhetünk gáz,- illetve folyadékfázisú 
eljárásokról. Számos különböző, a nanomérettartomány alsó határán lévő (1-10 nm átmérőjű) 
részecske előállítása megoldható mindkét típusú eljárással. Azon gázfázisú eljárások száma 
viszont meglehetősen csekély, amelyekben nem csupán a tömbfázis elgőzölögtetéséről majd 
kondenzációjáról van szó, hanem kémiai reakció történik. Ilyen lehetőség pl. a SiCl4 hidrogén 
lángban történő elégetése, melynek során ugyan szilícium-dioxid nanorészecskék 
keletkeznek, ám azok a szintézist követően aggregálódnak; ún. szilika aerogélek képződnek. 
[3]. Homogén, folyadékfázisú módszerek esetén az első feladat a részecskék stabil szoljának 
előállítása a megfelelő prekurzor anyagból. Ez a folyamat alapvetően két lépésben zajlik le. 
Először gócképződés történik, majd a második lépésben ezek növekedése, amelynek végén 
kialakul a részecskék végső mérete. Ezt követően sok esetben az ún. szol-gél módszerek 
családjába tartozó eljárások valamelyikét alkalmazzák a kívánt nanostrukturált anyagi 
rendszer kialakításához. Ezeknek a módszereknek rövid összefoglalását tartalmazza a 2. ábra.  
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2. ábra: nanostrukturált anyagi rendszerek előállítási lehetőségei szol-gél módszerek 
alkalmazásával [4]. 

 Mint arra már korábban utaltam, a szintézis egyik kulcskérdése a keletkező részecskék 
méretének és méreteloszlásának a befolyásolása. Ez a megkerülhetetlen elvárás a homogén 
fázisú módszereken túl számos, más elven alapuló eljárás kutatását is előmozdította. A 
részecskeszintézis megvalósítható pl. reverz micellákat tartalmazó kétfázisú 
folyadékrendszerekben (mikroemulziókban), polimer-mátrixban, porózus anyagok felületén 
valamint in situ részecskecsapdák alkalmazása révén is. Két konkrét példát említek 
nanorészecskék szintézisének megvalósítására: 
Félvezető CdS és ZnS részecskék előállítása 

Az egyik lehetséges eljárás szerint (CdS esetében) Cd(ClO4)2 pH=10 kémhatású híg 
vizes oldatához kénhidrogén gázt vezetnek sztöchiometriai arányban, intenzív keverés 
közben. A keletkezett CdS szol stabilitását a reakcióelegyhez előzetesen hozzáadott Na-
hexametafoszfáttal biztosítják. Ezzel a módszerrel jól reprodukálhatóan 4-6 nm átmérőjű 
részecskék állíthatók elő [5].  
 A részecskeméret szabályozására természetesen más lehetőség is alkalmazható. 
Amennyiben a szintézist réteges agyagásványok lapjai között végzik, akkor a keletkező 
részecskék méreteloszlása nagyon szűk lesz, ugyanis az ásványlapok távolsága szigorúan 
meghatározott értékű, és így természetes határt szab a növekedésnek [6].  
 
 
Ag nanorészecskék előállítása 
 Egyik lehetséges eljárás szerint ciklohexánt, nemionos tenzidet és ezüst-nitrát vizes 
oldatát tartalmazó mikroemulziós elegyet felhasználva végzik a szintézist [7]. Intenzív, rövid 
ideig tartó kevertetés után kismennyiségű hidrazin oldatot adnak az elegyhez, amellyel 
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redukálják az ezüstionokat. A keletkezett gócok növekedését ammónium-hidroxid oldat 
hozzáadásával biztosítják. Amennyiben az ammónia hozzáadásával egyidőben tetraetil-
ortoszilikátot is adnak a rendszerhez, szilika bevonattal ellátott ezüst nano(kompozit) 
részecskék keletkeznek. A létrejövő kompozitok méretét a kiindulási elegy víz/tenzid 
arányának változtatása révén lehet befolyásolni.  
 
 
2.2 Szilika nanorészecskék előállítása és vizsgálata 

 A modern anyagtudomány számára a szilícium-dioxid alapú egy- és többkomponensű 
nanostrukturált anyagok különösen nagy jelentőségűek. A részecskék felületén lévő szilanol-
csoportoknak köszönhetően felületük kémiai és/vagy fizikai felületmódosító eljárások révén 
egyszerűen változtatható, aminek döntő jelentősége van számos ipari alkalmazás számára. 
Mind a monodiszperz részecskékből álló, mind az aggregátumokat tartalmazó rendszerek 
potenciális alkalmazási lehetőségekkel kecsegtetnek olyan fontos kutatási és alkalmazási 
területeken, mint: 
 
• kromatográfiás állófázisok stabilizálása [8], 
• speciális tulajdonságú (pl. nagysűrűségű) kerámiák [9], 
• különleges optikai tulajdonságú (pl. antireflexiós) bevonatok [10], 
• szigetelő réteggel bevont mágneses anyagok [11], 
• szilika alapú nanokompozitok [12], 
• korrózióvédő bevonatok [13], 
• szilícium-dioxid alapú nanocsövek [14], stb. 
 
 Ebből adódóan már több évtizede folynak világszerte intenzív kutatások a szilika 
alapú funkcionális anyagok előállítási lehetőségeinek és az alkalmazási területek felderítése és 
bővítése céljából. A nanostrukturált anyagok “felfedezése” pedig további lökést adott ezeknek 
a kutatásoknak, különösen a nanokémiai módszerek számára kiindulási anyagként 
felhasználható monodiszperz részecskék előállítási és felületmódosító eljárásainak 
tekintetében.  
 Stöber és munkatársai 1968-ban számoltak be nanoméretű, közel gömb alakú, szűk 
méreteloszlású szilika részecskék alkoholos közegben történő előállításáról [15]. A különböző 
tetraalkil-szilikátokból kiinduló eljárások során alkoholos közegben, víz és ammónia 
jelenlétében végezték a szintézist. A reakció két egymást követő lépésben, úgymint hidrolízis 
és ezt követő kondenzáció zajlik le (3. ábra). 
 

 
3. ábra: tetraalkil-ortoszilikátok hidrolízise illetve alkoholízise és azt követő 
kondenzációja alkoholos közegben. R: CxH2x+1, x≤5; R’: H, CH3, C2H5, C3H7.  
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A reakcióelegy kialakítását követően először egy ún. indukciós periódus zajlik le, 
amely során az ortoszilikát molekulák hidrolizálnak, majd ezt követi a kondenzációs lépés. Az 
indukciós fázis végét az elegy megjelenő zavarossága jelzi.  

A keletkező részecskék megfelelő paraméterek betartása esetén  (lásd a 
következőkben) gömb alakúak lesznek, és viszonylag szűk méreteloszlással rendelkeznek. Az 
eljárás legnagyobb előnye, hogy a reakcióelegy összetételének változtatásával a 
részecskeméret egyszerűen változtatható a kolloid mérettartományon belül. Ennek 
köszönhető, hogy az eljárást a megtisztelő és megkülönböztető „Stöber-módszer”, míg a 
részecskéket a „Stöber-szilika” elnevezéssel illetik.  
 Az előállítás paramétereinek a keletkező részecskék méretére és méreteloszlására 
gyakorolt hatásának megismerése számos vizsgálat tárgyát képezte [16-20]. A legfontosabb 
megállapításokat az alábbiakban foglalom össze:  
 
• Tetrametil-ortoszilikát esetében a legnagyobb a reakciósebesség, mert a hidrolízis itt megy 

a legkönnyebben végbe. Hosszabb alkilláncú szilikátok lassabban reagálnak.  
• Nagyobb ortoszilikát koncentráció nagyobb méretű részecskék képződéséhez vezet, 

ugyanakkor a növelés csak egy határkoncentrációig lehetséges, mert ezen túl a hidrolízis 
nem lesz tökéletes és a részecskék már nem lesznek gömb alakúak. Több kutató 
egybehangzó eredményei alapján tetraetil-ortoszilikát (TEOS) esetén ez az érték 0,2 
mol/dm3.  

• Nagyobb ammónia és víz koncentráció esetén nagyobb a hidrolízis sebessége és nagyobb 
méretű részecskék keletkeznek. Egy bizonyos kritikus koncentráció fölött azonban a 
részecskék méreteloszlása kiszélesedik és a keletkező szol stabilitása megszűnik. 
Ammónia esetén ez az érték kb. 6 mol/dm3. Ugyanez a hatás jelentkezik akkor is, ha az 
elegyben a víz koncentrációja túl alacsony.  

• Azonos körülmények esetén, ha hosszabb alkilláncú alkoholban végzik a reakciót, akkor 
nagyobb részecskék keletkeznek.  

• Alacsonyabb hőmérséklet a nagyobb méretű részecskék képződését segíti elő.  
• Általában, a keletkező részecskék méreteloszlása szűkebb lesz nagyobb átlagméret esetén, 

továbbá a hőmérsékleti állandóság és térbeli homogenitás valamint a reagensek tisztasága 
is javítja monodiszperzitást.  

 
Megjegyzendő, hogy szilika nanorészecskék előállíthatók kationos vagy nemionos 

felületaktív anyag jelenlétében kialakuló reverz-micellákat tartalmazó rendszerekben is 
[21,22]. Báziskatalizált hidrolízis esetén a reakcióelegy víz/felületaktív anyag mennyiségének 
aránya determinálja a keletkező részecskék méretét és méreteloszlását. Tapasztalat szerint 
található olyan optimális arány, amelynél a keletkező részecskék nagyon szűk 
méreteloszlásúak lesznek (monodiszperzebbek, mint a homogén fázisú kondenzációs 
reakciókban). Amennyiben a hidrolízis savas közegben történik, akkor megfelelő tenzid 
alkalmazása esetén szintén kimagasló monodiszperzitású részecskék keletkeznek. A 
reakcióelegy kémhatásának semlegesítése esetén ezek a részecskék kezdetben lineáris 
aggregátumokat alkotnak (ezek mérete pontosan determinált a micellák mérete által), amelyek 
végül összefüggő gélszerkezetté állnak össze.  

Látszólag tehát ez az eljárás alkalmasabbnak tűnik igen szűk méreteloszlású 
részecskék előállításához. Azonban általános tapasztalat, hogy problémát jelentenek a 
rendszerbe bekerült felületaktív anyagok, amelyeknek a szintézist követő eltávolítása komoly 
nehézséget jelent. Ugyanis amennyiben ezek az anyagok akár relatíve kis mennyiségben is a 
rendszerben maradnak, akkor a részecskék felületére adszorbeálódva megváltoztatják azok 
felületi tulajdonságát, az eredetileg hidrofil felület részleges hidrofobizálása révén.  
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A szintetizált részecskék felületi tulajdonságainak, a felületi csoportok eloszlásának 
vizsgálata szintén számos tanulmány megírásának szolgált alapjául. A részecskék felületén 
meghatározó jelentőségűek a szilanol-csoportok, de ezek korántsem azonos módon 
viselkednek, illetve vesznek részt kémiai reakciókban [23]. A szilanolok lehetnek geminális, 
vicinális vagy diszjunkt helyzetűek. Ezek mindegyike lehet szabad vibrációt végző csoport, de 
lehet H-kötésben résztvevő is. Emellett a részecskék felületén találhatóak még sziloxán-
kötésben résztvevő oxigén atomok is, továbbá a részecskék belsejében lévő néhány nanométer 
átmérőjű pórusokban ún. belső szilanol-csoportok is kialakulhatnak a szintézis során. 
Elemanalitikai és szilárd NMR vizsgálatok eredményeképpen a felületi szilanolok számát 7-8 
db/nm2-nek találták [18], de tudomásom szerint nem történt alapos vizsgálat arra nézve, hogy 
ez vajon az egész kolloid mérettartományban igaz-e? Emellett a felületen mindig találhatók 
nem elhidrolizált alkoxi-csoportok is, amelyek mennyisége erősen függ az előállítás 
körülményeitől. Különböző kutatóhelyekről származó eredmények szerint ezen csoportok 1-
2%-tól felfelé egészen 15%-ig boríthatják a felületet [18,19].  
 
 Monodiszperz szilika részecskék vizes és organikus közegű szoljainak vizsgálata 
nagyszámú új felismerést hozott. A tapasztalatok szerint a Stöber-szilika részecskék vizes 
közegben stabil szolt képeznek [17,24]. A stabilitás viszont nagymértékben függ az előállítás 
módjától. A szintézis ugyanis eredetileg alkoholos közegben történik, ebből kell átvinni a 
részecskéket vizes közegbe. Amennyiben ez a művelet desztillációval történik, akkor a 
részecskék megtartják méretüket, alakiságukat és stabilitásukat. Dialízist alkalmazva a 
részecskék részleges oldódása következtében az átlagméret akár 60%-kal is csökkenhet, 
viszont a szol stabilitása nem változik. Dekantálással végezve a közegcserét, aggregátumok 
képződése figyelhető meg. Ez elkerülhető abban az esetben, amikor a közegcsere előtt 
eltávolították az elegyből a maradék ammóniát.  
 
 
2.3 Szilika felületek módosításának lehetőségei 

 Szilika felületek átalakítása kiemelt elméleti és gyakorlati jelentőségű a kémia számos 
területén. A szilanol-csoportok révén eredetileg hidrofil karakterű felület átalakítása 
(hidrofobizálása) minden esetben megváltoztatja a rendszer fizikai-kémiai, valamint 
kolloidkémiai sajátosságait. Makroszkopikus felszín esetén a hidrofób tulajdonság 
megjelenése befolyásolja a felület nedvesedési és adszorpciós tulajdonságát, aminek döntő 
jelentősége van pl. a gázkromatográfiás állófázisok dezaktiválása valamint a katalitikus 
eljárások tekintetében. Szilika felületek nedvesíthetőségének befolyásolása pedig számos ipari 
alkalmazás során kulcsszerepet tölt be.  

Speciális jelentőségűek továbbá azok a felületmódosító eljárások, amelyek amino-
csoportokkal borított felületek kialakítására irányulnak. Ezek révén ugyanis biológiailag aktív 
molekulák sőt élő szervezetek szorpciója is tanulmányozható. Ezen vizsgálatoknak nagy 
jelentősége van pl. különböző anyagok biokompatibilitásának kialakítása során.  

Szilika nanorészecskék szoljainak esetében a részecskék felületi karakterének 
átalakítása megváltoztatja a részecskék között ható kölcsönhatások dominanciáját, amely a 
szolstabilitás megváltozásában nyilvánul meg.  

Víz/levegő határfelületi szilika mikro- és nanostruktúrák morfológiája ugyancsak az 
egyedi részecskék nedvesedési tulajdonságainak függvénye. A részecskék hidrofil/hidrofób 
karakterisztikája meghatározza a határfelület energiáját és meghatározó hatást gyakorol a 
kialakuló kétdimenziós struktúra jellegére [24-27].  

A felületi szilanol-csoportok módosítása és az átalakítás eredményességének 
jellemzése tehát több szempontból is kulcsfontosságú kérdés, ennek megfelelően az átalakítás 
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lehetőségének kérdései alapos vizsgálatok sorát indították el. A következőkben a 
felületmódosítás lehetőségeiről adok áttekintést és a legfontosabb eredményeket mutatom be.  
Észteresítés 
 Van Helden és munkatársai különböző felületi tulajdonságú Stöber-szilika 
nanorészecskék vizes és organikus közegű szoljainak előállításáról és vizsgálatáról számoltak 
be [28]. Munkájukban első lépésben 20 nm átmérőjű hidrofil részecskék alkoszoljait állították 
elő. Ezt követően a részecskék hidrofobizálását a szilanol-csoportok sztearil-alkohollal 
végzett észteresítésével valósították meg. Ezzel az eljárással a hidrofobizált részecskékből 
stabil szolt tudtak előállítani ciklohexánban, toluolban és kloroformban. Elemanalitikai 
vizsgálatok eredményeképpen a részecskék felületén a sztearil-csoportok arányát 15%-ra 
becsülték.  
Felületmódosítás polimerekkel 
 Tsubokawa és munkatársai kolloidális szilika aerogélnek (Aerosil 200) vinil-polimer 
segítségével történő hidrofobizálását valósították meg [29]. Kísérleteikben a felületi szilanol-
csoportokat először azo-csoportokra cserélték le cianopentánsav azoszármazékával történő 
reagáltatást alkalmazva. Ezt követően a szilika-azoszármazék és a metil-metakrilát monomer 
fotopolimerizációs reakcióban reagált. A felületkezelt részecskék jól diszpergálódtak és stabil 
szolt alkottak tetrahidrofuránban, ami azonban a hidrofobizálás csak viszonylag csekély 
mértékére enged következtetni.  
 
 Szilika felületek módosítására Lewis-savakkal katalizált polimer adszorpció révén is 
van lehetőség [30]. Az eljárás során a Lewis-sav molekulák hatására a polimer molekulákból 
polikationok képződnek, amelyek képesek a szilanol-csoportokkal borított felületen 
adszorbeálódni. A polikationok képződésének sebességét és mértékét az adott közegbeli 
stabilitásuk, a polimer láncban található egyéb csoportok jellege és mennyisége, valamint az 
alkalmazott Lewis-sav koncentrációja határozza meg. A szilika felületeken a tapasztalatok 
szerint monorétegű adszorpció történik.  
Szililezés 

A felület átalakításának folyamán a szilanolokhoz számos esetben szilil-csoportokat 
kapcsolnak kémiai rekcióval  (szililezéssel). A felületmódosító ágensek (szililezőszerek) 
lehetnek mono-, bi-, illetve trifunkciósak. A monofunkciós szililezőszerek alkalmazásának 
előnye, hogy jól definiált,  monorétegben módosított felület keletkezik, mivel nincs lehetőség 
felületi kondenzációval kialakuló poliréteg kialakulására. A szililezési reakció sikerességét 
több paraméter együttes hatása determinálja. A megfelelő reakcióképességű ágens 
kiválasztása mellett döntő fontosságú a szililezés közegének megválasztása, a szililezőszer 
mennyisége (a részecskék mennyiségéhez és a közeg térfogatához is viszonyítva) valamint a 
fázisok érintkeztetése és a reakció hőmérséklete is. 
 
 Ketelson és munkatársai trifunkciós szililezőszerrel, trietoxi-szilánnal (TES) végzett 
felületmódosítási kisérletekről számoltak be [31]. Munkájukhoz a szilika nanorészecskék 
acetonos szolját használták fel, amelynek stabilitásáról már korábban meggyőződtek [32]. A 
szililező ágenst több különböző koncentrációban alkalmazták, a felületmódosítás 
eredményességét dinamikus fényszórás, szilárd NMR és elektroforézis vizsgálatokkal 
jellemezték. Kimutatták, hogy a szilika részecskék felületén a TES molekulák kémiailag 
kötött, kondenzálódott réteget alkotnak (a  szililezőszer trifunkciós jellege miatt), amely a 
részecskék méretének akár 10%-os növekedését idézi elő. A szililezőszer koncentrációjának 
növelése egy bizonyos határig növelte ezen réteg vastagságát. A kritikus koncentráció 
meghaladása után a részecskék aggregálódtak, a szol kinetikai stabilitása megszűnt. Az 
ellenőrző vizsgálatok alapján megállapították, hogy a módosított részecskék szolja némileg 
nagyobb stabilitással rendelkezik, mint a kezeletlen részecskéké (a felületmódosított 
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részecskék hidroszoljainak esetében nagyobb kritikus koaguláltató koncentráció és kisebb 
elektroforetikus mozgékonyságot tapasztaltak). A mért differenciák azonban viszonylag 
csekélyek voltak, amely csak korlátozott mértékű hidrofobizálásra enged következtetni. 
Korábban hasonló eredményre jutottak trimetoxiszilil-polihidroxi-sztearilsavval végzett 
kísérletek során más kutatók is [33]. 

 
A hidrofobizáló hatást sok esetben trimetilszilil-csoportok kialakításával igyekeznek 

biztosítani. Ez számos szililezőszer alkalmazása révén megvalósítható. Az egyik legrégebben 
alkalmazott vegyületcsalád a klórszilánoké, amelyek különböző származékainak intenzív 
felületmódosító hatása már régóta ismeretes és alkalmazott eljárás a polimerkémiában illetve 
gázkromatográfiás dezaktiválás terén. Hair és munkatársai már 1968-ban közreadták 
kutatásaik eredményeit, amelyben szilika aerogél (Cab-O-Sil) felületmódosítását vizsgálták 
mono, di- és triklórszilán származékokkal [34]. Monofunkciós reagenst alkalmazva a 
reakcióban trimetilszilil-csoportokkal fedett szilika felületek keletkeztek. Megállapították, 
hogy a felületi szilanol-csoportok közül mind a szabad vibrációt végző, mind a H-kötésben 
lévők reagálnak klórszilánokkal. A klórszilánok alkalmazásának előnye az erőteljes 
reakcióképesség (reakcióképesebbek mint a brómszilán-származékok), hátrányuk viszont, 
hogy a melléktermékként keletkező hidrogén-klorid a részecskék felületére adszorbeálódhat, 
megváltoztatva ekként a felület karakterét [35].  

Poncet-Legand és munkatársai hexametil-diszilazánnal és dimetil-dodecil-
klórszilánnal kíséreltek meg különböző méretű nanorészecskéket hidrofobizálni [36]. A 
részecskéket dimetil-akrilamid közegben reagáltatták a szililezőszerekkel majd toluol illetve 
heptán közegű szolokat állítottak elő. Mindkét szililezőszer alkalmazása eredményre vezetett, 
sikerült stabil szolokat előállítani. Szilárd NMR és elemanalitikai vizsgálatok eredményéből 
arra következtettek, hogy a hexametil-diszilazán volt a hatékonyabb ágens, a szilanolok 
mintegy 25%-a alakult át. Dimetil-dodecil-klórszilán esetében ez az arány csak 8% volt. 
Munkájuk legfontosabb eredménye, hogy különböző mértékű hidrofobizálást tudtak 
végrehajtani, és ezt kvantitatíven jellemezni is tudták. Módszerük alkalmazásának azonban 
komoly hátránya, hogy a különböző mértékű hidrofobitás biztosításához különböző 
szililezőszert kell alkalmazni.  
 Fluoreszcens csoportokkal jelzett szilika részecskéket állítottak elő tetrametil-
ortoszilikátból metanolban víz és ammónia jelenlétében Nyffenegger és munkatársai [37].  A 
keletkezett részecskéket 3-trimetoxi-szilil-propil-metakriláttal szililezték közvetlenül a 
szintézist követően a reakcióelegyben. A keletkezett részecskék stabil szolt képeztek 
toluolban. A felületmódosítás eredményességét azonban kvantitatíven nem vizsgálták.  
 

A szililezés megvalósítása során bizonyos esetekben az is lehetséges, hogy a 
szililezőszer nem kémiai kötéssel kapcsolódik a szilika felülethez, hanem csak fizikai 
szorpció történik. Oktadecil-triklórszilánnal végzett kísérletek során azt találták, hogy a 
reagens a szilika felületen adszorbeálódott vízmolekulákhoz kötődik  [38]. IR-spektroszkópiai 
vizsgálatok révén rámutattak, hogy a szililezőszer megkötődése nem közvetlenül a felületen 
lévő vízréteg, hanem a további másod-harmadlagos rétegen keresztül történik.  
 Gölander és Kiss csillámfelület amino-szililezését vizsgálták mono- és trifunkciós 
szililezőszerekkel [39]. Megállapították, hogy monorétegű amino-szililezett réteg kialakítása 
monofunkciós szililezőszerrel valósítható meg.   

Speciális esetekben kívánatos lehet olyan felületmódosítást megvalósítani, amelyben a 
felületi szilanol-csoportokat egy lépésben két különböző csoportra cserélik le. Ezt kétféle 
szilanizálószer keverékével végzett felületmódosítással lehet elérni. Ilyen esetben speciális 
felületi tulajdonságú részecskefelszínek alakíthatók ki, pl. amino-csoportok és trimetilszilil-
csoportok együttes kialakítása révén [40].  
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2.4 Nanorészecskék folyadék/gőz határfelületeken 

 Folyadék/gőz határfelületben elhelyezkedő részecskék energiáját a részecske-közeg és 
a részecske-részecske kölcsönhatások határozzák meg. Nézzük először a részecske-közeg 
kölcsönhatások mibenlétét.  
  

A határrétegben lévő részecskének a helyzetét a kapilláris és a gravitációs erők 
határozzák meg. Ennek a két erőnek az arányáról az Eötvös-szám nyújt felvilágosítást. 
Azonban kellően kis részecskék esetén a határrétegbeli elhelyezkedés szempontjából a 
gravitációs erő hatása elhanyagolható és a részecskék helyzete a folyadékfázisba merülés 
szempontjából kizárólag az adott folyadék általi nedvesíthetőségtől függ. Ha pl. 200 nm 
átmérőjű szilika részecskét tekintünk a vízfelszínen, akkor az Eötvös-szám értéke 10-9 
nagyságrendű, vagyis a gravitációs hatást elhanyagolhatjuk. Egy gömb alakú részecske 
határrétegbe kerülése esetén a rendszer szabadenergiájának a csökkenése (Enedv) az alábbi 
összefüggés alapján adható meg: 
 
 Enedv=-γr2π(1±cosΘ)2          /1/
   
  Ahol: 
 γ: folyadék/gõz felületi feszültség, 
 r: részecskesugár, 
 Θ: peremszög. 
 

Első megközelítésben célszerű leszögezni, hogy folyadék/gőz határfelületen 
elhelyezkedő részecskék esetében mindazon típusú kölcsönhatások jelentkeznek, amelyek a 
szubfázisban lévők között is fellépnek. Azonban a kölcsönhatások erőssége függ a 
részecskéknek a folyadékfázisba való merülési mélységétől.  
 

Folyadék/gőz határfelületen elhelyezkedő részecskék esetén a teljes párkölcsönhatási 
energia (VT) az alábbiak szerint definiálható: 
 
 VT=VA+VR+VS+VD+VC       /2/ 
 

Ahol: 
 VA: van der Waals-féle vonzás 
 VR: elektromos kettősréteg taszítás 
 VS: sav-bázis kölcsönhatási energia (más megközelítésben: ”strukturális erők”) 
 VD: dipol-dipol taszító kölcsönhatási energia 

VC: kapilláris vonzásból származó kölcsönhatási energia 
 

 A részecske-részecske kölcsönhatások elnevezésére és csoportosítására az irodalom 
többféle lehetőséget is ajánl. Az egyik, általánosan elfogadott és alkalmazott leírás szerint 
megkülönböztethetőek a klasszikus DLVO-típusú erők (van der Waals vonzás és elektromos 
kettősréteg taszítás), strukturális erők, dipólus-dipólus jellegű erők [41]. A strukturális erőket 
donor-akceptor típusú kölcsönhatásoknak is nevezik. Ezek az erők lehetnek taszítóerők 
(szolvatációs kölcsönhatás), illetve vonzóerők (hidrofób vonzás) [42]. Amennyiben a 
vonzerők kerülnek túlsúlyba, akkor a határrétegben kohezív réteg alakul ki, míg a taszítóerők 
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dominanciája inkohezív rétegek, ún. gázfilmek kialakulásához vezet. Bizonyos esetekben ún. 
gyengén kohezív filmek alakulnak ki a részecskék közötti hosszútávú vonzó kölcsönhatás 
következtében, amely állapot a teljes kölcsönhatási energia szekunder minimumával hozható 
kapcsolatba.  
 
 A hidrofil részecskék közötti kölcsönhatások tanulmányozása során azt találták, hogy 
hidroszolok stabilitása -több kutatóhelyről származó vizsgálat egybecsengő eredménye 
szerint- nem írható le a klasszikus DLVO-elmélet segítségével. Szilika felületek közötti 
erőmérések alapján megállapították, hogy a DLVO-erők mellett egy további, taszító 
kölcsönhatási tagot is figyelembe kell venni. Ez az erőt alapvetően rövid hatótávolságban, 1-5 
nm között találták meghatározónak. Eredetét illetően kétféle elképzelés is felmerült. Az egyik 
szerint a vizes szolban a részecskék felületéhez többszörös vízréteg kötődik H-kötések révén. 
A réteg vastagsága dinamikus fényszórás mérések alapján 1 és 14 nm közé tehető a közeg pH-
jától függően. Úgy találták, hogy a szilanol-csoportok ionizáltsági fokának növekedése 
(nagyobb pH érték esetén) vastagabb vízréteg kialakulásának kedvez [43]. A másik elképzelés 
szerint a felületen egy szilika oligomerekből kialakult gélréteg található, amely által kifejtett 
sztérikus taszításból származik a további taszítóerő. Csillámfelületre felvitt szilika 
vékonyrétegek közötti erők mérése alapján a réteg vastagságát kb. 2 nm-nek találták [44].  
Stöber-szilika részecskék szoljainak az esetében továbbá azt találták, hogy a stabilitás 
(aggregációs állandóság) függ a részecskemérettől, nagyobb részecskeméret (nagyobb, mint 
300 nm) esetén már jóval kisebb volt a stabilitás, mint a 100 nm-es részecskék esetén. A 
kisebb részecskéknek a felületén jóval több a szilanol-csoport, mint a szilika aerogélek 
felületén, ami nemcsak monomolekuláris, hanem jóval vastagabb vízrétegek megkötődését is 
lehetővé teszi, ami nagyobb stabilitást biztosít. [45]. 

Szilika aerogélek hidroszoljainak stabilitási vizsgálatai során szintén azt találták, hogy 
a tapasztalt stabilitás jóval nagyobb, mint ami a klasszikus DLVO-elmélet alapján adódna. A 
DLVO-elmélet csak igen kis egyedi részecskeméret esetén bizonyult elfogadhatónak. A 
vizsgálatok szintén megerősítették a felületi vízrétegek szerepét a rendszer stabilitása 
szempontjából [46]. 
 Hidrofobizált, monodiszperz részecskék hidroszoljainak vizsgálata során azt találták, 
hogy az alkalmazott kationos tenzid koncentrációjától függően a szol lassan, vagy gyorsan 
koagulál. Felületi erő mérése alapján arra következtettek, hogy a hidrofób felületek közötti 
kölcsönhatás sem írható le a klasszikus DLVO-elmélettel, az ún. hidrofób vonzás fellépése 
következtében. Ez a kísérletileg tapasztalt hidrofób kölcsönhatás 2 nagyságrenddel 
meghaladta a van der Waals erők nagyságát, és exponenciálisan csökkent a részecskék közötti 
távolság növekedtével. [47]. 
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3. Célkitűzések 

Kísérleti munkám során modellanyagként Stöber-féle szilika nanorészecskéket 
használtam. Ezen részecskék előállítási lehetőségeinek és a reakció paramétereinek elemzése 
már számos vizsgálat tárgyát képezte. Szintén sok esetben vizsgálták és jellemezték az 
előállított részecskék vizes és organikus közegű szoljait is. Ezzel szembennagyon kevés 
információ áll rendelkezésre ezen részecskék határfelületi (folzadék/gőz és szilárd/folyadék) 
viselkedéséről, a határfelületeken kialakított filmek strukturáltságáról és ezek befolyásolási 
lehetőségeiről. Ezzel összhangban munkám kezdetekor a következő célcsoportokban 
foglaltam össze a megválaszolni kívánt kérdéseket: 
 
1. A hidrofil (nem felületkezelt) szilika részecskék víz/levegő határfelületi 

tulajdonságainak komplex vizsgálata 
 

Tanulmányozni kívántam a víz/levegő határfelületen kialakuló szilika nanofilmek 
létrehozásának lehetőségeit, a kialakuló struktúra jellegét (kohezív vagy nemkohezív film) és 
lehetőséget találni a struktúra befolyásolására. Ezek mellett a következő egyéb célokat tűztem 
ki: 
 
• A filmkezdemény nagyléptékű strukturájában kompresszió hatására bekövetkező 

változások megfigyelése és a határfelületből történő kiszorulás irányának megállapítása 
Brewster-szög mikroszkópia alkalmazásával. 

• A létrehozott film szilárd hordozóra történő átviteli lehetőségeinek megállapítása, az ott 
kialakult kisléptékű struktúra jellemzése Atomierő mikroszkópia alkalmazásával. 

• A részecskék között a határfelületben fellépő erők meghatározása a kísérleti eredmények 
alapján és ezek összevetése kölcsönhatási energia modellek alapján számított értékekkel.  

 
2. Felületmódosított (hidrofobizált) szilika részecskék előállítása és határfelületi 

vizsgálata 
 

Az irodalomban számos módszert közöltek szilika nanorészecskék hidrofobizálásának 
megvalósítására. Azonban olyan eljárásról nem találtam közleményt, amelyben egyetlen 
felületmódosító  ágens felhasználásával állítottak volna elő különböző hidrofobitású 
részecskéket. Egy ilyen eljárás jóllehet különösen előnyös lenne abból a szempontból, hogy 
ugyanazok a csoportok variálódnának különböző arányban a részecskék felületén. Ezért arra 
törekedtem, hogy találjak olyan monofunkciós szililezőszert, amellyel jól kézbentarthatóan, 
viszonylag egyszerű eljárás keretében lehetséges a hidrofobizálást megvalósítani. Ehhez 
kapcsolódóan jellemezni kívántam az előállított felületmódosított részecskék hidrofobitását és 
határfelületi viselkedésük változását a hidrofob karakterük függvényében. A részecskék 
szilárd hordozóra áttelepített filmjeinek előállításával és morfológiai vizsgálatával 
összefüggést kívántam találni a víz/levegő határfelületi struktúra és a hordozón kialakuló 
szerkezet között.  
 
3. Kétkomponensű filmek és vékonyrétegek előállítása és vizsgálata 
 

Hidrofil és hidrofobizált szilika részecskéket egyaránt tartalmazó, kétkomponensű 
nanofilmek előállításával és vizsgálatával tudomásom szerint még nem foglalkoztak. Ilyen 
összetételű, szilárd hordozóra átvitt filmektől speciális fizikai/kémiai tulajdonságok (pl. 
adszorpciós képesség) megjelenése várhatóak, emleyk gyakorlati alkalmazások számára 
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lehetnek fontosak, amennyiben sikerül a két komponens aggregátumainak egyenletes 
eloszlatását megvalósítani, vagyis ezáltal arányaik változtatásával szabályozni lehet a felületi 
tulajdonságot.  

A kétféle felületű részecskéket egyetlen,közös szolból juttattam a víz/levegő 
határfelületre, majd ezt követően tanulmányozni kívántam a létrejött kevert filmek terítést 
követően kialakult nagyléptékű szerkezetét illetve az ezt követő kompresszió alatt is. 
Különböző összetételű kevert filmek esetében tanulmányoztam a komponensek kétdimenziós 
keverhetőségének lehetőségeit és a vékonyréteg struktúra változásait a komponensek 
arányának függvényében.  
 
4. A részecskék szilárd/folyadék határfelületen történő felhalmozódásának vizsgálata 
 
A szilika részecskék további határfelületi jellemzése érdekében tanulmányoztam szilárd 
felületen (tiszta SiO2 hullámvezető szenzor felületén) alkoholos közegből történő 
felhalmozódásukat optikai hullámvezető szenzor (OWLS) technika alkalmazásával. A 
részecskék szorpciós-deszorpciós folyamatainak vizsgálatával jellemezni kívántam ezen 
folyamatok kinetikáját. Továbbá, kölcsönhatási energia modell felhasználásával össze 
kívántam hasonlítani a kísérleti úton kapott eredményeket az elméleti számítások révén nyert 
értékekkel. A két úton kapott eredmények összevetését felhasználva meg kívántam határozni 
a részecske/felület kölcsönhatási energia karakterisztikus lecsengési távolságának értékét.  
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4. Kísérleti rész 

4.1 Felhasznált anyagok 

Nanorészecskék szintéziséhez felhasznált anyagok 
• Ammóna 25%-os vizes oldata, A.R., Reanal, 
• Etilalkohol, absz, Reanal, 
• Tetraetil ortoszilikát (TEOS), 98%, Merck. 
Felületmódosításhoz felhasznált anyagok: 
• Acetonitril, puriss, 99%, Reanal, 
• Trimetilszilil N,N – dimetilkarbamát (TDK), GC, 97%, Fluka. 
Filmmérleges vizsgálatok során felhasznált anyagok: 
• Desztillált víz, Millipore Milli Q ultraszűrő berendezéssel tisztítva. 
• Kloroform, ultraresy analyzed, 99%, Baker, 
 
 
4.2 Felhasznált eszközök, technikák 

• Transzmissziós elektronmikroszkóp (Jeol JEM-100 CX II). 
• Dinamikus fényszórásmérő berendezés (Malvern Zetasizer 4, Malvern Instruments, U.K.). 
• Filmmérleg, Wilhelmy-típusú erőmérővel felszerelve (saját építésű). 
• Brewster-szög mikroszkóp (saját építésű), 17mW-s polarizált He-Ne lézer fényforrással 

(Melles-Griot) 
• Atomierő mikroszkóp (Nanoscope III Multimode AFM, Digital Instruments, Santa 

Barbara, CA). 
• Integrált optikai hullámvezető szenzor spektroszkóp (Artificial Sensing Instruments, 

Zürich). 
• Hullámvezető szenzor (Mikrovákuum Kft, Budapest) 
• Mágneses Tömegspektrométer: Finnigan MAT 312 (magnetic sector intrument) 
 
 
4.3 Kísérleti módszerek 

4.3.1 Szilika nanorészecskék előállítása és jellemzése 

4.3.1.1 Szintézis 

A szilika nanorészecskéket a Stöber-módszer alapján állítottam elő. A szintézist 
tetraetil-ortoszilikátból kiindulva etanolban, víz és ammónia jelenlétében valósítottam meg. 
Munkám során három különböző méretben kívántam előállítani a részecskéket a további 
kísérletek számára. Ennek megfelelően, irodalmi forrásokra támaszkodva, a reagensek 
koncentrációját úgy választottam meg, hogy közel 50, 100 illetve 200 nm átmérőjű szilika 
részecskék keletkezzenek [16,17]. A TEOS illetve ammónia koncentráció egyik esetben sem 
haladta meg az irodalmi részben ismertetett kritikus értékeket. Az alkalmazott 
koncentrációkat az 1. táblázatban tüntettem fel. 
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1. táblázat: a szilika nanorészecskék szintézisének körülményei. 

minta tervezett átmérő TEOS 
[cm3] 

ammónia-oldat 
[cm3] 

etanol 
[cm3] 

S50H 50 10,0 10,0 250 

S100H 100 10,0 15,0 250 

S200H 200 10,0 20,0 250 
A szintézis leírása: 
1. Az ammónia oldat és az etanol elegyét szobahőmérsékleten mágneses keverővel 

elkevertem. 
2. Az elegyhez hozzáadtam az adott mennyiségű TEOS-t.  
3. A reakcióelegyet lefedtem, és szobahőmérsékleten 24 órát kevertettem. 
4. A feleslegben maradt ammóniát folyamatos desztillációval eltávolítottam a rendszerből.  
 

A keletkezett alkoszolokban a szilika részecskék mennyiségét bepárlással állapítottam 
meg. Háromszor 1,0 cm3 szolt szárítószekrényben 80 °C-on egy órát szárítottam, majd a 
maradékot visszamértem.  

4.3.1.2 Felületmódosítás 

 A szintetizált részecskék felületén található szilanol csoportok megfelelő közegben, 
alkalmas szililező ágensekkel reakcióba vihetők, így lehetőség nyílik az eredetileg hidrofil 
felület átalakítására. A felületmódosításhoz trimetilszilil N,N-dimetilkarbamát szililezőszert 
használtam fel, amely korábban már alkalmasnak bizonyult makroszkopikus üvegfelületek, 
szilika mikrorészecskék, valamint szilika aerogél (Cab-O-Sil M5)  hidrofobizálására [48-50]. 
A reakció paraméterei közül az alkalmazott szililezőszer koncentrációjának változtatásával 
kíséreltem meg különböző hidrofobitású részecskéket előállítani a határfelületi vizsgálatok 
számára. A szililezés sémája: 
 

 
 

A szóbanforgó szililezőszer nagy előnye, hogy a keletkező melléktermékek 
gázhalmazállapotúak, tehát a reakcióelegyből egyszerűen eltávolíthatók. 

A szililezést egy általam kifejlesztett módszer szerint végeztem. A reagens 
töménységének változtatásával kíséreltem meg különböző hidrofobitású részecskéket 
előállítani. Az eredeti közeg (etanol) azonban reagál a szililezőszerrel, így a felületmódosítás 
csak nagyon csekély mértékben megy végbe. Ezért, előkísérleteket követően, az acetonitril 
alkalmazása mellett döntöttem. A felületmódosításhoz az etanolt folyamatos desztillációval 
acetonitrilre cseréltem. Az általam előállított hidrofil szilika részecskék közül a legnagyobb és 
a legkisebb (200 illetve 50 nm tervezett átmérővel) méretűeket módosítottam különböző 
mértékben. A felhasznált anyagok mennyiségei a 2. táblázatban találhatók. A táblázat 
negyedik oszlopában feltüntettem, hogy az alkalmazott reagens mennyiség hányszorosa a 
részecskék felületének trimetilszilil-csoportokkal történő tökéletes beborításához elméletileg 
szükséges mennyiségnek. Ez a szám a részecskék összfelületének egyetlen trimetilszilil-
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csoport területéhez viszonyított értékét jelenti. A trimetilszilil csoportok helyigényét 0.4 nm2-
nek tekintettem [51]. 

 
2. táblázat: a felületmódosítás során alkalmazott szililezőszerek mennyiségei. 

minta alkoszol 
[cm3] 

TDK 
[µl] 

szililezőszer 
felesleg 

S50TDK1 30,0 2400,0 170 

S50TDK2 30,0 1200,0 85 

S50TDK3 30,0 300,0 21 

S50TDK4 30,0 15,0 1 

S100TDK 30,0 300,0 50 

S200TDK1 30,0 300,0 100 

S200TDK2 30,0 150,0 50 

S200TDK3 30,0 30,0 10 

S200TDK4 30,0 15,0 5 
A felületmódosítás leírása: 
1. A részecskék alkoszoljának etanolos közegét acetonitrilre cseréltem folyamatos 

desztilláció és többszöri acetonitril adagolás mellett. 
2. Az acetonitril közegű szolhoz hozzáadtam az adott mennyiségű trimetilszilil N,N-

dimetilkarbamátot, majd 30 percet ultrahangoztam az elegyet. 
3. A feleslegben maradt szililezőszert desztillációval távolítottam el. 
4. Az acetonitrilt lecseréltem etanolra folyamatos desztilláció és etanol adagolás mellett. 
 

A felesleges szililezőszer eltávolításának eredményességét tömegspektrometriás méréssel, 
gőztéranalízist alkalmazva ellenőriztem.  

4.3.1.3 Méretmeghatározás 

 Az eredeti (felületkezeletlen) és a hidrofobizált részecskék pontos méretének 
meghatározása céljából transzmissziós elektronmikroszkópos felvételeket készítettem a 
részecskékről. A részecskéket etanol-kloroform 1:2 térfogatarányú elegyéből terítettem 
víz/levegő határfelületre, ahonnan formvar filmréteggel borított rácsra vittem fel, majd a 
rácsot szobahőmérsékleten megszárítottam. Az egyedi részecskék  méretét a rétegekről 
alkalmas nagyítással (81000, illetve 150000-szeres) készült felvételek alapján határoztam 
meg. Az analízis során minden esetben legalább 500 darab részecske méretét ellenőriztem, 
ezekből számítottam ki az átlagméretet és a szórást.  
 A méretmeghatározás során meg kívántam vizsgálni, hogy a felületmódosítás során 
történik-e szignifikáns változás a részecskék méretében? Ezért az alkoszolban lévő részecskék 
mellett mintát vettem az acetonitrilbe desztillációval átvitt felületkezeletlen részecskékből és a 
szililezés után ismét az eredeti közegbe, etanolba visszajuttatott, már hidrofobizálódott 
részecskékből is. Az esetleges méretváltozás felderítésére az átlagméreteket páros t-próba 
alkalmazásával hasonlítottam össze.  
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4.3.1.4 Szolstabilitás 

Az előállított részecskék szoljainak stabilitásáról, a részecskék diszpergáltsági fokáról, 
illetve lehetséges aggregációjáról dinamikus fényszórás vizsgálatok segítségével kívántam 
képet kapni. A vizsgálatokhoz a két legnagyobb méretű (200 illetve 100 nm tervezett 
átmérőjű) hidrofil, illetve hidrofobizált részecskéket használtam fel. A méréseket a 
transzmissziós elektronmikroszkópos eredményekkel is párhuzamba kívántam állítani, ezért a 
hidrofil részecskék esetében a méréseket etanol és acetonitril közegben is elvégeztem. 
Továbbá vizsgáltam a részecskék viselkedését a filmmérleges méréseknél alkalmazott 
terítőfolyadékban (etanol-kloroform 1:2 térfogatarányú elegyében) is. A mérések során két 
különböző szögnél is tanulmányoztam a szolok viselkedését (45° és 90°). A kísérleti 
tapasztalatok alapján az összehasonlításhoz a 90°-os szögnél mért eredményeket használtam 
fel.  
A vizsgálatok körülményei az alábbiak voltak: 
• A részecskék etanol, illetve acetonitril közegű szoljai a mérések előtt maximum 2 héttel 

készültek. 
• A szilika szolok koncentrációját a méréshez szükséges értékre állítottam be hígítással. A 

megfelelő koncentráció 0,5 mg/cm3 volt.  
• Az etanol-kloroform közegű szolok közvetlenül a mérések előtt készültek az alkoszolhoz 

történő kloroform hozzáadással. 
• A mérések előtt a mintákat 10 percig ultrahangfürdőben homogenizáltam. 
• A részecskék időbeli aggregatív állandóságának megállapításához a mérések a minta 

cellába helyezésétől számított 2.,10.,30. 60. percben történtek. 
• Minden mérést legalább kétszer megismételtem. 
• A mérés hőmérséklete minden esetben 25 °C volt.  

4.3.2 Folyadék/gőz határfelületi vizsgálatok 

4.3.2.1 Filmmérleges kísérletek 

 Ismeretes, hogy molekuláris filmek határfelületi vizsgálatára már több tíz éve 
intenzíven alkalmazzák a filmmérleges technikát. A mért izotermákból ugyanis olyan, az 
egyedi molekulákra jellemző paraméterek határozhatók meg nagy biztonsággal, amelyek 
egyébként csak nagyműszeres mérések révén tanulmányozhatók (pl. a molekula 
keresztmetszeti terület) [52]. A módszert már több évtizede alkalmazzák határfelületi 
kölcsönhatások tanulmányozására, de kezdetben főként többkomponensű rendszerek 
(polimer-részecske kompozitok) vizsgálatára koncentráltak. Mikro és nanoméretű részecskék 
tanulmányozására is végeztek korábban vizsgálatokat, de a módszer alkalmazásának 
elterjedése főként az elmúlt évtizedre jellemző [31,33,52,53]. A filmmérleg működési elvét a 
4. ábra segítségével mutatom be. 
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4. ábra: a filmmérleg vázlatos rajza.  

 A filmmérlegben egy legalább 5 mm mélységű, általában teflonból készült  kádban 
helyezkedik el a szubfázist alkotó folyadék (legegyszerűbb esetben nagytisztaságú -ioncserélt 
és ultraszűrt- víz). A kád egyik végében helyezkedik el a mozgatható korlát, amellyel a 
terítést követően a határfelületben lévő részecskéket komprimálják. Wilhelmy-féle erőmérés 
esetén a kád másik végében található az erőmérő lemez (platina vagy szűrőpapír), amelynek 
az alját pontosan a vízfelszínre pozícionálják még a film kialakítása előtt. A mozgó korláttal 
végrehajtott területcsökkentés hatására a részecskék egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ami 
az erőmérő lemezre ható erő változásában nyilvánul meg. Amennyiben a mérés előtt az 
erőmérő lemezt a tiszta tömbfázis felületi feszültségének megfelelő értékre kalibrálták, akkor 
a komprimálás folyamán mutatott érték az ún. oldalnyomásnak (kétdimenziós nyomás) felel 
meg [54]. A kompresszió folyamán végül a részecskék az ún. kollapszuspontban elérik a 
terített rendszerre jellemző maximális tömörödöttséget. Az ezt követő további kompresszió 
hatására már kiszorulnak a határfelületből, nedvesíthetőségüktől függően vagy a szubfázis 
irányába vagy pedig a levegőre. A mérés során az aktuális területértékhez tartozó 
oldalnyomás értékét a mozgó korlátot is vezénylő számítógép folyamatosan regisztrálja.  

 
Az előállított hidrofil és a felületmódosított (hidrofobizált) nanorészecskék víz/levegő 

határfelületi viselkedésének tanulmányozása érdekében -a vázolt célkitűzéseknek 
megfelelően- meghatároztam a részecskék oldalnyomás-terület izotermáit. Az így kapott 
görbék értékelésével kívántam információt szerezni a részecskék határfelületi 
strukturáltságáról, nedvesíthetőségéről, a kompresszió során bekövetkező változásokról. 
Vizsgálati körülmények: 
• Minden izoterma felvétele előtt elvégeztem az erőmérő kalibrációját, és ellenőriztem a víz 

tisztaságát. A tiszta víz felületi feszültsége Wilhelmy-féle módszerrel mérve 72±0,5 
mN/m, 23°C-on, ennek megfelelően a vizet tisztának tekintettem, ha a mért felületi 
feszültség ezen a határon belül volt és a kompresszió végéig nem volt oldalnyomás 
emelkedés. (A komprimálás során a rendelkezésre álló felületet 1/10-ére csökkentettem.) 

• A részecskéket etanol-kloroform 1:2 térfogatarányú elegyéből terítettem a vízfelszínre. Az 
elegyet a terítés előtt állítottam elő az alkoszolhoz történő kloroform hozzáadással. A 
terítés előtt az elegyet ultrahangfürdőben 10 percig homogenizáltam. 

• A terítést követően 10 percet vártam, hogy a terítőfolyadék tökéletes elpárologjon a 
felületről.  

• Ezt követően a réteget komprimáltam, majd a kompresszió végén a korlátot visszavontam 
(expandáltattam a réteget). A mozgó korlát sebessége a kompresszió és az expanzió során 
3,35 cm/perc volt, ez 33,5 cm2/perc területcsökkenési sebességnek felelt meg.  

• Minden egyes részecske esetében legalább 5 párhuzamos mérést végeztem.  
 

mozgó korlát 

 

PC 

erőmérő 



24 

Az elvégzett kísérleteknek és számításoknak a részletes ismertetése a vázolt 
célkitűzéseknek megfelelő felosztásban a következő három alfejezetben található.  

4.3.2.1.1 A felületkezeletlen részecskék jellemzése 

 A felületkezeletlen részecskék vizsgálata céljából legalább öt különböző 
mennyiségben terítettem a vizsgált mintákat a vízfelszínen, mivel korábbi kísérleti tapasztalok 
arra utaltak, hogy az izotermák jellemző paraméterei (és ezeken keresztül a belőlük számított 
mennyiségek is) függenek a terített részecskék mennyiségétől [49]. A kompresszió alatt 
vizuális megfigyelés segítségével állapítottam meg a rétegnek a kollapszust követő kiszorulási 
irányát a határfelületből. (A levegőre történő kiszorulás esetén a vízfelszínen fehér, gyűrött 
réteg formájában helyezkednek el a részecskék, mely szabad szemmel is látható.) Az 
izotermákból az alábbi jellemző paramétereket határoztam meg az 5. ábrán látható módon a 
mért görbe egyes szakaszaira illesztett egyenesek segítségével:  
 
• Kollapszusnyomás, ΠK [mN/m] 
• Kollapszusterület, AK [cm2] 
• Kontakt keresztmetszeti terület, A* [cm2] 

 

 
5. ábra: jellemző oldalnyomás-terület izoterma és a belőle meghatározandó paraméterek 
(ΠK: kollapszusnyomás, AK: kollapszusterület, A*: kontakt keresztmetszeti terület). 

Ezenkívül minden esetben meghatároztam az ún. elvi terület értékét, amely a terített 
részecskék által a legtömörebb, hexagonális elrendeződésben elfoglalt terület nagyságát 
jelenti: 



25 

 
91,0/2πNrAelvi =  /3/ 

 
Ahol: 
N: a terített részcskék száma, 
r: részecskesugár, 
π: Ludolf-féle szám (értéke: 3,141592) 

 

 
A terített részecskék számának meghatározása: 

 
VmN ρ/=  /4/ 

 
Ahol: 
m: a terített részcskék tömege, 
ρ: a szilika részecskék sűrűsége (értéke: 2,06 g/cm3 [17]), 
V: egyetlen részcske térfogata. 

 

 
Az elvi terület és a kollapszus illetve keresztmetszeti területek összevetése a réteg 

kohezivitásáról szolgáltat információt. 
 

Gömb alakú részecskék nedvesíthetősége kvantitatíven jellemezhető az oldalnyomás-
terület izotermákból meghatározott paraméterekből számítható vízperemszög értékével [55]: 
 

( )Θ±=Π cos12rAKK γπo  /5/ 
 
Ahol: 

o
KA : a kollapszus terület, egyetlen részecskére vonatkoztatva: 

 
NAA KK /=o  

 
Ahol: 
N: a terített részecskék száma (meghatározható a 3. összefüggés 
alapján), 
γ: víz/levegő határfelületi feszültség (értéke: 72 mN/m), 
r: részecskesugár, 
Θ: haladó vagy hátráló vízperemszög. 

 

 
A ± jel közötti választás a víz/levegő határfelületből való kiszorulás irányától függ. Ha 

a részecske a határrétegből a vízbe szorul ki, akkor - (haladó peremszög), ha a levegőre, akkor 
+ (hátráló peremszög). 
 

Megjegyzendő, hogy amennyiben a kollapszusban a részecskék teljesen tömör, 
hexagonális illeszkedése valósul meg, akkor a peremszög a kollapszusnyomás és a tömbfázis 
felületi feszültsége ismeretében az alábbi, egyszerűsített képlet alapján is számítható [56]: 
 

( )( )[ ]1/32arccos
2/12/1 −Π±=Θ πγK  /6/ 
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 Amennyiben a hidrofil részecskék nemkohezív vagy legalábbis csak igen gyengén 
kohezív filmet képeznek a terítést követően, azaz a részecskék között kis részecske-részecske 
távolságoknál a taszító kölcsönhatási energia a domináns, akkor a kísérletileg meghatározott 
izotermákból lehetséges ennek az energiának a számítása az alábbi módon: 

A taszító párkölcsönhatási energiák kísérleti értékei (VT) meghatározhatók a 
különböző részecske-részecske távolságoknál (H) mért oldalnyomásnak (Π) az egy 
részecskére jutó terület (A°) szerinti integrálásával: 
 

( )∫
ℵ

Π=
HA

A
T dAAV oo

3
1  /7/ 

 
Az egyetlen részecskére jutó terület a részecskék mennyiségének és sűrűségének ismeretében 
számítható a fentebb ismertetett módon. H és AH kapcsolatát a következő összefüggés adja 
meg: 
 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞
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⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= r
tg

AH H

6
6

2
π

 /8/ 

 
 Az izotermákból számított energia értékeket össze kívántam hasonlítani alkalmas 
kölcsönhatási energia modellek alapján számítható értékekkel, ezért első közelítésben 
megkíséreltem a hidrofil részecskék határfelületi viselkedését modellezni a klasszikus DLVO-
elmélet alapján. A számításhoz a következő összefüggéseket és paramétereket használtam fel:  
 
A teljes kölcsönhatási energia (VTOT) a DLVO-elméletnek megfelelően a van der Waals-féle 
vonzás (VA) és az elektromos kettősréteg-taszítás (VR) összegeként határozható meg:  
 

RATOT VVV +=  /9/ 
 

H
arVA 12

−=  /10/ 
 

( )[ ] ssrVR /2exp2
0 −−Ψ= τε  /11/ 

 
Ahol: 
a: Hamaker-állandó, értéke: 4x10-21 J [47], 
r: részecskék gömbekvivalens sugara, 
ε: a víz abszolút permittivitása (értéke: 7,1x10-10 C/Vm), 
Ψ0: a felületi potenciál (a zéta-potenciál kísérletileg meghatározott 
értékével, (-40 mV) helyettesítve [57]), 
τ=kr, ahol: k a reciprok Debye-Hückel paraméter, értéke: 108 1/m [47] 
s=(H+2r)/r. 

 

4.3.2.1.2 A felületmódosított részecskék jellemzése  

A különböző mértékben hidrofobizált részecskéket legalább négy különböző 
mennyiségben  terítettem a filmmérlegben. Az izotermákat az előző pontban megadott 
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paraméterek meghatározásával (ΠK, AK, A*), a nedvesedésre jellemző peremszög 
számításával és a kompressziós/expanziós görbék viszonyával jellemeztem.  

4.3.2.1.3 A hidrofil és a hidrofobizált részecskék kétdimenziós keveredésének vizsgálata 

 Kétkomponensű nanofilmek előállítására a filmmérleges technika szintén kiválóan 
alkalmas, mivel a keveréket alkotó nanorészecskék szerencsés esetben egyetlen közös szolból 
is teríthetőek a víz/levegő határfelületre. Az ily módon kapott határfelületi filmek továbbá a 
Langmuir-Blodgett technikával szilárd hordozóra is áttelepthetőek.  

Az egykomponensű nanostrukturált vékonyrétegek vizsgálatát követően 
megkíséreltem előállítani olyan víz/levegő határfelületi filmeket, amelyek két komponensből, 
mégpedig hidrofil és ugyanolyan méretű hidrofobizált részecskékből állnak. Az ily módon 
előállított kétkomponensű filmekről az irodalomban még nem találtam beszámolót. Az 
előállítás metodikájának kidolgozásán túl egy ilyen modellrendszer lehetőséget teremt arra is, 
hogy a részecskék kétdimenziós keveredésének lehetőségei tanulmányozhatóak legyenek.  

A kísérletekhez a legkisebb méretű (50 nm tervezett átmérőjű, S50H minta) 
felületmódosítatlan és a vizsgálatok során leginkább hidrofóbnak talált szilika részecskéket 
(S50TDK1 minta) használtam fel. A kísérletekben a terített részecskék összmennyisége 
minden egyes esetben ugyanannyi volt (0,55 mg), csak a rendszer összetétele volt különböző. 
Ha az összetételt a rendszer hidrofobizált részecske tömegszázalékában adom meg, akkor a 
következő összetételű rendszereket vizsgáltam: lásd 3. táblázat. 
 
3. táblázat: a keveredési kísérletekben vizsgált rendszerek összetétele. 

minta a részecskék aránya 
(hidrofil: hidrofobizált) terített mennyiségek 

S50H 1 : 0 0,55 mg S50H + 0 mg S50TDK1 

S50M41 4 : 1 0,44 mg S50H + 0,11 mg S50TDK1 

S50M11 1 : 1 0,275 mg S50H + 0,275 mg S50TDK1 

S50M14 1 : 4 0,11 mg S50H + 0,44 mg S50TDK1 

S50TDK1 0 : 1 0 mg S50H + 0,55 mg S50TDK1 
Vizsgálati körülmények: 
• A hidrofil és a hidrofobizált részecskék szoljait a kívánt arányban elegyítettem, majd 

kétszeres térfogatú kloroformmal hígítva állítottam elő a terítőfolyadékot.  
• Minden egyéb körülmény azonos volt az egykomponensű rendszerek vizsgálatánál 

alkalmazottakkal (4.3.2.1 pont). 
A komponensek keverhetőségének vizsgálata 
 A hidrofil és hidrofób részecskék kétdimenzióban történő keverhetőségét első 
lépésben a molekuláris filmek analógiájára próbáltam jellemezni [58].  

Két komponens kétdimenziós keverhetőségének vizsgálata során az alábbi eseteket 
különböztetik meg: 
 - Ideális elegy, tökéletes keveredés, 
 - Részleges keveredés, 
 - Nincs keveredés.  
Az alábbi kritériumok szerint lehetséges a keveredés/nemelegyedés kérdésének tisztázása:  
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A kétkomponensű keverékek kollapszusnyomás értékeinek függése az összetételtől 
Amennyiben a két tiszta komponens esetén a kollapszusnyomás értéke különbözik egymástól, 
és a kétkomponensű keverékek esetén a kollapszusnyomás értéke a kettő között van és 
lineárisan változik az összetétellel, akkor minimálisan legalább parciális keveredésről van szó 
[59].  
A részecskék által elfoglalt terület értékének változása 
Ha az oldalnyomás adott értéke mellett a részecskék által elfoglalt terület értéke lineárisan 
változik az összetétellel, akkor ez ideális keverék képződésére vagy teljes keverhetetlenségre 
utal, ám ez csupán szükséges, de nem elégséges feltétel bármelyik eset bizonyításához. A 
lineáristól való eltérés legalább parciális keveredésre utal.  
Terület-többlet (A#) meghatározása 
Adott oldalnyomáson a részecskék által elfoglalt terület értékének eltérése az ideális keverék 
esetén tapasztalható értéktől: 
 

A#=A-(x1A1+X2A2) /12/ 
 
Ahol: 
A: a kétkomponensű keverék által elfoglalt terület adott 
oldalnyomáson, 
x1,x2: a két komponens összetételi változója (tömegtört), 
A1,A2: a két tiszta komponens keresztmetszeti területe adott 
oldalnyomáson. 

 

 
A terület-többlet mennyiség nagysága az ideális keveredéstől, illetve a teljes 

keverhetetlenségtől való eltérés mértéke, a két szélső esetben zérus érték. A zérus értéktől 
való pozitív vagy negatív eltérés a két komponens keverhetőségét mutatja.  Pozitív eltérés arra 
utal, hogy az azonos komponensek közötti kohézió erősebb, mint a különbözőek közötti, 
negatív eltérés esetén pedig ennek ellenkezőjéről van szó [60].  

4.3.2.2 A határfelületi filmek nagyléptékű strukturájának vizsgálata: Brewster-
szög mikroszkópia 

A részecskék víz/levegő határfelületen történő szerkezetképzésének és morfológiai 
változásainak in-situ vizsgálatára alkalmas módszer az ún. Brewster-szög mikroszkópia 
(BAM), amelyet kezdetben főként molekuláris filmek vizsgálatára alkalmaztak, de később 
bebizonyosodott, hogy szilárd részecskék valamint szilárd részecske/molekulák/polimerek 
alkotta kompozit rendszerek folyadék/gőz határfelületi filmjeinek tanulmányozására is 
kitűnően használható [61-63]. Ezenfelül a módszer alkalmas szilárd hordozóra áttelepített 
nanofilmek nagyléptékű szerkezetének in-situ vizsgálatára is [64]. A technika alapelve, hogy 
a tiszta folyadékfelszínről az ún. Brewster-szögben (αBr, értéke vízre :53,1°): 
 

αBr =arc tg(n1/n0) /13/ 
 
Ahol: 
n1: a folyadék törésmutatója (értéke víz esetén: 1,33), 
n0: a levegő törésmutatója (értéke konvencionálisan 1). 

 

 
beeső polarizált lézerfénynek nincsen reflexiója. Amennyiben viszont a vízfelszínen 
bármilyen felületi réteg található, akkor a megváltozott törésmutatónak köszönhetően erről a 
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rétegről már van reflexió, és a visszavert fény kamerával történő detektálásával a határrétegről 
reflektált, mozaikszerűen összeállt képet kaphatunk.  
 
 A BAM-vizsgálatokat elvégeztem a részecskék terítését követően, valamint a teljes 
kompresszió alatt is. A felvételeket először videóra rögzítettem, majd számítógépen Adobe 
Premiere L szoftver segítségével digitalizáltam.  
 A módszert párhuzamosan alkalmaztam a filmmérleges vizsgálatokkal. A terítést, 
illetve a terítőfolyadék elpárolgását követően még a kompresszió megkezdése előtt 
rögzítettem a kialakult struktúrát, majd ezt tettem a teljes kompresszió alatt is folyamatosan. 
Ily módon sikerült felvételeket készítenem az összes általam vizsgált részecske filmjéről.  

4.3.2.3 A határfelületi filmek áttelepítése szilárd hordozóra: Langmuir-Blodgett 
technika 

 A filmmérlegben komprimált határfelületi rétegek a Langmuir-Blodgett technika 
segítségével átvihetők szilárd hordozóra [65]. Így lehetőség nyílik a vízfelszínen kialakult 
struktúra és a hordozón létrejött morfológia összehasonlítására és tanulmányozására 
nagyfelbontású mikroszkópos technikák alkalmazásával.  

A részecskék rétegeit állandó oldalnyomáson és meghatározott komprimáltsági foknál 
(amelyet az oldalnyomás értékkel jellemeztem) telepítettem át a szilárd hordozóra, amely 
minden esetben frissen hasított csillámfelület volt.  

4.3.2.4 Morfológiai vizsgálatok a szilárd hordozón lévő rétegeken: atomierő-
mikroszkópia  

 A pásztázószondás mikroszkópiás technikák családjába tartozó atomierő mikroszkópia 
(AFM) lehetőséget nyújt szilárd hordozón lévő vékonyrétegek morfológiájának vizsgálatára. 
A módszer segítségével nanométer alatti felbontás is elérhető [66].  
 A Langmuir-Blodgett technikával készített rétegekről különböző alkalmas nagyítású 
felvételeket készítettem, amelyek révén a rétegek morfológiájáról, a részecskék 
elrendeződéséről és a felület fedettségéről kívántam információt szerezni.  

4.3.3 Szilárd/folyadék határfelületi vizsgálatok 

 Szilárd felületen bekövetkező adszorpció vizsgálata igen régóta tart számot nagyfokú 
érdeklődésre a tudományos kutatók részéről a folyamat gyakorlati jelentősége miatt. Újabban 
az integrált optikai rendszerek fejlődésének következtében lehetőség nyílik a felületen 
felhalmozódott anyag nanogramm volumenű detektálására is, amelyre kiváló eszköz az 
optikai hullámvezető szenzor (OWLS) technika. A módszer működése a hullámvezető 
szenzorba becsatolt és abban tovaterjedő lézerfény transzverz elektromos és transzverz 
mágneses módusának detektálásán alapul [67]. Ezekből meghatározható a már  adszorbeálódó 
réteg vastagsága és törésmutatója. Ebből a két adatból pedig kiszámítható az adott 
felületegységen megkötődött részecskék száma (n) az alábbi módon [68,69]: 
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( )

dc
dnm

dnn ACA −=ν  
/14/ 

 
Ahol: 
nA: az adszorbeálódott réteg törésmutatója, 
nC: a közeg törésmutatója (értéke etanol esetén: 1,3611), 
dA: az adszorbeálódott réteg vastagasága, 
m: egyetlen részecske tömege, 
dn/dc: törésmutató inkrementum (értéke: 0,1986 cm3/g, LI3 
Rayleigh interferométerrel, Zeiss, Jena, mérve) 

 

 
 Az adszorpciós kísérletekben használt szilícium-dioxid hullámvezető szenzort a 
Mikrovákum Kft (Budapest) szállította. A célkitűzéseknek megfelelően arra koncentráltam, 
hogy megvizsgáljam a hullámvezető szenzor felületén a különböző méretű, hidrofil 
részecskék adszorpciójának, illetve deszorpciójának lehetőségét és mértékét. Jellemezni és 
összehasonlítani kívántam ezen folyamatok kinetikáját a különböző méretű részecskék 
esetében. Vizsgáltam továbbá, a kísérletileg kapott paraméterek értékeit és az alkalmas 
kölcsönhatási energia modellek alapján kapott eredményeket.  
 
A vizsgálatok körülményei 
• A hullámvezető szenzort a mérés előtt etanollal többször leöblítettem majd szárítottam. 
• A szenzor felületére először etanolt áramoltattam mindaddig, amíg a két detektált 

spektrum stabil jelet nem adott.  
• A részecskék alkoszoljának koncentrációját a kívánt értékre állítottam, (ez minden esetben  
• mg/cm3 volt) , majd a szolt 10 percig ultrahangfürdőben homogenizáltam. Ezután a szolt 

a felületre áramoltattam, amíg az adszorpció el nem érte a maximumot. A szol 
térfogatárama minden esetben 2.46 ml/s volt.  

• Ezt követően újra etanolt áramoltattam a szenzor felületére, hogy a már megkötődött réteg 
deszorpciójának lehetőségét tanulmányozzam.  

 
Adszorpciós kinetika 
 A kísérletileg kapott görbék analíziséhez az ún. Random Sequential Adsorption (RSA) 
kinetikát használtam fel, amely a felülethez egymásután érkező részecskék esetén figyelembe 
veszi a már korábban adszorbeálódott egységek által elfoglalt területet. A teljes folyamat 
(adszorpció és deszorpció együtt) az alábbi differenciálegyenlettel írható le [70]:  
 

( ) ννφν
ν da kck

dt
d −=  /15/ 

 
Ahol: 
ν: egységnyi felületen megkötődött részecskék száma, 
ka: adszorpciós sebességi állandó, 
φ: azon felület aránya a teljes felülethez képest, amelyen lehetséges 
az egymásután érkező részecskék további adszorpciója, értéke 
folyamatosan változik a szorpciós folyamat során, 
cν: a részecskék koncentrációja a diffúziós határrétegben, 
kd: deszorpciós sebességi állandó. 
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φ meghatározása  
Korábbi tapasztalatok alapján az alábbi interpolációs formula alkalmasnak bizonyult a φ 
paraméter értékének becslésére [71]:  
 

3

3~2~~

~

0845,02336,0812,01

1

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Θ−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Θ+Θ−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Θ−

=φ  /16/ 

Ahol: 
 

JΘ
Θ=Θ

~
, 

/17/ 

 
ΘJ: „Jamming limit” a kétdimenzióban elérhető maximális fedettség, 
az RSA-kinetikának megfelelően, értéke: 0,55 [71], 
 
Θ=νa 
 
jelenti a már megkötődött részecskék által elfoglalt területet, ahol: 
„a” értéke az egyetlen részecske keresztmetszeti területe. . 

 
/18/ 

 
cv meghatározása:  
A diffúziós rétegben az alábbi differenciálegyenlet írja le a részecskék koncentrációjának 
változását:  
 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

−
= φν

δ ν
νν ckkccDS

dt
dcV ad

d

b  /19/ 

 
Ahol: 
V: egyetlen részecske térfogata, 
S: egyetlen részecske felülete, 
cb: a felületre áramoltatott szol koncentrációja, 
D: a részecskék diffúziós együtthatója, amely a Stokes-Einstein egyenlet 
alapján számítható: 
 

 

r
TkD B

πµ6
=  /20/ 

 
Ahol: 
kB: Boltzmann-állandó (értéke: 1,380658 x 10-23 J/K), 
T: abszolút hőmérséklet, 
m: a közeg dinamikai viszkozitása (értéke etanol esetén: 1,2x10-3 Pa s), 
r: a részecskék sugara. 
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δd: a diffúziós réteg vastagsága, meghatározható az alábbi összefüggés szerint [72]:  
 

( ) 2
1

6
1

3
1 63 G

sDd κδ =  /21/ 

 
Ahol: 
κ: a szol kinematikai viszkozitása (értéke: 0,0152 cm2/s), 
s: a lézernyaláb középpontjának és a mérőküvetta középpontja 
közötti távolságok aránya (értéke: 8), 
G: a szol térfogatárama a felülethez. . 

 

 
Részecske-felület kölcsönhatási energia számítása: 
 Az adszorpciós sebességi állandó értéke nemcsak kísérleti úton határozható meg, 
hanem a részecske-felület kölcsönhatási energia összefüggésből, számítással is. Amikor az 
adszorpciós folyamat során egy részecske megközelíti a felületet, akkor az adszorpciós 
állandó kiszámítható a teljes kölcsönhatási energia integrálásával az alábbi módon [73]:  
 

( )( )[ ]
1

0

1/exp
−∞

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−= ∫ dzTkzUDk Ba  /22/ 

 
Ahol: 
kB: Boltzmann állandó, 
T: abszolút hőmérséklet, 
z: a részecske-felület távolság. 

 

 
A hullámvezető szenzor felülete és a részecskék között a teljes kölcsönhatási energia, U(z) az 
alábbi módon adható meg: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )zUzUzU daLW +=  /23/ 
 
 A két kölcsönhatási energia tag a vonzó, ún. Lifschitz-van der Waals féle 
kölcsönhatás, U(LW) és a taszító, ún. donor-akceptor (más néven: szolvatációs) kölcsönhatás , 
U(da). Ezek távolságfüggése az alábbi egyenletekkel írható le [74]:  
 
 ( ) ( ) ( ) zrUlzU LWLW /2 ||2

0π=         /24/ 
 
 Ahol:  
 l0: a részecske-felület közötti távolság elsődleges minimum értéke a Born-féle taszítás 
 következtében (értéke: 0,157 nm [42]), 
 U(LW)||: két párhuzamos, végtelen nagyságú felület közötti  

donor-akceptor-típusú kölcsönhatási energia. 
 
 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]rzlUzU dada χπχ /exp2 0

|| −=        /25/ 
 
 Ahol:  
 χ: karakterisztikus lecsengési távolság,  
 U(da)||: két párhuzamos, végtelen nagyságú felület közötti donor-akceptor-típusú  
  kölcsönhatási energia.  
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 Az adszorpciós kísérletek során meghatározott adszorpciós sebességi állandó értékeit 
össze kívántam vetni a vázolt modell alapján elméleti úton, számítással meghatározott 
értékkel. A számítások során a modell legérzékenyebb paraméterének, a lecsengési 
távolságnak az értékét úgy választottam meg, hogy a kétféle úton meghatározott adszorpciós 
sebességi állandó értékek minél pontosabban egyezzenek.  
 
Megjegyzés: 
 A kísérleti körülményekből adódóan a teljes kölcsönhatási energia számításánál az 
elektrosztatikus kölcsönhatást ebben az esetben nem vettem figyelembe, mivel a másik két 
kölcsönhatáshoz képest csak elhanyagolhatóan kis mértékben járul hozzá a nanorészecskék 
szilárd/folyadék határfelületi energiájának kialakításához.  
 A donor-akceptor típusú kölcsönhatás lecsengési távolságának pontos meghatározása 
komoly nehézségekbe ütközik. Felületi erőmérő berendezést (Surface Forces Apparatus [75]) 
használva lehetséges ugyan meghatározni bizonyos lecsengési távolság értékeket, ám az 
eredmények kevéssé megbizhatóak és nehezen vethetők össze elméleti modellszámítások 
alapján kapott értékekkel.  
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5. Eredmények és értékeléseik 

5.1 Részecskék előállítása és jellemzése 

5.1.1 Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok 

A legnagyobb méretű részecskékről készített felvételek közül mutatok be 
három jellemző képet a 6. ábrán.  

 

 

A 

 

 

B 
 

 

C 
6. ábra: TEM-felvételek a közel 200 nm átmérőjű részecskékről, A: hidrofil 
részecskék etanolban, B: hidrofil részecskék acetontorilben, C: hidrofobizált 
részecskék etanolban. Nagyítás: 81000-szeres. 
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A vizsgált minták részecskéinek átlagmérete és szórásadatai a 4. táblázatban 
láthatóak. 

 
4. táblázat: szilika részecskék átlagméret és szórásadatai transzmissziós 
elektronmikroszkópos felvételek analízise alapján.  

minta közeg átlagméret (átmérő) és szórás 
[nm] 

S200H etanol 214 ± 18 

S200H acetonitril 215 ± 20 

S200TDK1 etanol 217 ± 19 

S100H etanol 97 ± 17 

S100H acetonitril 99 ± 18 

S100TDK etanol 104 ± 18 

S50H etanol 44 ± 8 

S50H acetonitril 44 ± 8 

S50TDK1 etanol 43 ± 8 
 

 Sikerült előállítani a három különböző méretű felületkezeletlen részecskét. A 
részecskék minden esetben csaknem teljesen szabályos gömb alakúak voltak, az 
átlagméret szórása pedig 10 és 20% között volt, tehát a polidiszperzitásuk viszonylag 
csekélynek adódott. 
 A hidrofobizálás folyamata során nem változott szignifikánsan a részecskék 
mérete. Az etanolban illetve acetonitrilben diszpergált hidrofil részecskék mérete nem 
különbözött egymástól szignifikánsan és ugyanez mondható el a hidrofobizált 
részecskékről is. 
 Korábbi irodalmi eredményekkel összhangban azt találtam, hogy a nagyobb 
méretű részecskék esetén az átlagméret százalékos szórása kisebb, mint a kisebb 
részecskéknél [16,18,34].  
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5.1.2 Dinamikus fényszórás vizsgálatok 

A mérések eredményeit az 5. és a 6. táblázatban ismertetem.  
 

5. táblázat: a részecskék szoljainak dinamikus fényszórás vizsgálattal 
meghatározott átlagméretei. A méréseket a minták bemérését követő 1. percben 
végeztem. 

minta közeg hidrodinamikai átmérő 
[nm] polidiszperzitás 

S200H Etanol 242 0,2 

S200H Acetonitril 282 0,1 

S200TDK1 Etanol 231 0,2 

S100H Etanol 126 0,1 

S100H Acetonitril 135 0,1 

S100TDK1 Etanol 117 0,2 

S200H etanol-kloroform 1:2 190 0,1 

S200TDK1 etanol-kloroform 1:2 240 0,2 

S100H etanol-kloroform 1:2 180 1,0 

S100TDK1 etanol-kloroform 1:2 105 0,5 
 

6. táblázat: a terítőfolyadékban (etanol-kloroform elegy, 1 : 2) mért átlagméret 
adatok időfüggése az S200TDK1 minta esetében 

mérés időpontja 
[perc] 

hidrodinamikai átmérő 
[nm] 

1 248 

10 767 

30 906 

60 982 
 

 A részecskék hidrodinamikai átmérői kismértékű eltérést mutatnak az egyedi 
részecskék transzmissziós elektronmikroszkópos felvételekből meghatározott 
értékektől: jellemzően 10-30%-kal nagyobb értékeket tapasztaltam. Ez az eredmény a  
részecskék kismértékű aggregációjára utal.  
 Az etanol-acetonitril közegcsere nem okozott aggregációban megnyilvánuló 
méretnövekedést. Az itt tapasztalt szintén csak kismértékű méretnövekedés nagysága  
A homogenizálást követő 60. percig kismértékű aggregációra utaló méretnövekedés 
volt tapasztalható az etanol-kloroform elegyekben mért eredmények alapján. A 
méretnövekedés ezekben az esetekben nagyobb volt, mint a közegcserét követően 
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mért különbségek. Ez azonban nem jelent problémát a kísérleti munka során, mivel a 
filmmérleges kísérletekben a terítőfolyadékban való diszpergálást követően a 
részecskék terítésére azonnal sor kerül az alkalmazott metodikának megfelelően 
(4.3.2.1 fejezet).  
 A nagyobb részecskék esetében lassú ülepedés volt tapasztalható a hosszabb 
idejű mérés alatt, de ez a szolok ismételt ultraszonikálásával kiküszöbölhető volt.  
 
5.2 Folyadék/gőz határfelületi vizsgálatok 

5.2.1 Felületkezeletlen részecskék   

5.2.1.1 Filmmérleges kísérletek 

 A hidrofil részecskék oldalnyomás-terület izotermáit és az analízisükkel 
meghatározott jellemző paraméterek értékeit ismertetem ebben a fejezetben. A 
különböző mennyiségben terített 44, 97 és 214 nm átmérőjű hidrofil szilika 
részecskék izotermái a 7/A, 7/B és 7/C ábrákon láthatóak. A számított paraméterek 
értékeit  a 7., 8. és 9. táblázatokban közlöm. 
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minta: S50H
Részecske átmérõ: 44 nm

  0.385 mg
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7/A ábra: különböző mennyiségben terített, 44 nm átmérőjű hidrofil  részecskék 
oldalnyomás-terület izotermái. 
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7/B ábra: különböző mennyiségben terített, 97 nm átmérőjű hidrofil  részecskék 
oldalnyomás-terület izotermái. 
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Részecske átmérõ: 217 nm
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7/C ábra: különböző mennyiségben terített, 214 nm átmérőjű hidrofil  
részecskék oldalnyomás-terület izotermái. 
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7. táblázat: a 7/A ábrán látható izotermák jellemző adatai és a számított 
peremszög értékek.  

AK A* m 
[mg] 

N 
[db] 

ΠK 
[mN/m] [cm2] [nm2/részecske] [cm2] [nm2/részecske] 

Aelvi 
[cm2] Θ 

0,385 4,46x10-12 13,6 82,4 1969 88,6 2119 70,0 60° 

0,550 5,97x10-12 11,3 108,7 1815 117,6 1965 100,0 55° 

0,715 7,78x10-12 10,7 149,0 1915 158,3 2034 130,0 54° 

0,935 1,02x10-13 6,2 189,0 1857 198,7 1953 170,0 47° 

1,100 1,20x10-13 4,5 209,7 1752 217,3 1815 200,0 43° 

 
8. táblázat: a 7/B ábrán látható izotermák jellemző adatai és a számított 
peremszög értékek. 

AK A* m 
[mg] 

N 
[db] 

ΠK 
[mN/m] [cm2] [nm2/részecske] [cm2] [nm2/részecske] 

Aelvi 
[cm2] Θ 

0,75 7,62x10-11 13,4 66,4 8715 73,2 9608 61,9 58° 

1,25 1,27x10-12 10,3 109,2 8599 122,5 9647 103,1 54° 

1,75 1,76x10-12 8,8 155,5 8747 166,8 9383 144,4 52° 

2,25 2,29x10-12 5,0 189,5 8291 198,4 8680 185,6 44° 

 
9. táblázat: a 7/C ábrán látható izotermák jellemző adatai és a számított 
peremszög értékek. 

AK A* m 
[mg] 

N 
[db] 

ΠK 
[mN/m] [cm2] [nm2/részecske] [cm2] [nm2/részecske] 

Aelvi 
[cm2] Θ 

2,85 2,65x10-11 11,3 116,1 43831 119,9 45257 104,7 55° 

3,17 3,00x10-11 10,3 127,1 42383 132,4 44150 118,5 54° 

3,48 3,29x10-11 9,5 141,7 44349 146,0 43042 130,1 53° 

3,80 3,59x10-11 8,8 158,0 44675 160,6 43952 142,1 52° 

4,43 4,19x10-11 8,7 171,2 41520 174,0 40851 165,6 51° 

4,75 4,49x10-11 8,6 187,4 42528 191,1 41704 177,0 51° 

 
A kollapszusnyomás és terület valamint a kontakt keresztmetszeti terület értékek 
hibája minden rendszer esetében 6%-nak adódott. A számított peremszögek hibája ± 
1° volt.  
 
 A terített mennyiségtől függően különböző területértékeknél igen erőteljes 
növekedés figyelhető meg az izotermák oldalnyomás értékeiben majd a további 



40 

komprimálás hatására igen rövid idő alatt bekövetkezik a kollapszus, azaz a réteg 
összetörése, amely a határrétegből történő kiszorulás kezdetét jelenti. Ezt követően 
további oldalnyomás-emelkedés figyelhető meg.  
 A kollapszusnyomás értékek függenek a terített részecskék mennyiségétől. 
Nagyobb mennyiségű részecske esetén kisebb kollapszusnyomás és nagyobb 
kollapszusterület, valamint keresztmetszeti terület értékek adódnak.  
 Az egyetlen részecskére vonatkoztatott kollapszus és keresztmetszeti terület 
értékek kismértékű, tendenciózus csökkenést mutatnak a terített mennyiség 
növekedésével (a legnagyobb és legkisebb értékek közötti különbség 9-10%). A 
kollapszusnyomás értéke közel lineárisan változik a terített mennyiséggel: csökkentve 
a részecskék mennyiségét, növekvő kollapszusnyomás értékek adódtak. A jelenség a 
komprimált rétegben tapasztalható  nyomásgradiens jelenségével magyarázható. 
Korábban, mikrorészecskékkel végzett kísérletekben derült fény arra, hogy a felületi 
rétegben a mozgó korlát közelében nagyobb az oldalnyomás értéke mint az erőmérő 
síkjában [49]. Ebből az következik, hogy a korlát közelében a részecskék közelebb 
vannak egymáshoz, mint az erőmérő környezetében. Emiatt, ha nagyobb a részecskék 
mennyisége, akkor a kollapszus az erőmérőtől nagyobb távolságban következik be 
(lásd a 7A-C. ábrákon), tehát a nyomásgradiens miatt az erőmérőnél mérhető nyomás 
a kollapszusban kisebb (lásd a 7-8-9. táblázatokban). A fellépő nyomásgradiens 
kiküszöbölése érdekében a kollapszusnyomás kísérleti értékeit zérus 
anyagmennyiségre kell extrapolálni. Így egy mennyiségfüggetlen értéket kaphatunk, 
amely kollapszusnyomás valóságos értékét a legjobban közelíti.  
 A kollapszus minden esetben az elvi terület közelében, attól 8-10%-kal 
nagyobb területeknél következett be, amely arra utal, hogy a részecskék a terítést 
követően, valamint a kompresszió alatt is monorétegben helyezkednek el a 
határrétegben, de mielőtt elérnék a maximális tömörödöttséget (amelynek értékét az 
elvi terület mutatja), kiszorulnak a határrétegből. 
 A kollapszus elérését követően a réteg további komprimálásának hatására a 
részecskék folyamatosan kiszorulnak a határrétegből. A vizuális megfigyelések 
alapján ez minden esetben a vízbe történik. A kollapszus bekövetkezését követően 
ugyanis a vízfelszínen szabad szemmel nem láthatóak az összetört és a levegőre 
kiszorult réteg maradványai. Ez a megfigyelés közvetlen bizonyítékul szolgál a 
részecskék hidrofil felületi tulajdonságát illetőleg.  
 A rétegek kompresszióját követő expanziós szakasz (szaggatott vonallal 
jelölve a 7. ábrán) során az oldalnyomás értéke azonnal lecsökken a zérus érték 
közelébe. Az ezt követő ismételt kompresszió során már nem tapasztalható 
oldalnyomás növekedés. Ez csak abban az esetben lehetséges, amennyiben első 
kompresszió során a kollapszust követően a részecskéket a mozgó korlát teljesen 
kiszorította a határrétegből, mégpedig a szubfázis irányába. Ez a jelenség 
természetesen összhangban van az előző pontban leírt vizuális megfigyeléssel.  
 Az eddig vázolt megállapítások alapján tehát a részecskék hidrofil 
tulajdonságúaknak bizonyultak  és monoréteget képeznek a víz/levegő határrétegben. 
Ezek a megállapítások együttesen igazolják az izotermák paramétereiből történő 
peremszögszámítás jogosságát. A meghatározott peremszög értékek ennek 
megfelelően haladó peremszögeknek tekintendők.  
 A számított peremszög értékek szintén függenek a felvitt részecskék 
mennyiségétől. Ezért, hogy egyetlen jellemző, mennyiségfüggetlen értéket tudjak 
meghatározni egy adott méretű részecske nedvesedési tulajdonságának jellemzésére, a 
számított peremszög értékeket zérus anyagmennyiségre extrapoláltam. Az ily módon 
adódott extrapolált peremszög értékeket a 10. táblázatban közlöm. 
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10. táblázat: extrapolált haladó peremszög értékek a különböző méretű hidrofil 
részecskék esetében. A számított értékek hibája ± 1°-nak adódott 

minta átmérő extrapolált haladó 
peremszög 

S50H 44 69° 

S100H 97 65° 

S200H 214 61° 
 

 Ezek az értékek a meghatározásuk módja miatt dinamikus peremszögek. 
Ismeretes, hogy a dinamikus peremszögek már viszonylag kis háromfázisú 
kontaktvonal-sebesség esetén is mintegy 10°-kal nagyobbak, mint a statikus 
peremszögek. Feltételezve egy átlagos peremszög-hiszterézist (20-30°)  az átlagos 
Young-szögek mintegy 20-25°-kal alacsonyabbak lehetnek, mint a 10. táblázatban 
közölt értékek [76-77], vagyis értékük 35-50° között lehet.  
 A részecskék méretének növekedésével csökkenő peremszögek arra utalnak, 
hogy a nagyobb méretű részecskék erősebben hidrofil karakterűek mint a kisebbek. 
Jóllehet  a különbségek viszonylag csekélyek, de a kalkulált értékek minden esetben 
szignifikánsan különböznek egymástól. Ez arra utal, hogy a nagyobb részecskeméret 
esetén nagyobb a szilanol-csoportok felületi sűrűsége, ami visszavezethető a szintézis 
körülményeire. A nagyobb részecskeméret eléréséhez ugyanis nagyobb víz illetve 
ammónia koncentráció szükséges, amely nemcsak a részecskeméret növekedéséért 
felelős, hanem az alkoxi-csoportok intenzívebb hidrolíziséért is [78].   
 Korábban más kutatók szintén vizsgálták különböző méretű részecskék felületi 
csoportjainak sűrűségét, de az alkalmazott technikák (szilárd NMR, elemanalízis) a 
részecskék állapotában olyan változást okozhatnak, amely az eredmények 
értelmezését nagyon megnehezíti [18,19]. A víz/levegő határfelületi filmmérleges 
technika különösen előnyös ilyen szempontból, mivel a vizsgálati körülmények a 
részecskék nedvesíthetőségére nézve in-situ körülményeknek felelnek meg. A Stöber-
szilika felületi nedvesedőképességének szignifikáns méretfüggését tudomásom szerint 
még nem mutatták ki.  
 

5.2.1.2 Brewster-szög mikroszkópia 

A 44 nm átmérőjű hidrofil részecskék víz/levegő határfelületi filmjéről 
készített BAM-felvételeket mutatok be a 8. és 9. ábrákon. A két másik rendszer 
esetében is jellemzően ilyen felvételeket kaptam, ezek közlésétől azonban a nagyfokú 
hasonlóság miatt eltekintek. A képeken a fehér illetve szürke árnyalatű részek 
mutatják a szilika réteget, a fekete részek pedig a tiszta vízfelszínt. 
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8. ábra: BAM-felvételek a 44 nm átmérőjű hidrofil részecskékről, A: a terítést 
követően, B: Π=5 mN/m-nél, C: Π=10 mN/m-nél, D: Π=12 mN/m-nél 
(kollapszusban), E: a kollapszus után. A képek mérete a valóságban: 550 x 400 
µm.  
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9. ábra: BAM-felvételek a 44 nm átmérőjű hidrofil részecskékről, a terített réteg 
összetörését követően, A: 0. percben, B: 5. percben, C: 10. percben. 

 
 A terítést követően a részecskék táblákat alkotnak a vízfelszínen, amely a 
részecskék között ható kohézióra utal (8/A ábra). Azonban ezek a táblák könnyen 
összetörhetőek pl. egy mikrofecskendő tűjével is. Az összetörést követően viszont 
relatíve rövid idő alatt (10-15 perc) ismét visszarendeződnek a kezdeti struktúrába 
(9/A-C ábrák). Ezek arra utalnak, hogy a részecskék csak egy gyengén kohezív filmet 
alkotnak, a közöttük lévő vonzó kölcsönhatás igen gyenge. Ez az állapot a 
kölcsönhatási energia szekunder minimumával hozható kapcsolatba [24].  
 A kompresszió során a kezdeti táblás struktúra fokozatosan tömörödik, míg a 
kollapszusban teljesen egybefüggő szerkezetet nem képez (8/A-D ábrák).  
 A kollapszus után készült felvételen (8/E ábra) a részecskéknek a 
határfelületből történő kiszorulása figyelhető meg. A képen gyűrődött réteg látható, 
amint a réteg maximális tömörödését követő további kompreszió hatására a 
részecskék kiszorulnak a határfelületből a szubfázisba.  
 A BAM-felvételek alapján tehát kijelenthető, hogy a felületkezeletlen szilika 
részecskék a víz/levegő határfelületen gyengén kohezív filmet alkotnak. A 
filmmérleges kísérletek eredményei és a BAM-felvételek alapján, valamint a szilika 
részecskék hidroszoljainak stabilitását figyelembe véve tehát számítható taszító 
párkölcsönhatási energia a terület-oldalnyomás izotermákból. Erre utalnak az AK 
értékek is, mivel minden esetben nagyobbak, mint az elvi terület értékei. Ezeknek a 
számításoknak az eredményeit a következő fejezetben ismertetem. 
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5.2.1.3 Modellszámítások 

 A 7. ábrán bemutatott izotermákból meghatározott taszító kölcsönhatási 
energia-távolság görbéket (44 nm átmérőjű részecskék) a 10. ábrán mutatom be. A 
nagyobb méretű részecskék esetében hasonló lefutású görbéket kaptam eredményül, 
így azokat itt nem közlöm, a legfontosabb paraméterek értékeit azonban 
természetesen ismertetem. A görbéket a kollapszusnyomásnál adódó távolságokig 
ábrázoltam. A taszítóerők nagysága természetesen meghatározható egészen a 
részecskék zérus távolságáig, de a kollapszust követően ezeknek az adatoknak 
nincsen valós fizikai tartalma. 
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10. ábra: oldalnyomás-terület izotermákból számított taszító párkölcsönhatási 
energia értékek a részecskék távolságának függvényében.  

A kísérletileg kapott taszító kölcsönhatási görbék karakterisztikus lecsengési 
távolságának meghatározását a számított függvények emelkedő szakaszának zérus 
energia értékre történő extrapolációjával végeztem (a 10. ábrán a pontozott vonal és 
az abszcissza metszéspontja). Mivel egy adott méretű részecske esetén az ily módon 
meghatározott lecsengési távolság függ a részecskék mennyiségétől, ezért jellemző 
értéknek a zérus anyagmennyiségre extrapolált értéket tekintettem. Hasonló módon 
határoztam meg a taszítóerők mennyiségfüggetlen, maximális értékeit is (a 
kollapszusnak megfelelő távolságoknál). Ezeket a meghatározott értékeket közlöm a 
11. táblázatban.  
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11. táblázat: a taszító kölcsönhatási energia-távolság görbékből számított 
extrapolált lecsengési távolság és maximális kölcsönhatási energia értékek.  

minta átmérő 
[nm] 

lecsengési 
távolság 

[nm] 

kölcsönhatási energiák 
extrapolált értékei 

[kT] 
S50H 44 3,2 76,4 

S100H 97 4,6 954,2 

S200H 214 8,6 2134,5 
 

 
A modellszámítások során a DLVO-elméletet felhasználva kapott tipikus 
kölcsönhatási energia-távolság görbét mutatok be a 11. ábrán.  
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11. ábra: számított DLVO-energiák 44 nm átmérőjű hidrofil részecskék esetén. 

A DLVO-energiák maximális értékei mindhárom méretű részecske esetében 
2.5 nm távolságnál voltak. A maximális értékeket a részecskék méretétől függően a 
12. táblázat mutatja. 
 
12. táblázat: a számított DLVO-energiák maximális értékei 2.5 nm távolságnál. 

minta átmérő 
[nm] 

DLVO-energiák maximális 
étékei [kT] 

S50H 44 1,5 

S100H 97 5,5 

S200H 214 11,4 
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A kísérletileg meghatározott taszító párkölcsönhatási energia minden esetben csak 
mintegy 7 nanométernél kisebb távolságban vesz fel zérustól különböző pozitív 
értéket (10. ábra). A kölcsönhatási energia görbék változnak ugyan a kísérletben 
alkalmazott részecskék mennyiségének a függvényében, de a változás csak néhány 
nm-es távolságkülönbségeket okoz a görbék emelkedő szakaszainak a megjelenését 
illetően. A kapott görbék mindegyike tisztán exponenciális lefutású. Korábban Levin 
és munkatársai is hasonló tapasztalatokról számoltak be határfelületi részecskék 
közötti kölcsönhatások tanulmányozása során [79]. Ezek az eredmények első 
közelítésben arra utalnak, hogy a kísérletileg kapott kölcsönhatási energia hidratációs 
taszításnak tekinthető, vagyis a részecskék körül a határfelületben egy vékony, néhány 
nm vastagságú vízfilm található. Ezen vízfilm által okozott hidratációs taszítás lehet 
felelős az izotermákban megjelenő igen erőteljes oldalnyomás növekedésért. Ez az 
oldalnyomás növekedés alig valamivel a kollapszus előtt kezdődik és igen rövid ideig 
tartó további kompresszió hatására bekövetkezik a kollapszus, azaz a réteg 
összetörése. Ebből az következik, hogy amikor a részecskék a határrétegben olyan 
közel kerülnek egymáshoz, hogy már mérhető oldalnyomást képesek kifejteni, akkor 
ez az ellenállás a felületükre tapadt vízrétegek taszító hatásának tulajdonítható.  
 
 Nagyobb részecskeméret esetében nagyobb lecsengési távolság és 
kölcsönhatási energia értékek adódtak. A növekvő részecskeméret esetén kapott egyre 
nagyobb lecsengési távolság értékek tendenciájába jól illeszkedik a korábban, 75 µm 
átmérőjű üveggyöngyök esetében számított  közel 100 nm-es lecsengési távolság [25].  
 
 Ha azonban a kísérletileg kapott lecsengési távolság értékek felét, mint 
vízfilm-vastagság értékeket próbáljuk értelmezni, valamint figyelembe vesszük a 
mikrorészecskék esetében kapott nagyságrendileg nagyobb értéket is, akkor 
túlságosan nagy értékek adódnak ahhoz, hogy reálisan azt gondoljuk, valóban ilyen 
vastagságú strukturált vízréteg van a részecskék körül [43]. Ezek alapján tehát 
nemcsak a hidratációs taszítás, hanem egyéb, a munka jelenlegi fázisában még nem 
azonosított típusú kölcsönhatások is szerepet játszanak a részecskék közötti 
határfelületi kölcsönhatás nagyságának kialakításában. 
 A számított  DLVO-energia értékek legalább egy nagyságrenddel kisebbek 
mint az izotermákból kísérletileg meghatározott értékek. A viszonyítási értékeknek a 
10. ábrán bemutatott taszító kölcsönhatás maximális értékeit tekintettem (9. táblázat). 
Az energia értékek közötti különbség arra utal, hogy a víz/levegő határfelületen a 
részecskék között további, nem DLVO-típusú erők is jelentkeznek, amelyek között 
természetesen szerepelhet a hidratációs taszítás is, de biztonsággal nem állíthatjuk, 
hogy kizárólag egyedül ez felelős a tapasztalt különbségért. Azonban, a DLVO-
erőkön felüli minden egyéb típusú kölcsönhatás összege meghatározható az 
izotermákból kísérletileg kapott taszító kölcsönhatási energia és a DLVO-energiák 
különbségéből.  
 
 A kapott eredményeknek az irodalmi adatokkal való további összevetése 
érdekében az oldalnyomás-terület izotermákból meghatároztam a részecskék között 
ható erők görbületi sugárra normált értékeinek nagyságát a közöttük lévő távolság 
függvényében az alábbi módon: 
 

3
W

r
F Π=         /26/ 
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  Ahol: 
 Π: az oldalnyomás aktuális értéke, 
 W: az alábbi módon számítható: 
 

 elviAArW 2=        /27/ 
 
  Ahol: 
 r: a részecskesugár, 
 A: a részecskék által elfoglalt terület aktuális értéke, 
 Aelvi: elvi terület,  a 2. számú összefüggés szerint meghatározva. 
 
A 12. ábrán a 26 - 27-es összefüggések alapján számított erőgörbéket mutatom be. 
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12. ábra: a részecskék között számítható taszítóerők a közöttük lévő távolság 
függvényében.  

 A taszító párkölcsönhatási energiákhoz hasonlóan, 2-8 nm távolságban 
jelentkező taszítóerők adódtak. Az erő maximális értéke (amely a kollapszuspontnak 
megfelelő távolságnál jelentkezik) függ a terített részecskék mennyiségétől, ezért egy 
zérus anyagmennyiségre extrapolált értékkel jellemeztem a különböző méretű 
részecskék esetében kapott értékeket. Ezeket a 13. táblázatban ismertetem.  
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13. táblázat: a taszítóerők extrapolált értékei a részecskék méretének 
függvényében. 

minta átmérő 
[nm] 

A maximális taszítóerők 
extrapolált értékei [mN/m] 

S50H 44 22,3 

S100H 97 21,9 

S200H 214 18,0 
  

Mindhárom méretű részecske esetében igen magasnak mondható, 18-22 
mN/m értékű taszítóerők adódtak a kollapszusnak megfelelő  távolságnál (2-8 nm). 
Az irodalomban nem ismeretesek ilyen magas taszítóerő értékek szilika felületek 
között. Korábban 1-2 nm távolságnál jelentkező 10 mN/m nagyságú  erőkről  
számoltak be [41]. Ez az összevetés ismételten arra utal, hogy a hidratációs taszításon 
felül további kölcsönhatások is szerepet játszanak a részecskék határfelületi 
összenergiájában.  
 Ezeknek az egyéb típusú kölcsönhatásoknak (pl. dipólus-dipólus kölcsönhatás, 
nagy hatótávú vonzó kölcsönhatások, stb.) a felderítése és kísérleti jellemzése a 
kutatómunka folytatásának egyik lehetséges iránya.  
 

5.2.2 Felületmódosított részecskék  

5.2.2.1 Filmmérleges kísérletek 

 A hidrofobizált szilika részecskék izotermáit mutatom be a különböző 
hidrofobitású rendszerek esetén kapott a 13/A-C ábrákon. Az ábrákon pontozott 
vonallal jelöltem az expanzió során kapott görbéket. A szaggatott függőleges vonal az 
elvi terület értékét mutatja a legtömörebb, hexagonális érintkezés esetén. Minden 
esetben ábrázoltam a felületkezeletlen minták izotermáiát is. A számított, jellemző 
paramétereket táblázatosan ismertetem: lásd 14. táblázat.  
 A 14 ábrán mutatom be az izotermák mennyiségfüggését a legnagyobb méretű 
részecskék esetében. A meghatározott paraméterek és a számított peremszög értékeket 
a 15. táblázatokban közlöm.  
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13/A ábra: a 44 nm átmérőjű, különböző mértékben hidrofobizált részecskék 
izotermái. A terített mennyiségek minden minta esetében azonosak voltak (3,1 
mg) 
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13/B ábra: a 97 nm átmérőjű, maximálisan hidrofobizált részecskék izotermái. A 
terített mennyiségek minden minta esetében azonosak voltak (3,1 mg) 
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13/C ábra: a 214 nm átmérőjű, különböző mértékben hidrofobizált részecskék 
izotermái. A terített mennyiségek minden minta esetében azonosak voltak (3,1 
mg) 

14. táblázat: a felületmódosított részecskék izotermáinak jellemző adatai. A 
kollapszusnyomás, terület és kontakt keresztmetszeti terület értékek hibája ±6%, 
a peremszögé pedig ±1°-volt. 

minta ΠK 
 [mN/m] 

AK 
[cm2] 

A* 
 [cm2] 

extrapolált 
peremszög 

S200TDK4 26,0 125,1 133,5 70° (haladó) 

S200TDK3 25,0 135,8 167,6 nem számítható 

S200TDK2 23,4 150,6 181,2 89° (hátráló) 

S200TDK1 13,6 179,8 214,7 93° (hátráló) 

S200H 11,7 127,4 129,2 61° (haladó) 

S50TDK4 19,9 111,2 124,9 74° (haladó) 

S50TDK3 19,7 115,5 147,1 nem számítható 

S50TDK2 17,4 121,6 153,2 96° (hátráló) 

S50TDK1 16,6 130,7 159,4 99° (hátráló) 

S50H 11,6 108,7 113,6 69° (haladó) 
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14. ábra: különböző mennyiségben terített hidrofobizált részecskék izotermái 
(S200TDK1 minta). 

15. táblázat: a 14. ábrán bemutatott izotermák jellemző adatai (S200TDK1 
minta).A kollapszusnyomás, kollapszus és keresztmetszeti terület értékek hibája 
±6%-nak adódott, a számított peremszögé pedig ±1° volt.  

minta ΠK 
 [mN/m] 

AK 
[cm2] 

A* 
 [cm2] 

Aelvi 
[cm2] 

hátráló 
peremszög 

2,04 23,8 87,0 110,1 76,3 102° 

2,33 22,5 96,9 124,5 87,1 105° 

2,62 23,5 107,7 137,2 98,0 108° 

2,92 22,5 115,6 155,5 109,2 110° 

3,21 19,2 135,3 168,3 120,0 112° 

3,50 16,1 153,0 186,1 130,9 113° 

3,79 12,4 181,6 209,7 141,7 115° 
 

A legnagyobb méretű, hidrofób részecskék izotermái szignifikánsan 
különböznek egymástól (13/C ábra), amit a meghatározott jellemző paraméterek 
összehasonlító páros t-próba vizsgálatai támasztottak alá (lásd: 14. táblázat). Nagyobb 
szililezőszer koncentrációt alkalmazva a kollapszus és keresztmetszeti terület értéke 
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egyaránt növekszik, míg a kollapszusnyomás értéke csökken. Ehhez kapcsolódóan az 
izotermák meredeksége az emelkedő szakaszban egyre csökken és a kollapszuspont 
egyre kevésbé lesz markáns. Mindezek alapján állítható, hogy a szililezőszer 
koncentrációjának növelése egyre nagyobb hidrofobitást eredményezett. A 
keresztmetszeti terület nagyobb értékei és az izoterma meredekségének csökkenése 
arra utal, hogy a részecskék a határfelületben két dimenziós gélszerkezetet képeznek, 
amelynek a kohezivitása növekszik a részecskék hidrofobitásának fokozódásával 
(amit a nagyobb szililezőszer koncentráció eredményezett). Ez a gélszerkezet már a 
terítést követően kialakul és a szerkezet letöréséhez, a struktúra tömörítéséhez egyre 
nagyobb energiát kell befektetni. A mechanikailag erősebb gélszerkezet nagyobb 
ellenállást fejt ki a komprimálás során, ezt jelzi a nagyobb keresztmetszeti terület és 
az izoterma jellege a kollapszus előtt. Ezek alapján tehát a minták közötti 
hidrofobitási sorrend az alábbi (kezdve a leggyengébben hidrofób rendszerrel):  

S200TDK4 < S200TDK3 < S200TDK2 < S200TDK1. Mindez azt jelzi, hogy 
a preparáció során alkalmazott nagyobb szililezőszer koncentráció hatásosabbnak 
bizonyult erősebb hidrofób karakterű részecskék előállításához.  
 Az izotermák mennyiségfüggését mutató 14. ábra alapján megállapítható, 
hogy nagyobb mennyiségben terített részecskék esetében kisebb kollapszusnyomás és 
nagyobb kollapszus és keresztmetszeti terület értékek adódtak. Az egyetlen 
részecskére átszámított kollapszus és keresztmetszeti terület értékek nem különböznek 
egymástól szignifikánsan, csak a kollapszusnyomás értéke változott közel lineárisan a 
terített mennyiség függvényében. Ez a jelenség a felületkezeletlen részecskék 
vizsgálatánál már bemutatott felületi nyomásgradienssel magyarázható. Emiatt a 
számított peremszög értékek kismértékben változnak a felvitt mennyiségtől függően, 
ami a zérus anyagmennyiségre extrapolált peremszög értékek meghatározását tette 
szükségessé.  
 Minden rendszer esetében a kollapszus bekövetkezése a legtömörebb 
illeszkedéshez tartozó elvi területnél nagyobb értéknél történt, amely a részecskék 
monorétegű elrendeződésére utal. A kompresszió során végzett vizuális 
megfigyelések arról tanúskodtak, hogy a két leginkább hidrofób karakterű részecske a 
levegőre szorul ki a komprimálás során. Ezek alapján tehát ebben a két esetben a 4. 
számú összefüggés alapján meghatározható a nedvesedésre jellemző hátráló 
peremszög, amelynek értéke szintén arról tanúskodik, hogy az S200TDK1 minta 
hidrofobitása jelentékenyebb, mint az S200TDK2 mintáé.  
 Az S200TDK3 minta esetében is megfigyelhető volt a levegőre történő 
kiszorulás a komprimálás során, ám ebben az esetben a számított hátráló peremszög 
értéke kisebbnek adódott mint 90 fok. Ez arra utal, hogy ebben az esetben a 
részecskék hidrofobitása olyan, közepesnek mondható érték, amelynél mindkét 
irányú, tehát a tömbfázisba, illetve a levegőre történő kiszorulás egyaránt 
bekövetkezik. Ebben az esetben viszont nem számítható peremszög. Ez a megfigyelés 
jól egyezik korábbi, mikroszkopikus méretű felületkezelt üveggyöngyök esetén 
tapasztaltakkal, mely szerint a közepesen hidrofób gyöngyök esetében nem 
határozható meg peremszög a kétdimenziós  oldalnyomás-terület izotermák alapján 
[31,33].  
 Az S200TDK4 minta esetében a vizuális megfigyelések alapján egyértelműen 
a szubfázis irányába történő kiszorulás volt jellemző, ezért ebben az esetben a 
számítható peremszög haladó peremszögnek felel meg.  
 A kompressziót követő expanziós görbék (pontozott vonallal jelölve) jellege 
egyértelműen változik a hidrofobitás függvényében: minden esetben negatív 
hiszterézis figyelhető meg a komprimált filmek kiterjesztése során. A hiszterézis-
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jelenség magyarázata a kohezív filmek esetén jelentkező nyomásgradiensben 
keresendő [49]. Eszerint az oldalnyomás értéke különbözik a mozgó korlátnál és az 
erőmérő síkjában és ennek következtében időt igényel míg az erőmérő érzékelni 
képes a mozgó korlátnál fellépő oldalnyomást. Ennek a hatása jelentkezik a 
komprimált rétegek expanziója során is.   
 A negatív legmagasabb a leginkább hidrofób karakterű rendszer (S200TDK1 
minta) esetén. Ugyanakkor még a legkevésbé hidrofób karakterű részecskék esetében 
is tapasztalható, igaz csekély mértékű hiszterézis, amely a felületkezeletlen 
részecskék (S200H minta) esetében nem volt megfigyelhető. Ez arra utal, hogy az 
alkalmazott legkisebb szililezőszer koncentráció is biztosított olyan mértékű 
felületmódosítást, amely az izotermák jellegének megváltozását eredményezte. Ennek 
alapján a meghatározott hiszterézis-terület értékek is alkalmasak a részecskék 
hidrofobitás-sorrendjének eldöntésére.  
 A kisebb méretű, 44 nm átmérőjű felületmódosított részecskék esetében 
minden eddig tett megállapítás helytállónak bizonyult. Az izotermák jellege (13/C), a 
hiszterézis mértéke és a számítható peremszög értékek mind jó egyezést mutattak a 
nagyobb részecskék esetén tapasztaltakkal. A részecskék hidrofobitási sorrendje 
ennek megfelelően az alábbi (kezdve a legkevésbé hidrofób mintával): 
S50TDK4 < S50TDK3 < S50TDK2 < S50TDK1. 
 A közepes méretű, 97 nm átmérőjű hidrofobizált részecskék izotermája (13/B 
ábra) is hasonló jellegű a hidrofil részecskék görbéjéhez viszonyítva, ami ebben az 
esetben is arra utal, hogy a felületmódostás ezen rendszer esetében is sikeres volt.  
 Ezeknek az eredményeknek az ismeretében kijelenthető, hogy sikerült olyan 
felületmódosítási eljárást kidolgozni, amely egyetlen, monofunkciós szililezőszer 
alkalmazásával lehetővé teszi különböző méretű szilika részecskék kontrollált 
felületmódosítását. A kísérleti eredményeket felhasználva a részecskék felületi 
tulajdonságának (nedvesíthetőségének) tervezett értéke ismeretében megállapítható az 
a szililezőszer-koncentráció, amellyel biztosítani lehet a részecskék felületének kívánt 
átalakítását. 
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5.2.2.2 A hidrofobizált részecskék Brewster-szög mikroszkópos vizsgálata 

A legnagyobb méretű, különböző hidrofobitású mintákról a terítést követően kapott 
jellemző BAM-felvételeket a 15. ábrán mutatom be.  

 

 

A 

 

 

B 
 

 

C 

 

 

D 
15. ábra: hidrofób részecskék a terítést követően, A: S200TDK4 minta, B: 
S200TDK3 minta, C: S200TDK2 minta, D: S200TDK1 minta. A képek mérete: a 
valóságban 550 x 400 µm. 

 Mind a négy különböző hidrofobitású részecske esetében aggregátumok 
alakultak ki a határfelületben, már a terítést követően. Ezeknek a mérete 
szisztematikusan változott a hidrofobitás függvényében: nagyobb hidrofobitás 
nagyobb méretű domének kialakulását eredményezte. A jelenség azzal magyarázható, 
hogy a részecskék növekvő hidrofobitása növekvő vonzást eredményez a terítést 
követően kialakuló struktúrában. Ez az egyre jelentékenyebb vonzás pedig növekvő 
aggregátumméretethez vezet.  
 Amennyiben a terítést követően kialakult struktúrát megpróbáljuk összetörni 
mikrofecskendő tűjével, hasonlóan a hidrofil részecskék tábláihoz, akkor az 
tapasztalható, hogy ezek a táblák a töréshelyeken pillanatszerűen újra “összeforrnak 
és behegednek” (itt nem közölt BAM-felvételek alapján). Ez arra utal, hogy a 
részecskék közötti vonzóerők még a legkevésbé hidrofób rendszer esetében is elég 
jelentékenyek ahhoz, hogy egy kohezív struktúrát kialakítsanak és fenntartsanak.  
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5.2.2.3 Atomierő-mikroszkópia 

 A hidrofób részecskék csillámra átvitt rétegeiről készített AFM-felvételeket az 
16. ábrán mutatom be. A rétegeket a kollapszuspontnak megfelelő oldalnyomás 
értékeknél juttattam fel a hordozóra. A felvételek non-contact (tapping) módban 
készültek. 
 

 

A 

 

B 
 

 

C 
16. ábra: atomierő mikroszkópos felvételek a hidrofobizált részecskék rétegeiről, 
A: S200TDK4 minta, B: S200TDK3 minta, C: S200TDK1 minta. 



56 

 A részecskék erőteljesebb hidrofób karaktere (S200TDK4 - S200TDK1 
irányban) egyértelmű változásokhoz vezetett a szilárd hordozón lévő rétegek 
struktúrájában. A legkevésbé hidrofób S200TDK4 minta (16/A ábra) esetében a 
szerkezet még nem teljesen monorétegnek felel meg, néhány részecske –elenyésző 
számban- a monorétegen ül. Ahogy növekszik a részecskék hidrofobitása, ez a 
jellegzetesség eltűnik és a közepesen hidrofób részecskék már egyértelműen tisztán 
monorétegben helyezkednek el (S200TDK3 minta, 16/B ábra). A további 
hidrofobitásnövekedés során ez a monorétegű elrendeződés megmarad, de a rétegek 
már nem lesznek folytonosak, hanem kisebb-nagyobb lyukak találhatók benne 
(S4TDK1 minta, 16/c ábra). Mindezek arra utalnak, hogy a szilárd hordozón lévő 
rétegek morfológiáját az egyedi részecskék nedvesedési tulajdonságai nagymértékben 
meghatározzák. 
 A rétegekről készült AFM-felvételek és a részecskék oldalnyomás-terület 
izotermái között egyértelmű összefüggés állapítható meg. A hidrofóbitás 
növekedésével az izotermák kollapszuspontja az elvi területnél egyre nagyobb 
értékeknél következik be (12. táblázat). Ez arra utal, hogy a víz/levegő határfelületi 
rétegek szerkezete a növekvő hidrofóbitásnak megfelelően egyre kisebb mértékben 
tömöríthető a komprimálás során, a részecskék közötti egyre jelentékenyebb vonzó 
kölcsönhatás következtében. Ennek következtében a szilárd hordozóra áttelepített 
rétegek szerkezete egyre kevésbé lesz kompakt. Legtömörebb, teljesen szabályos 
szerkezetű réteget a közepes hidrofóbitású nanorészecskékből sikerült előállítani. Ez 
az eredmény összhangban van korábbi, hidrofóbizált mikrorészecskék esetén kapott 
eredményekkel [25].  
 

5.2.3 Kétkomponensű rendszerek vizsgálata 

A filmmérleg technika lehetőségeit kihasználva, kísérleteket végeztem 
kétkomponensű, hidrofil és hidrofobizált részecskék víz/levegő határfelületi kevert 
filmjeinek előállítására és vizsgálatára. Ilyen típusú vizsgálatokat tudomásom szerint 
még nem végeztek, jóllehet, a technika lehetőséget nyújt egyrészt rendezett, 
monorétegű filmek előállítására továbbá, a kétféle felületű (és ebből adódóan 
különböző felületi energiájú) részecskék kétdimenzisó keverhetőségének tudományos 
vizsgálatára. Ilyen típusú, kétféle nanorészecskéket tartalmazó filmek és bevonatok 
olyan alkalmazások számára lehetnek rendkívül hasznosak, ahol a szilárd felület 
nedvesíthetőségét (és felületi energiáját) rendkívül nagy érzékenységgel és 
pontossággal kell beállítani (pl. biokompatibilis felületek előállítása céljából).  
 

5.2.3.1 Filmmérleges kísérletek 

A 17. ábrán mutatom be a kétkomponensű rendszerek esetén kapott 
oldalnyomás-terület izotermákat. A meghatározott jellemző paraméterek értékeit a 16. 
táblázatban tüntettem fel.  
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17. ábra: a kétkomponensű rendszerek oldalnyomás-terület izotermái. A terített 
mennyiségek minden esetben azonosak voltak (0,55 mg) 

 
16. táblázat: a 17. ábrán bemutatott izotermák jellemző paraméterei. 

minta hidrofil:hidrofób 
részecskék aránya 

kollapszus-
nyomás 
[mN/m] 

kollapszus-
terület 
[cm2] 

keresztmetszeti
terület 
[cm2] 

S50H 1 : 0 11,3 108,7 117,6 

S50M41 4 : 1 10,4 106,8 121,0 

S50M11 1 : 1 30,4 51,9 85,1 

S50M14 1 : 4 22,1 96,4 124,9 

S50TDK3 0 : 1 18,7 109,2 138,4 
 
 A hidrofil és a hidrofób részecskék izotermája alapvetően különbözik 
egymástól, amely egybecseng a korábbi fejezetekben közölt megállapításokkal. A 
kollapszusnyomás értéke a hidrofil részecskék esetén alacsonyabb érték (11.3 mN/m) 
szemben a hidrofób részecskék esetében tapasztalttal (18,7 mN/m). Az azonos 
mennyiségű, de már két komponens tartalmazó rendszerek izotermái nem mutatnak 
egyirányú változást.  
 
A két komponens keverhetőségének vizsgálatára alkalmazott próbák eredményei: 
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1. Kollapszusnyomás függése az összetételtől: 
A 18. ábrán láthatók grafikus formában a 16. táblázatban megadott értékek. 
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18. ábra: a kétkomponensű rendszerek kollapszusnyomás értékeinek változása 
az összetétel (tömegtört) függvényében. 

 Látható, hogy ΠK értéke maximum görbe szerint változik az összetétellel. A 
kollapszusnyomás egyik kétkomponensű rendszer esetében sincs a két tiszta 
komponensnél tapasztalt érték között. A 20 illetve 50% hidrofil részecskét tartalmazó 
rendszerek esetében a kollapszusnyomás nagyobb, mint a hidrofil részecskéknél, míg 
a 80% hidrofil részecskét tartalmazó rendszer esetén ez az érték kisebb, mint a tisztán 
hidrofób részecskéket tartalmazó rendszernél. Ennek az eredménynek az értelmezését 
azonban nehezíti a kollapszusterületek közötti jelentős különbség, amely a fellépő 
különböző mértékű nyomásgradiens következtében különböző eltéréseket okoz a 
kollapszusnyomás értékeiben. Mindezek alapján ez a vizsgálati szempont önmagában 
nem alkalmas a két komponens keveredésének jellemzésére.  
 
2. a részecskék által elfoglalt terület változása adott oldalnyomáson: 
A 19. ábrán mutatom be két különböző oldalnyomás értéken a vizsgált rendszerek 
által elfoglalt terület értékének a változását.  
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19. ábra: a kétkomponensű rendszerek részecskéi által elfoglalt területek 
változásai 5 és 10 mN/m oldalnyomás esetén az összetétel (tömegtört) 
függvényében.  

 Az ábra alapján megállapítható, hogy a részecskék által elfoglalt terület 
mindegyik kétkomponensű keverék esetében eltér az ideális keverék esetén adódó 
értékektől. Az eltérés minden esetben negatív. Mértéke az 1:1 arányú keverék esetén a 
legnagyobb, a másik két összetételnél az eltérés jóval csekélyebb.  
 
3. A terület-többlet értékek meghatározása 
A 20. ábrán látható a relatív többlet-területek értékének grafikus bemutatása. 
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20. ábra: a relatív többlet-terület értékek változásai 5 és 10 mN/m oldalnyomás 
esetén az összetétel (tömegtört) függvényében.  

Ezek az értékek a 19. ábra nyújtotta információkkal összhangban arra utalnak, 
hogy a részecskék között a határfelületben vonzó kölcsönhatás van, az eltérések 
ugyanis minden esetben negatívak. Az eltérések nagysága alapján a keveredés 
kérdéséről az állapítható meg, hogy a 20% hidrofób részecskét tartalmazó keverékben 
a legvalószínűbb, hogy a két komponens közel ideális elegyet képez, itt a legkisebb 
ugyanis az eltérés mértéke.  
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5.2.3.2 Kétkomponensű rendszerek Brewster-szög mikroszkópos vizsgálata 

A vizsgált rendszerek Brewster-szög mikroszkópos felvételeit mutatom be a 
következőkben. A 21. ábrán a terítést követően kialakuló struktúrák láthatóak.  
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21. ábra: a részecskék terítését követően kialakult határfelületi struktúrák BAM-
felvételei, a komponensek (hidrofil : hidrofób) tömegarányai: A: 1 : 0, B: 0 : 1, C: 
4 : 1, D: 1 : 1, E: 1 :4. Az egyedi részecskék átmérője 44 nm. Az egyes képek 
mérete a valóságban minden esetben 550 x 400 µm. 

 
 A két komponens határfelületi morfológiája a BAM-felvételek alapján 
különbözik egymástól 21/a és 21/b ábrák alapján. A részecskék mindkét komponens 
esetében kisebb-nagyobb méretű szigeteket, táblákat alkotnak, azonban ezek jól 
megkülönböztethetőek egymástól.  
 A kétkomponensű rendszerek BAM-felvételei mutatják a felépítő két 
komponensre külön-külön jellemző képeket. A hidrofil komponensre jellemző 
egyöntetű fehér színű szigetek jól azonosíthatóak a 21/C-E ábrákon. Ezen szigetek 
relatív mennyiségei csökkenő mértékűek. Ez a megállapítás összhangban van ezen 
rendszerek összetételével, mivel ezek csökkenő arányban tartalmaznak hidrofil 
komponenst. Továbbá az is megállapítható, hogy a két komponens együttes jelenléte 
befolyásolja a részecskék kétdimenziós diszpergáltsági fokát. Az 1 : 1 arányú elegy 
esetében ugyanis a hidrofil részecskék kisebb méretű egységeket alkotnak, mint 
amikor a hidrofób komponens nincs jelen (21/a és 21/d ábrák). Ezek alapján első 
közelítésben feltételezhető , hogy a két komponens a terítést követően legalább  
parciálisan keveredik. Ez főként a 21/C ábrán látható a legjobban. A kismennyiségű 
hidrofób komponens jelenléte a táblák strukturáltságában jelentkezik.  
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A 22. ábrán 5 mN/m oldalnyomás értéknek megfelelő komprimáltsági foknál 
mutatom be a rendszerek jellemző BAM-felvételeit.  
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22. ábra: a részecskék 5 mN/m oldalnyomás értéknél megfigyelt határfelületi 
struktúrái, a komponensek (hidrofil : hidrofób) tömegarányai: A: 1 : 0, B: 0 : 1, 
C: 4 : 1, D: 1 : 1, E: 1 :4. Az egyedi részecskék átmérője 44 nm. Az egyes képek 
mérete minden esetben 550 x 400 mm. 

 
 A közepes komprimáltsági foknak tekinthető 5 mN/m oldalnyomásnál a két 
tiszta komponens morfológiája továbbra is alapvetően megkülönböztethető egymástól 
(22/A és 22/B ábrák). A hidrofil részecskék terítés után kialakult táblás struktúrája 
fokozatosan tömörödik, de továbbra is egyértelműen a  tiszta fehér szín a jellemző. A 
hidrofób részecskék esetében is tömörödik a struktúra, de az azt felépítő egységek 
jellemző struktúrája továbbra is megmarad, így változatlanul jól látható a különbség.  
 A különböző komponenseket tartalmazó rendszerek felvételei egyértelmű 
változást mutatnak a hidrofób részecskehányad növekedésével (22/C-E ábrák): egyre 
inkább a tisztán hidrofób rendszerre jellemző vonások dominálnak.  
 
A 23. ábrán a további komprimálás során, 10 mN/m oldalnyomás értéknél megfigyelt 
jellemző struktúrák láthatóak.  
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23. ábra: 10 mN/m oldalnyomás értéknél megfigyelt határfelületi struktúrák, a 
komponensek (hidrofil : hidrofób) tömegarányai: A: 1 : 0, B: 0 : 1, C: 4 : 1, D: 1 : 
1, E: 1 :4. Az egyedi részecskék átmérője 44 nm. Az egyes képek a valóságban 
mérete minden esetben 550 x 400 µm. 

 A hidrofil illetve hidrofób rendszerek között továbbra is jellegzetes különbség 
volt megfigyelhető. A kétkomponensű rendszerek struktúrája, mintázatai szintén 
egyöntetűen változnak a hidrofób részecskék hányadának növekedésével, de amint a 
23/A és 23/C illetve 23/B és 23/E ábrák összevetéséből látszik, amennyiben az egyik 
komponens csak 20%-ban van jelen, ennél a komprimáltsági foknál már alig 
mutatkozik különbség a BAM-felvételek alapján. Mindez arra utal, hogy ilyen 
komprimáltsági foknál nagyobb mennyiségben jelen lévő komponens feltehetően már 
kiszorította a kisebb, csak 20%-ban jelen lévő másik komponenst a határfelületből. 
Tehát  az 1 : 4, illetve 4 : 1 arányú elegyek 10 mN/m oldalnyomásnál már nem 
keverednek egymással. Mindez az 1 : 1 arányú elegyről még nem állítható, ennek a 
rendszernek BAM-felvétele (23/D ábra) egyik tiszta komponens esetén kapott 
felvételhez sem hasonlít egyöntetűen, inkább mindkét rendszer jellegzetes vonásait 
együtt mutatja.  
  

Megjegyzés: 
 Az 1:1 arányú keverék esetében a BAM-felvételek alapján tehető kijelentések 
és a közölt izotermák alakja illetve eredményei ellentmondanak egymásnak. A munka 
ezen fázisában egyértelmű és biztos magyarázatot nem tudunk adni a tapasztalt 
jelenségre. Egyik lehetséges elképzelés szerint a hidrofil részecskék már a 
terítőfolyadék elpárolgása alatt részlegesen vagy akár teljesen kiszorulnak 
ahatárfelületből a szubfázisba, így jelenlétük az izoterma alakjában nem érzékelhető. 
Mindezek részleetes magyarázata a munka egyik további célja.  
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5.3 Szilárd/folyadék határfelületi vizsgálatok eredményei 

5.3.1 Szorpciós kísérletek 

 Az adszorpció/deszorpció folyamatát bemutató tipikus függvényt mutatok be a 
24. ábrán. A kísérletileg kapott sebességi állandók értékeit a 17. táblázatban közlöm. 
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24. ábra: tipikus adszorpció/deszorpció folyamat. A nyilak jelentése: a: etanol 
áramoltatás kezdete (a módus energiák stabilizálása érdekében), b: a részecskék 
szolja áramoltatásának kezdete (adszorpciós szakasz), c: etanol áramoltatás 
kezdete (deszorpciós szakasz). A mért görbe pontjai feketével, az illesztett görbe 
pontjai pirossal vannak jelölve. Az illesztés a minta méreteloszlásának 
figyelembevételével történt. 

17. táblázat: a kísérletileg kapott adszorpciós és deszorpciós sebességi állandók 
értékei. A számított értékek hibája minden esetben ± 10%-nak adódott. 

minta átmérő 
kísérleti adszorpciós 

sebességi állandó 
[cm/s] 

kísérleti deszorpciós 
sebességi állandó 

[cm/s] 
S50H 44 3,0 x 10-6 4,2 x 10-3 

S100H 97 3,6 x 10-6 5,0 x 10-3 

S200H 214 4,0 x 10-6 4,1 x 10-3 
 

A részecskék adszorpciós maximumának elérése és a deszorpció folyamata 
közel azonos idő alatt ment végbe. A kísérletileg kapott görbék leírására alkalmazott 
modell segítségével (15. összefüggés) a részecskék átlagméretét figyelembe véve, 
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első lépésben nem sikerült kielégítő egyezést elérni a mérési eredményekkel: a mért 
és az illesztett görbék pontjai között jelentős eltérés volt. A deszorpció folyamatának 
vizsgálata során továbbá megállapítottam, hogy ez a szakasz nem írható le elsőrendű 
exponenciális csökkenést feltételező összefüggéssel. Korábban hasonló 
megállapításokra jutottak proteinek adszorpciójának vizsgálata során is, amikor is ezt 
a jelenséget a fehérjék felületi inhomogenitásával hozták összefüggésbe [80,81]. Ezek 
a megállapítások arra utalnak, hogy az átlagmérettel jellemzett mintákon belül a 
polidiszperzitás következtében (lásd: 5.1.2 fejezet) eltérő méretű részecskék 
szorpciója különböző sebességi állandó értékekkel jellemezhető, és ezt a különbséget 
figyelembe kell venni a számítás során. 

A kísérleti és a számított függvények tökéletes egyezése érdekében az alábbi 
módon vettem figyelembe a minták polidiszperzitását: 

Egy adott minta esetében az adszorbeálódott részecskék mennyiségének 50%-át 
az átlagmérettel jellemeztem, 25-25%-ának méretéül pedig az átlagméret ± szórás/2 
értéket választottam. Az illesztés során ennek megfelelően a három komponensre 
külön-külön saját adszorpciós és deszorpciós állandó értékeket kaptam. A teljes 
szorpciós folyamatot természetesen a három figyelembe vett komponensre kapott 
értékek (megkötődött mennyiségek) összegével írtam le. Ily módon sikerült kielégítő 
egyezést elérni a kísérletileg kapott görbék és a modellszámítás eredményei között 
(24. ábra). 

A méreteloszlás figyelembevétele elhanyagolható mértékű változást 
eredményezett egy adott mintán belül a különböző mérettel jellemzett populációk 
sebességi állandóinak értékeiben, viszont meghatározó hatásúnak bizonyult a mért és 
a számított függvények egyezése tekintetében. A 15. táblázatban közölt értékek az 
átlagméretekhez tartozó adszorpciós és deszorpciós sebességi állandók értékeit 
tartalmazzák. A különböző mintákra kísérletileg kapott szorpciós sebességi állandók 
kismértékben növekednek a minták átlagméretének növekedésével.  
 

5.3.2 Modellszámítások 

A kísérletileg kapott szorpciós sebességi állandókat össze kívántam 
hasonlítani a részecske-felület közötti kölcsönhatás leírására szolgáló modell alapján 
számítható értékekkel. Ezért a 22. számú összefüggés szerint meghatároztam az 
adszorpciós sebességi állandó értékeit. A teljes kölcsönhatási energia számítása során 
a donor-akceptor kölcsönhatás (lásd: 4.3.3 fejezet, 24. sz. összefüggés) lecsengési 
távolságát úgy választottam meg, hogy a kísérleti úton kapott és a számított 
adszorpciós állandó értékek a lehető legpontosabban egyezzenek. A 25. ábrán 
mutatok be egy tipikus számított kölcsönhatási energia-távolság függvényt. A 
számított adszorpciós sebességi állandó és lecsengési távolság értékeket a 18. 
táblázatban ismertetem.  
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25. ábra: a 97 nm átmérőjű szilika részecskék esetében számított részecske-
felület kölcsönhatási energia értékek a távolság függényében. A modellszámítás 
során a nyilakkal jelölt távolságértékek között végeztem el a teljes kölcsönhatási 
energiafüggény integrálását. 

18. táblázat: számított adszorpciós sebességi állandó értékek és a donor-akceptor 
kölcsönhatás lecsengési távolságának nagyságai. 

minta átmérő 
számított adszorpciós 

sebességi állandó 
[cm/s] 

lecsengési távolság 
[nm] 

S50H 44 3,4 x 10-6 0,241 

S100H 97 3,9 x 10-6 0,188 

S200H 214 4,6 x 10-6 0,174  
 
 A donor-akceptor kölcsönhatás lecsengési távolsága döntő mértékben járul 
hozzá a részecske-felület kölcsönhatási energia és a számítható adszorpciós sebességi 
állandó nagyságának kialakításához (exponenciális függés). Ennek megfelelően a 
lecsengési távolság értéke nagy pontossággal (ezred-nanométer) meghatározható a 
számított és a kísérletileg kapott adszorpciós sebességi állandók alapján.  
 A részecske-felület kölcsönhatási energia függvények maximum értéket 
vesznek fel, amelynek helye és értéke a lecsengési távolságtól függően változik. A 
sebességi állandó számításához használt 22. számú összefüggés alkalmazása során 
ezért a kölcsönhatási energia integrálását az abszcisszán a két zérushely között 
végeztem el (nyilakkal jelölve a 25. ábrán). 
 
 A 15. és 16. táblázat adatai arra utalnak, hogy a kétféle módon számított 
sebességi állandók értékei jó közelítéssel szinkronba hozhatóak, a donor-akceptor 
kölcsönhatás lecsengési távolsága értékének megfelelő megválasztásával. 
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A lecsengési távolság értékek a részecskeméret növekedésével csökkennek, 
ami a növekvő mérettel növekvő szorpciós képességre utal. A hidrofil részecskék 
esetében a növekvő mérettel tapasztalt lecsengési távolság csökkenés értelmezhető a 
filmmérleges kísérletekben nyert, a részecskék nedvesedőképességére vonatkozó 
eredményekkel: a Stöber-szilika részecskék méretének növekedésével nő a 
hidrofilitásuk. A hidrofobizált szilika részecskék adszorpcióját vizsgálva ugyanis azt 
tapasztaltam, hogy azok nem képesek adszorbeálódni a hidrofil felületűnek tekinthető 
hullámvezető szenzoron (ebben az esetben a taszító donor-akceptor kölcsönhatás 
lecsengési távolsága végtelen nagynak tekinthető). A 44 nm átmérőjű részecskék 
esetén ehhez kapcsolódóan pedig nagyobb a lecsengési távolság, mint a legnagyobb, 
214 nm átmérőjűek esetében, amelyek “hidrofilebbek”, mint a 44 nm átmérőjűek. 
Tehát, ennek megfelelően, ha figyelembe vesszük a mérettel változó 
nedvesedőképességet, akkor a donor-akceptor kölcsönhatási energia lecsengési 
távolságának növekvő mérettel való csökkenése már jól értelmezhető a víz/levegő 
határfelületi vizsgálatok során nyert eredményekkel.  
 
 A szilárd/folyadék határfelületi vizsgálatok eredményei megalapozták a 
donor-akceptor kölcsönhatási energia lecsengési távolságának érzékeny 
meghatározását. A módszer előnye, hogy az adszorpciós felület (a hullámvezető 
szenzor) felületi tulajdonsága (nedvesíthetősége) jól kézbentartható és könnyedén 
változtatható, amelynek révén különböző típusú (kis- és nagyenergiájú) felületeken 
vizsgálható a részecskék szorpciós tulajdonsága. A módszer kimagasló érzékenysége 
lehetővé teszi továbbá, hogy kellő pontosságú kísérleti értékek álljanak rendelkezésre 
az elméleti modellekből kapott eredményekkel való összevetéshez.  
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6. Összefoglalás 

 Munkám célja az volt, hogy különböző méretű és felületi tulajdonságú amorf 
szilika nanorészecskék határfelületi (folyadék/gőz és szilárd/folyadék) kölcsönhatásait 
tanulmányozzam a részecskék méretének és nedvesedőképességének függvényében. 
Ezen túlmenően megvizsgáltam a határfelületi filmek szilárd hordozó felületére 
történő átvitelének lehetőségeit és összefüggést kerestem a részecskék hidrofobitása, 
valamint határfelületi diszpergálhatóságuk és komprimálhatóságuk között. Továbbá, a 
határfelületi kölcsönhatásokra kísérleti úton nyert eredményeket összevetettem 
alkalmas elméleti modellek segítségével számítható eredményekkel abból a célból, 
hogy pontosabb ismereteket nyerjek a határfelületi kölcsönhatások természetéről.  
  
 Kísérleti munkám során három, a részecskék méretében különböző (hidrofil) 
Stöber-szilika mintát állítottam elő etanolos közegben. Víz/levegő határfelületen, 
filmmérlegben meghatároztam ezeknek a részecskéknek az oldalnyomás-terület 
izotermáit. A kísérleti függvények analízise és a Brewster-szög mikroszkópos 
vizsgálatok segítségével megállapítottam, hogy a részecskék monoréteget alkotnak a 
határfelületen, és a komprimálás hatására a szubfázis irányába szorulnak ki a 
határrétegből. Ezt követően meghatároztam a részecskék nedvesedőképességét 
jellemző vízperemszög értékét. A részecskék méretének növekedésével szignifikánsan 
csökkenő értékeket kaptam, ami a nagyobb méret esetén erősebb hidrofil karakterre 
utal. Ez a sajátosság a felületi szilanol-csoportok mérettel változó felületi sűrűségének 
következménye lehet, amelynek magyarázata a szintézis körülményeiben keresendő: 
nagyobb víz-, illetve ammónia-tartalom a nagyobb részecskék előállítása során. 
 Az oldalnyomás-terület izotermákból meghatároztam a taszító 
párkölcsönhatási energiák kísérleti értékeit. Azt találtam, hogy ennek az energiának a 
hatótávolsága nagyobb részecskeméret esetén nagyobb értéknek adódik. A kapott 
eredményeknek irodalmi eredményekkel való összevetése során megállapítottam, 
hogy az eddig tapasztaltakkal szemben a filmmérleges kísérletekből kapott 
eredményeim jóval nagyobb taszító kölcsönhatásnak felelnek meg, mint amilyenekről 
más mérési technikák alapján eddig beszámoltak. Ebből arra következtettem, hogy a 
hidrofil részecskék között a hidratációs kölcsönhatáson felül még további, más típusú 
kölcsönhatások is fellépnek, amelyek a munka jelenlegi fázisban még nem 
azonoíthatóak egyértelmuen.  
 
 A hidrofil részecskék felületmódosítása céljából kidolgoztam egy új eljárást, 
amely egyetlen, monofunkciós szililezőszer (N,N-trimetilszilil-dimetilkarbamát) 
felhasználásán alapul. A részecskék folyadék közegének alkalmas megválasztásával 
(az eredeti etanol cseréjével acetonitrilre) és a szililezőszer mennyiségének 
változtatásával sikerült megvalósítani a részecskék különböző mértékű 
felületmódosítását. Ennek hatékonyságát filmmérleges kísérletekkel igazoltam és a 
megfelelő peremszög számításával kvantitatíven is jellemeztem.  
 A különböző mértékben felületmódosított részecskék határfelületi rétegeit 
szilárd hordozóra telepítettem és a nanorétegek kisléptékű strukturáltságát 
nagyfelbontású mikroszkópos technika (AFM) alkalmazásával tanulmányoztam. 
Összefüggést állapítottam meg a részecskék hidrofobitása és víz/levegő határfelületi 
diszpergálhatóságuk illetve komprimálhatóságuk között. Legtömörebb, szabályos 
illeszkedésű monoréeteget a közepes hidrofobitású részecskékből sikerült előállítani.  
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 A felületkezeletlen és a hidrofobizált részecskék együttes, víz/levegő 
határfelületen történő terítésével kétkomponensű nanofilmeket állítottam elő. A 
különböző összetételű filmek nagyléptékű szerkezetének tanulmányozása során 
megállapítottam, hogy a kétkomponensű rétegek szerkezete tendenciózusan változik 
az összetétel függvényében, amely a részecskék együttes terítése során bekövetkezett 
diszpergálódási képesség megváltozásának következménye. Az oldalnyomás-terület 
izotermák analízisével megvizsgáltam a két komponens keveredésének lehetőségét a 
molekuláris filmeknél alkalmazott módszerek felhasználásával. Megállapítottam, 
hogy amennyiben az egyik komponens aránya az elegyben csak 20%, akkor alacsony 
komprimáltsági foknál (kis oldalnyomás esetén) a két komponens parciálisan 
keveredik. Amennyiben a két komponens aránya 50-50%, akkor a komponensek 
keveredése már nem jellemzõ még kis komprimáltsági foknál sem.  
 
 A felületkezeletlen részecskék szilárd/folyadék határfelületi szorpcióját optikai 
hullámvezető spektroszkópia (OWLS) alkalmazásával tanulmányoztam. 
Megállapítottam, hogy a részecskék reverzibilisen kötődnek meg a hidrofil 
hullámvezető szenzor felületén. A szorpciós folyamatokat az adszorpciós és 
deszorpciós sebességi állandók megállapításával jellemeztem. A kísérletileg kapott 
értékeket összehasonlítottam részecske-felület kölcsönhatási energia modell alapján 
számítható értékekkel. A kétféle úton meghatározott sebességi állandók értékeinek 
összevetése lehetőséget teremtett a kölcsönhatási energiában meghatározó súllyal 
jelenlevő donor-akceptor (szolvatációs) taszító kölcsönhatás karakterisztikus 
lecsengési távolságának érzékeny meghatározására. Növekvő részecskemérettel egyre 
kisebb lecsengési távolság értékek adódtak, amely ebben az esetben a részecskék 
méretfüggő nedvesedési tulajdonságával magyarázható. 
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