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1 Bevezető

Munkám inspirációját a modern anyagtudomány dinamikus fejlődése és a nanokémia, ill. 

nanotechnológia robbanásszerű előretörése adja. A nano méretű világ, ill. a nanostruktúrák 

újrafelfedezése az interdiszciplináris ismeretek előtérbe kerülését vonta maga után. 

Részben ennek köszönhetően is, a világ különböző pontjain zajló kutatások és ötletek 

megszámlálhatatlanok, a nanovilágban rejlő lehetőségeket senki sem vitatja. A kérdés 

csupán az, hogyan tudja az ipar átvenni a laboratóriumokban megszületett számos 

eredményt, hogy kellő kapacitásával egyszerű módon, költség-hatékonyan vezesse be az 

újításokat a mindennapokba. Ezen a ponton lépnek előtérbe a különböző nedves kolloid 

kémiai eljárások. A legtöbbször bonyolult és igen költséges, az anyag dezintegrálásán 

alapuló fizikai módszerekkel (top-down) szemben a nanoszerkezetek alulról történő

felépítését (bottom-up) teszik lehetővé a nedveskémiai módszerek. Ezekkel – a fizikai 

eljárásokkal szemben – jóval egyszerűbben állíthatóak elő nanorészecskék, vagy 

nanorészecskéknek különböző struktúrái. A különböző, nanorészecskékből felépített 

rendszerek már számtalan területen bizonyítottak (pl. emulziók stabilizálása, napelemek, 

orvosbiológia alkalmazások). A nanorészecskék alkalmazhatóságát egy adott feladatra 

azonban sokszor megszabják a nanorészecskék tulajdonságai (anyagi minőség, 

nedvesíthetőség, stb.), ill. hogy milyen struktúrába rendezve alkalmazzuk őket.  

A strukturált nanorészecskés szerkezetek létrehozásának egyik lehetséges módja a 

Langmuir-Blodgett (LB)-technika. Dolgozatomban olyan tömör, Stöber-szilika 

nanorészecskékből létrehozott filmekről számolok be, melyeket Wilhelmy-filmmérlegben 

víz/levegő határfelületen hoztam létre, majd az LB-technikával különféle hordozókra 

telepítettem át. A vízfelszíni Langmuir-, ill. a hordozóra átvitt LB-filmeket különféle – 

elsősorban optikai – módszerekkel tanulmányoztam. 

Munkám fő célkitűzése annak megválaszolása, hogy milyen a Langmuir-, ill. LB-

filmek szerkezete, valamint az hogyan befolyásolható (pl. a részecskék 

nedvesíthetőségének megváltoztatásával). Másik ezzel kapcsolatban is fontos kérdés, hogy 

lehet-e a vízfelszíni filmek reflektancia mérésén alapuló optikai módszert, ill. technikát 

találni nanorészecskék peremszögének becslésére, és ha igen, milyen összhangban van 

ennek eredménye más módszerek által szolgáltatott értékekkel. Fontos gyakorlati 

alkalmazások (részecske stabilizált emulziók [1-3], ill. habok [4]), valamint az egyre 

növekvő számú, alapjelenségekkel foglalkozó kutatás [5-7] jelzik a részecskék határfelületi 
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szerkezetképzésének, valamint nedvesíthetőségének jelentőségét. A gyakorlati felhasználás 

a hagyományosnak mondható kolloid iparoktól a modern anyagtudományi alkalmazásokig 

terjed [8-10]. A részecskék nedvesíthetőségével foglalkozó kutatások fontos területét 

képezik a részecskés határfelületi filmek.  

A Stöber-szilika régóta ismert viszonylag egyszerű előállíthatóságáról, valamint 

számos előnyös tulajdonságáról (közel gömb alak, szűk méreteloszlás, széles 

mérettartományban változtatható részecskeméret, felületmódosítható), ezért ideális 

modellanyag a vizsgálataimhoz. A nanorészecskék nedvesíthetőségét a részecskék kémiai 

felületmódosításával, szililezéssel befolyásolom. A részecskés filmek szerkezetére 

vonatkozó megállapításaimat Wilhelmy-filmmérleges vizsgálatok, Brewster-szög 

mikroszkópia valamint in-situ pásztázó szög reflektometriai (Scanning Angle 

Reflectometry - SAR) mérések segítségével vonom le. Bemutatom, hogyan lehetséges 

pásztázó szög reflektometria segítségével a nanorészecskék peremszögének becslése széles 

nedvesíthetőségi tartományban. Elsősorban UV-Vis spektroszkópiával tanulmányozom az 

LB-technikával létrehozott, szilárd hordozós filmeket, és vizsgálom az LB-film, és a 

vízfelszíni Langmuir film szerkezete közötti kapcsolatot. Bemutatom az LB-filmek 

antireflexiós tulajdonságát, valamint az optikai viselkedés és a filmszerkezet közötti 

kapcsolatot. 

Dolgozatomat irodalmi áttekintéssel kezdem. Bemutatom a kísérleteimben használt 

nanorészecskéket, rövid áttekintést adok a vékonyrétegek előállítására alkalmazott 

Wilhelmy-filmmérleges és LB-technikákról, valamint az alkalmazott optikai módszerekről. 

Az optikai vizsgálatok részletes hátterét a függelékben adom meg. Célkitűzéseimet 

követően a kísérleti részben mutatom be a kísérletek részletes leírását, valamint 

eredményeimet. Munkám eredményeit diszkussziós fejezetben tárgyalom és az 

összefoglaló részben gyűjtöm egybe. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 A modellanyag: Stöber-szilika  

Közel gömb alakú és szűk méreteloszlású szilika nanorészecskéket már 1968-ban sikerrel 

állítottak elő Stöber és munkatársai [11]. Az eljárás etanolos közegben ammónia 

jelenlétében tetraalkil-ortoszilikátok kontrollált hidrolízisén, és azt követő kondenzációján 

alapul. A módszerrel széles mérettartományban (5 - 2000 nm) [12] hozhatók létre a szilika 

nanorészecskék, melyeket, a receptet leíró tudós tiszteletére Stöber-szilika részecskének 

neveznek.  

2.1.1 A részecskék szintézise 

A tetraalkil-ortoszilikátok hidrolízisét és kondenzációját intenzíven tanulmányozták 

[pl. 12-14]. A reakcióban az ammónia, mint katalizátor vesz részt, ionizációja révén 

megnöveli az −OH - ionok koncentrációját, mely ionok az ortoszilikát Si-atomját támadva 

felgyorsítják annak hidrolízisét. A különböző mértékben hidrolizált monomerek 

kondenzációjával képződnek a gócok, melyeken a részecskék növekedése megindul. A 

gócok megjelenését a reakcióelegy enyhe opálosodása jelzi, ami bizonyos idő elteltével 

szabad szemmel is észlelhető. Az ammónia egyben a kondenzáció első lépését – a szilanol 

csoportok deprotonálódását – gyorsítja, emiatt kompakt részecskék keletkeznek. Green és 

munkatársai mágneses mag rezonancia és kisszögű röntgenszórás módszerekkel követték 

nyomon tetraetil-ortoszilikát (TEOS) hidrolízisét és kondenzációját [14]. Úgy találták, 

hogy a kondenzáció 0,02 és 0,08 M körüli hidrolizált monomerkoncentráció körül indul 

meg, mikor a rendszer a hidrolizált monomerekre nézve túltelítetté válik. 

A reakció teljes lejátszódását követően az ammónia/víz/TEOS 

koncentrációarányoknak megfelelő méretű, izometrikus részecskék keletkeznek. A 

részecskék felszíne kémiai szempontból inhomogén, különböző funkciós csoportok 

találhatóak rajta (1. ábra) [15]. 

1. ábra A Stöber-szilika nanorészecskék felületén található funkciós csoportok [15].  
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 A részecskék felszíne egyaránt tartalmaz poláris és apoláris csoportokat, azaz egy 

közepes energiájú felület jön létre. Ennek köszönhetően a részecskék eltérő polaritású 

közegek határfelületében csapdázódhatnak. 

A szilika részecskék előállíthatóak tenzid jelenlétében is [16]. Mindazonáltal 

határfelületi vizsgálataim céljára az eredeti Stöber-módszer a legalkalmasabb, mivel így a 

filmmérleges kísérletekben nem kell nagy molekulatömegű felületaktív komponensek 

jelenléte miatt aggódni, a rendszer – az ammónia eltávolítását követően, ami egyszerű

desztillációval megoldható – csak két komponenst: Stöber-szilika nanorészecskéket, 

valamint etanolt tartalmaz. 

2.1.2 A részecskék szerkezete, felületi tulajdonságai 

Costa és munkatársai különböző mikroszkópiás technikák segítségével sikeresen mutattak 

ki szerkezetbeli eltéréseket különböző méretű Stöber-szilika részecskék között [17,18]. 

Nagyfelbontású pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok visszaszórt-, és másodlagos 

elektronképe alapján nagyobb részecskéken (~140 nm) mag-héj szerkezetet állapítottak 

meg. A mag összetétele közel van a SiO2-hoz, míg a lazább kéreg részben több etoxi-

csoportot mutattak ki energiaszűréses transzmissziós elektronmikroszkópia segítségével. 

Kisebb részecskéknél (~40 nm) nem találtak mag-héj felépítést, de lazább szerkezetűnek 

találták azokat. Ennek oka, hogy kis részecskék szintézisekor alacsonyabb a TEOS 

hidrolízis rátája, így több „Et-O-” kötés marad meg a láncnövekedés során. Ezek 

megakadályozzák a kialakult láncok közötti keresztkötések kialakulását; így egy lazább, 

szálasabb szerkezet jön létre. Ennek egy másik következménye, hogy a részecskék 

felületén található csoportok aránya is a részecskeméret függvénye. Ezt jól szemlélteti az 

említett csoport által megfigyelt zéta-potenciál méretfüggése. Azonos kísérleti 

körülmények között az 50-150 nm-es mérettartományban a méret növekedésével majdnem 

kétszeresére ( mV49mV27 −⇒− ) változik a zéta-potenciál. Ez a felületen található és 

disszociáló „–OH” csoportok arányának növekedését jelzi. Ezt infravörös spektroszkópiai 

módszerrel is alátámasztották. Azonos következtetésre jutottak Suratwala és munkatársai 

[15] NMR-vizsgálatok alapján. 

A részecskék etanolos közegben mutatott nagyfokú stabilitása általánosan ismert 

(többek között ennek is köszönheti nagy népszerűségét a Stöber szilika), nagyobb méretű

(>150 nm) részecskék alkoholos szolja is csak eloszlási állandóságát veszti el huzamosabb 

állás során, az aggregatív állandóságát azonban nem. Bauer és munkatársainak [19] vizes 

közegben, pH=5,8 mellett csak 0,1M-os NaCl-koncentrációval sikerült a szilika részecskék 
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kettősrétegét annyira elvékonyítani, hogy egyáltalán mérni tudják a részecskék 

flokkulációjának sebességi állandóját. Hasonlóan nagyfokú stabilitást mutatott ki Kobayasi 

vizes [20], valamint Ketelson acetonos közegben [21].  

2.1.3 A részecskék felületmódosítása 

A részecske nagy népszerűségének köszönhetően már régóta foglalkoznak 

felületmódosításukkal is; többek között különböző ionok, felületaktív anyagok [22], ill. 

makromolekulák [19] adszorpcióját is vizsgálták. Az adszorpció következtében 

természetesen megváltoznak a részecskék közötti kölcsönhatások, így a szol stabilitása is 

csökkenhet [19]. 

A Stöber-szintézissel előállított részecskék egyik nagy előnye, hogy a felületi 

szilanol csoportok megfelelő körülmények között kémiai reakcióba vihetőek különböző

funkciós csoportokkal. A kémiai felületmódosítást többek között hexametil-diszilazán 

segítségével próbálták megvalósítani [15]. Mivel ezek a szililezőszerek reagálnak a 

részecskék eredeti diszperziós közegével, az etanolt hexánra cserélték, amelyben azonban a 

csak részlegesen felületmódosított részecskék szoljai elvesztették kinetikai stabilitásukat. 

Tolnai és munkatársai egy olyan eljárást dolgoztak ki, amely segítségével monofunkciós 

szililezőszerrel (trimetilszilil-N,N-dimetilkarbamát (TDC)) lehet különböző mértékben 

felületmódosított szilika nanorészecskék stabil szolját előállítani [23]. A módszer nagy 

előnye, hogy a felületi reakció nyomán keletkező melléktermékek gáz halmazállapotúak, 

így könnyen eltávoznak a rendszerből (2. ábra). Az eljárás hátránya azonban, hogy a 

szililezőszer reagál a részecskék diszperziós közegével, az etanollal is, így a szililezési 

reakció előtt az etanolt acetonitrilre kell csrélni. 

2. ábra: Szilika részecskék felületmódosítása trimetilszilil-N,N-dimetilkarbamáttal 
(reakcióséma). 

2.1.4 A részecskék törésmutatója 

Tekintve, hogy vizsgálataim elsősorban optikai jellegűek, az egyik megkerülhetetlen 

részecske tulajdonság a nanorészecskék törésmutatója. A Stöber-módszerrel előállított 

részecskék törésmutatóját többek között Garcia-Santamaria és munkatársai [24] 

tanulmányozták „index-matching” módszerrel, λ=590 nm hullámhosszúságú fénnyel. Az 

500-1000 nm-es részecskeméret tartományban úgy találták, hogy a törésmutató 1,42-1,43 
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között ingadozott, de nem mutat egyértelmű méretfüggést. Szekeres (1,44-1,45) [25], 

valamint Wyss és munkatársai (1,417) [26] az előbbitől valamivel eltérő értékeket kaptak 

kb. 500 nm átmérőjű részecskékre ugyanezen módszerrel. Van Blaaderen munkájában [27] 

találtam a legkisebb részecskeméretre megadott törésmutató értéket; 110 nm-es 

részecskékre 1,46-ot mértek (λ=589 nm). A fenti, méréseken kívül nem találtam az 

irodalomban szisztematikus vizsgálatot a számomra fontos, 40-100 nm-es 

mérettartományban. A dolgozatban szereplő számításokat 1,435-ös törésmutatóval 

végeztem. 

2.2 Langmuir-filmek 

2.2.1 A részecskés filmek szerkezetét befolyásoló kölcsönhatások 

Az eredetileg molekulás filmek tanulmányozására kidolgozott filmmérleges vizsgálati 

módszer alkalmazható mikro-, és nanorészecskék tanulmányozására is [28,29]. Ennek 

egyik előfeltétele, hogy a részecskéket valamilyen terítőfolyadékból víz/levegő

határfelületre vigyük, valamint hogy a részecskék csapdázódjanak a határfelületben. 

 A határfelületi kolloidok esetén a tömbfázis kolloid rendszereket jellemző

kölcsönhatások sokszor nem elégségesek a rendszer viselkedésének leírására. Ennek oka, 

hogy a határfelület jelenléte miatt a kölcsönhatások térbeli szimmetriája torzul, illetve 

megjelennek olyan kölcsönhatási formák (pl. a kapilláris típusú kölcsönhatások) melyek a 

határfelület jelenlétéből fakadnak. Így a klasszikus DLVO-elméleten (elektromos 

kettősréteg taszítás, diszperziós vonzás), ill. a strukturális kölcsönhatásokon (hidrofób 

vonzás, szolvatációs taszítás) kívül egyéb kölcsönhatásokkal is számolni kell. A következő

részben rövid áttekintést adok a határfelületben csapdázódott részecskék között fellépő

kölcsönhatási formákról, melyek szorosan összefüggnek a határfelület jelenlétével. 

Kapilláris eredetű kölcsönhatások 

• Flotációs típusú kapilláris erők 

A flotációs típusú, laterális kapilláris erők akkor ébrednek két részecske között, ha a 

részecskék környezetében a folyadékfelszín torzul [30]. Ennek hatására a részecskék 

között felléphet vonzó-, és taszítóerő is attól függően, hogy a kölcsönható részecskéken 

azonos (3.a ábra), vagy ellentétes (3.b ábra) a folyadékfelszín görbülete [31]. A folyamat 

hajtóereje a részecskék helyzeti energiájának minimalizálása. A folyadékfelszín torzulása 

felléphet pl. a gravitációs erőtér hatására. A kölcsönhatás jelentőségét mutatja, hogy 

mikrorészecskék esetén akár a részecskék aggregációjához is vezethet [32]. Ennek a hatása 
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azonban 5 µm-nél kisebb szilika részecskék esetén elhanyagolható [33], így az általam 

vizsgált nanorészecskék esetén nem számottevő a hatása. 

3. ábra. Víz/levegő határfelületen csapdázódott részecskék között ébredő vonzó (a) és 
taszító (b) kapilláris kölcsönhatás a részecskéken tapasztalható folyadékfelszín 

görbülettől függően. 

• Immerziós kapilláris vonzóerő

A flotációs típusú kapilláris kölcsönhatáshoz hasonlóan vékony folyadékfilmben (pl. szilád 

felületen, vagy egy másik folyadék felszínén) is laterális erők ébredhetnek a részecskék 

között. Hatása akkor jelentkezik, amikor a folyadékfilm vastagsága kisebbé válik a 

részecskeátmérőnél (4. ábra). Ekkor ugyanis a részecskék nedvesíthetőségétől függően 

deformálódik a részecskék közötti folyadékprofil. A flotációs típusú kölcsönhatással 

szemben immerziós típusú kölcsönhatás akár 1 nm átmérőjű részecskék között is létezhet 

[33]. A jelenség rendkívül fontos következménye a nanorészecskék terítést követő előzetes 

szerkezetképződése, amit kísérletileg is sikerült bizonyítani. Máté és munkatársai úgy 

találták, hogy a hidrofobizált mikrorészecskék aggregálódnak a víz/szerves folyadék 

határfelületben a terítőfolyadék párolgásának következtében [32]. Tolnai és munkatársai a 

jelenséget nanorészecskék esetén is tapasztalták: víz/levegő határfelületen terítve, a 

részecskék felületi tulajdonságtól függetlenül, a nanorészecskék aggregátumai keletkeznek 

[23, 29].  

4.  ábra: Vékony folyadékfilmben lévő részecskék között fellépő immerziós típusú 
kapilláris vonzó erő.  

• Elektrokapilláris erők 

A poláris és apoláris fázisok határán csapdázódott nanorészecskék között a terítőfolyadék 

elpárolgását követően is ébredhet kapilláris típusú kölcsönhatás. Mivel a részecskék csak 

részlegesen merülnek a szubfázisba, a részecske egészét szemlélve aszimmetrikus 

ellenion-felhő veszi őket körül, ami egy, a folyadékfelszínre merőleges eredő

dipólmomentum, és egy ennek megfelelő elektromos erőtér kialakulását eredményezi [34]. 

A szubfázisban az ellenion-felhő következtében a részecskék közötti taszító 

a) b) 
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kölcsönhatások gyorsabban csengenek le. A részecskék tehát alacsonyabb energia 

állapotba kerülhetnek, ha növelik az elektromos erőtér szubfázisba eső hányadát, tehát 

lefelé mozdulnak el. Mivel a részecskék peremszöge változatlan marad, a folyamat 

eredményeként a kölcsönható részecskék közötti folyadék felszín 3.a ábra szerint torzul, 

ami vonzó kapilláris kölcsönhatást eredményez. 

• Irreguláris háromfázisú kontaktvonal 

A részecskéken irreguláris peremvonal alakulhat ki a részecskefelszín kémiai 

inhomogenitása, vagy a részecskefelszín egyenetlensége miatt. Ez a fent említett módon 

kapilláris típusú vonzó kölcsönhatást eredményezhet [35]. A rendszer a felületi feszültség 

miatt ugyanis igyekszik a folyadékfelszín kiterjedését minimalizálni. Emiatt az irreguláris 

peremvonallal rendelkező részecskék azonos peremszöggel jellemezhető részei egymás 

felé fordulnak, majd közelednek egymáshoz. 

Egyéb elektrosztatikus kölcsönhatás 

• Dipól-dipól taszítás 

A korábban említett aszimmetrikus elektromos kettősréteg miatt a részecskék a felületre 

merőleges dipólmomentumra tesznek szert [36]. A kialakuló dipólus jellege a 

részecskéknek – az elektrokapilláris effektuson túl – rövid távú taszító kölcsönhatást is 

eredményez a részecskék között. 

2.2.2 Nanorészecskék vízfelszíni filmjei 

A nanorészecskék terítését követően a részecskék nedvesíthetőségétől függetlenül a 

részecskék 2D aggregátumai keletkeznek. Ennek fő oka a terítőfolyadék párolgása 

következtében fellépő immerziós típusú kapilláris kölcsönhatás. Tolnai és munkatársai 

rámutattak [29], hogy a felületkezeletlen szilikarészecskék a terítést követően szekunder 

energia minimumba kerülnek. Megállapításukat Brewster-szög mikroszkópos vizsgálatok 

és DLVO-energiák számolása alapján vonták le. A DLVO elmélet a 15-65° vízperemszög-

tartományban elfogható eredményt ad, és hagyományos módon számítható határfelületen 

elhelyezkedő részecskék esetén is [7]. A szekunder energiaminimum létét a háromfázisú 

kontaktvonal irregularitásából származó vonzó kölcsönhatásnak tulajdonítják. Másfelől az 

izotermák analíziséből meghatározott taszító párkölcsönhatási energia 2-3-szorosa a 

DLVO-elmélettel számolhatónak. Ez feltehetően a részecskék között dipól-dipól taszító 

kölcsönhatásból ered. A szekunder energiaminimumban a részecskéket elválasztó vízfilm 

vastagságára 6-16 nm-t becsültek a 40-200 nm-es részecskeméret tartományban. 
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Hidrofobizált részecskék az immerziós típusú kapilláris erők és az erős hidrofób vonzás 

miatt primer energiaminimumba kerülhetnek [23]. 

2.2.3 Részecskés filmek izotermái, a részecskék peremszöge 

A víz-levegő határfelületben csapdázódott részecskék a molekulákkal ellentétben 

nem képesek a határfelületi feszültséget megváltoztatni, a felületi feszültség a részecskék 

jelenléte ellenére változatlan marad. Mégis, vízfelszíni részecskés filmek komprimálásakor 

– a molekulás Langmuir-filmekhez hasonlóan - a felületi feszültség csökkenését 

tapasztaljuk. Ez a részecskés film erőátviteli tulajdonságának tulajdonítható. A részecskék 

közötti taszító kölcsönhatás nagyságrendje mellett a Brown-mozgás kinetikus energia 

hozzájárulása az oldalnyomáshoz elhanyagolható [30]. A részecskés film oldalnyomása, 

hasonlóan a molekulás filmek esetén: 

eff0 γγΠ −= ,        (1) 

ahol Π a film oldalnyomása, 0γ  a szubfázis felületi feszültsége, effγ  pedig a mérhető

effektív felületi feszültség. Az izoterma alakja, ill. karakterisztikus paraméterei az adott 

rendszerre jellemzőek. Az 5. ábrán egy Stöber-szilika rendszerre jellemző oldalnyomás (Π) 

– terület (A) izotermát mutatok be.  

A filmet komprimálva, a réteg tömörödik, majd bizonyos komprimáltsági foktól 

kezdve az oldalnyomás növekedését tapasztaljuk. A görbe meredek szakaszához illesztett 

egyenes és az abcissza metszéspontja adja az ún. kontakt keresztmetszeti területet (Ak). Az 

oldalnyomás egészen a kollapszusig (Πc; Ac) meredeken nő, ezután a film szerkezete 

letörik. A kollapszus után megfigyelhető oldalnyomás növekedés a részecskék eltérő

potenciális energiájának, ill. a korlátra merőleges nyomásgradiensnek a következménye, 

ami a film kohezivitásával van összefüggésben [37]. A „natúr” Stöber-szilika 

nanorészecskék gyengén kohezív filmet alkotnak, a részecskék Ak-nak megfelelő

területértéknél szekunder energia-minimumban vannak [29]. A rendszert alkotó részecskék 

nedvesedési tulajdonságaitól függően a kollapszus után a részecskék vagy kiszorulnak a 

határrétegből a szubfázisba, vagy gyűrődik a réteg. 

A peremszög csak abban az esetben becsülhető meg az izotermákból, ha kollapszuskor 

a részecskék irreverzibilisen kiszorulnak a határfelületből, hagyományos módon az 

egyetlen részecskére vonatkozó 

( )( ) 1
ccrep

122
LF AVcos1r ΠΘπγ +=−     (2) 
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összefüggésből [38]. Az (1-cos(Θ)) tagban a negatív előjel jelenti a szubfázis felé történő

kiszorulást, ellenkező esetben (1+cos(Θ)). Az egyenletben „r” a részecskesugár, „γ” a 

felületi feszültség, „Θ” a peremszög. Az egyenlet jobb oldalán szereplő két tag arányos az 

5. ábrán feltüntetett I-, ill. II-vel jelölt területekkel. A két tag összege egyetlen részecskére 

jutó adhéziós munkával egyezik meg (a (2) egyenlet baloldali mennyisége). „V1
rep” az 

egyetlen részecskére számolt taszító párkölcsönhatási potenciális energia, „Πc” a 

kollapszus nyomás, „Ac
1” pedig az egy részecskére jutó kollapszus terület. A jobboldali 

mennyiség második tagja a disszipatív folyamatokhoz (pl. a részecskék folyamatos 

eltávolításához) szükséges munkát is tartalmazza [39]. 

Bordács és munkatársai különböző nedvesíthetőségű mikrorészecskéken határoztak 

meg peremszöget filmmérleges kísérletekből [40]. Eredményeiket a nagy részecskeméret 

miatt közvetlen, optikai mikroszkópiás adatokkal tudták összevetni. Vizsgálataik alapján a 

(2) összefüggéssel számolt peremszög irreálisan magasnak bizonyult, az izoterma nem-

disszipatív szakaszából - az I-es terület alapján, a (2) összefüggésben a 1
cc A⋅Π  tag 

elhanyagolásával - meghatározott érték ugyanakkor jó egyezést mutatott a mikroszkópiás 

mérésekből kapott eredményekkel. Korábban hasonlóan magas peremszögeket állapítottak 

meg a hagyományos módszerrel Hórvölgyi és munkatársai ~75 µm átmérőjű

üveggyöngyökön [41].  

5. ábra: ~60 nm-es Stöber-szilika nanorészecskék oldalnyomás (Π)-terület (A1: egy 
részecskére jutó terület) izotermája. Ak: a részecskék kontakt keresztmetszeti területe; Ac: 
kollapszus terület; Πc: kollapszus nyomás. Az I terület az izoterma nem-disszipatív része 

(arányos az egyetlen részecskére jutó taszító párkölcsönhatási potenciállal (V1
rep)), II 

terület: az izoterma disszipatív része. 
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2.3 Langmuir-Blodgett-filmek  

Az első tudományos publikáció (1937), melyben molekulás filmet telepítettek át szilárd 

hordozóra, Langmuir és Blodgett nevéhez köthető [42]. A szerzőkről elnevezett Langmuir-

Blodgett-technikával a filmmérlegben komprimált vízfelszíni molekulás filmek egy 

hordozó függőleges irányú kihúzásával áttelepíthetőek különböző szubsztrátumokra (6. 

ábra). A nanorészecskék LB-filmjeivel kapcsolatos kutatások ennél jóval rövidebb, 

mintegy 15 éves múltra tekintenek vissza. A technikával számos típusú nanorészecskéből 

hoztak létre LB-filmeket [43, 44]. A rétegképzési folyamat elvileg tetszőleges alkalommal 

ismételhető [45], nagy anyagi változatosságú filmek is preparálhatóak [46]. Az 

LB-technikával ténylegesen megvalósítható az ún. „Layer-By-Layer assembly” (LBL), 

azaz a film rétegenkénti felépítése. A jól kézben tartható réteg-, ill. filmszerkezet, valamint 

az anyagi minőség befolyásolásának lehetősége jelentik az LB-technika fő előnyét más 

rétegképzési eljárásokkal (pl. dip-coating, spin-coating, self-assembly) szemben. A 

módszer hátránya hogy az előbbi technikáknál jóval nagyobb körültekintést igényel. 

Határfelületi technikáról lévén szó, kevésbé robosztus, nem csak az esetleges 

„szennyeződések” (felületaktív komponensek) jelenléte, hanem a részecske-részecske 

kölcsönhatások kézbentartása is nagy kihívást jelentenek. 

Az irodalomban fellelhető munkák, melyek szilika nanorészecskékből létrehozott LB-

filmeket tárgyalnak, nagyobb, 200 nm feletti részecskeméret tartományra fókuszálnak 

[25,45,47-49]. Ez két okra vezethető vissza: 

• ebben a mérettartományban a részecskék alakja sokkal szabályosabb, gömb 

alakú és könnyebb velük dolgozni [50] 

• már régóta felkeltették a fizikusok érdeklődését a nanorészecskékből 

létrehozott, szubmikron skálán periodicitást hordozó szerkezetek, a fotonikus 

kristályok [51,52]. 

A 100 nm-es és kisebb részecskék LB-filmjeinek előállításával és optikai vizsgálatával 

kapcsolatos irodalmi munkát nem találtam. 

6. ábra: Az LB-film készítés sematikus ábrája. 
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2.4 Nanostrukturált rendszerek vizsgálata optikai módszerekkel 

2.4.1 Nanorészecskés filmek 

Monodiszperz részecskékből létrehozott rétegek esetén a nanostrukturáltság a 

részecskék rendezett rétegének következménye. Az optikai módszerekkel történő

tanulmányozáskor alapvető kérdés a rendszer térbeli inhomogenitásának, és a használt fény 

hullámhosszának viszonya. Ahogy összemérhetővé válik a részecskeméret a vizsgáló fény 

hullámhosszával, intenzív szórás léphet fel. Az általam előállított és vizsgált filmekben a 

részecskék mérete a 100 nm-t nem haladja meg számottevően. Ehhez járul még, hogy a 

részecskék tömör filmet alkotnak, tehát alacsonyabb optikai frekvenciákon a részecskék 

fényszórása elhanyagolható. 

2.4.1.1 Periodikus struktúrák 

Nanorészecskékből LB-technikával a rétegszámtól függően 2, vagy 3 dimenziós 

periodikus dielektromos állandójú szerkezet hozható létre. A fény hullámhosszával 

összemérhető nagyságú részecskékből fotonikus kristály állítható elő. A szilika 

részecskékből kezdetben egyszerűbb technikákkal – pl. szárításos ülepítéssel [53]–

előállítható opálszerkezet. Az LB-technikával létrehozott fotonikus kristályok csak az 

utóbbi néhány évben jelentek meg [45, 47-49]. A rendezett periodikus struktúrák nagy 

érdeklődésre tartanak számot pl. plazmonikai, valamint detektorként való 

alkalmazásokban.. 

2.4.1.2 Antireflexiós bevonatok 

Ismert tény, hogy valamely hullámhosszra jó minőségű antireflexiós réteg készítésének 

a követelménye a film optikai vastagságára a 
4

d
λ

= , („lambda negyedes vastagság”), a 

film törésmutatójára pedig az közeghordozófilm nnn ⋅=  feltételek egyidejű teljesítése 

(merőleges beesést feltételezve). Az egyszerűbb antireflexiós bevonatok ezért valamilyen 

alacsony törésmutatójú anyagból készülnek, melyek a legjobban megközelítik ezt a 

feltételt. Üveghordozó (n = 1,5) és levegő, mint közeg esetén ez nfilm ≈ 1,225-es 

törésmutatót jelent. Ez az alacsony törésmutató tömbfázisú anyagokkal nehezen érhető el. 

A szokványosnak mondható CaF2, ill. MgF2 törésmutatója is csak 1,35 körül van [54].  

A homogéntől eltérő filmszerkezettel rendelkező antireflexiós réteg kialakítására 

három lehetséges út kínálkozik: 

• Homogén vékonyrétegekből többrétegű szerkezetet alakítunk ki, melyben 

váltakozva alkalmazunk nagy és kis törésmutatójú vékonyrétegeket. Ebben az 
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esetben a feladat a többrétegű rendszer struktúrájának optimalizálása a lehető

legnagyobb konstruktív interferencia eléréséhez [55]. 

• Többrétegű szerkezetet alakítunk ki, mely egyben törésmutató gradienst is létrehoz. 

Cél a közeg és hordozó közötti törésmutató kontraszt csökkentése fokozatosan, 

több lépésben [56]. 

• Nagyobb törésmutatójú anyagot használunk, és a bevonat megfelelő kisléptékű

szerkezetével csökkentjük az antireflexiós bevonat törésmutatóját. A 

legkézenfekvőbb megoldás a réteg porozitásának növelése. Fontos azonban, hogy 

ez kellően kis léptékű strukturálódás következménye legyen, különben fényszórás 

léphet fel, másrészt a filmvastagságnak is egyenletesnek kell maradnia. Pórusos 

rétegek létrehozhatóak részecskékből [57], ill. polimerekből is [58]. 

Szilika nanorészecskékből állítottak elő már korábban is antireflexiós bevonatot 

[57, 59]. Ezek ugyanakkor bemártásos (dip-coat) technikával készültek, mellyel – az LB-

módszerhez képest – jóval nehezebb film szerkezetének kézben tartása. A részecskék vagy 

túl szórványosan, vagy nem monorétegben borítják a hordozót [59]. 

Dolgozatomban az itt bemutatott osztályozás szerinti harmadik csoportba tartozó 

filmeket fogok bemutatni. A részecskés filmek nanostrukturáltságából adódó alacsony 

törésmutatót kombinálom az LB-film képzés nagy előnyével, a film rétegenkénti 

felépítésével. Így olyan rétegeket is elő kívánok állítani, melyek ötvözik a második és a 

harmadik csoport, a gradiens rétegszerkezet és az alacsony törésmutató előnyeit. 

2.4.2 Vékonyréteg optika 

Az általam létrehozott filmek optikai jellemzését nagyban megkönnyíti, hogy a 

nanorészecskés film homogén vékonyrétegként kezelhető. A függelékben adom meg az 

általam létrehozott vékonyrétegek optikai vizsgálatainak elvi hátterét (F I függelék), és 

röviden összefoglalom az általam alkalmazott módszert, amivel értelmezni tudom a 

különböző nanorészecskés filmek reflektanciáját, ill. transzmittanciáját (F II függelék).  

2.4.2.1 Vékonyréteg reflektanciája 

A vízfelszíni, ill. szilárd hordozós filmek reflektanciáját leíró optikai modellben egy 

végtelen kiterjedésű, sík felszínen homogén vékonyréteget feltételezünk (7. ábra). A 

rendszerben 3 közeg, és két határfelület található. Az összes közegről feltételezzük, hogy 

izotróp és veszteségmentes. Az ábrán bemutatott rendszer reflektanciája: 

)2cos(rr2rr1

)2cos(rr2rr
R

22

22

δ

δ

12011201

12011201

++

++
= ,       (3) 
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ahol rij a közeg/réteg (r01), ill. réteg/szubfázis (r12 ) határfelületek reflexiós tényezője, δ

pedig a fázisváltozás a filmben (részletek az F II függelékben). 

7. ábra: A részecskés filmet homogén vékonyrétegnek tekintve a SAR-mérésekhez 
felhasznált modellszerkezet. 

2.4.2.2 Vékony film transzmittanciája 

Az LB-filmek szerkezetét leíró modellben egy vastag átlátszó hordozót feltételezünk, 

melynek mindkét oldalán egymással azonos jellemzőkkel bíró, homogén vékonyréteg 

helyezkedik el (8. ábra). A rendszerben 3 közeg és 4 határfelület található. A rendszer 

transzmittanciája: 

11201
2

01
2

12

22
12

2
01

2cos4)1)(1(

)1)(1(
)(

δ
λ

rrrr

rr
T

+++

−−
= ,     (4)

ahol rij a közeg/réteg (r01), ill. réteg/hordozó (r12 ) határfelületek reflexiós tényezője, δ1

pedig a fázisváltozás a rétegben (részletek az F II függelékben). 

8. ábra A spektroszkópiai mérések értelmezéséhez használt optikai modellszerkezet. A 
vastag hordozó mindkét oldalán elhelyezkedő film izotróp és homogén. 

2.4.3 Az effektív törésmutató 

A vékonyrétegek  reflexióját, ill. transzmisszióját leíró összefüggésekben a 

reflexiós tényezőkben (rij) szerepel a film törésmutatója ((F27)-(F29) összefüggések). Ez a 

törésmutató a nanostrukturáltság következményeként nem azonos a részecskék 

törésmutatójával. A fény hullámhosszánál jóval kisebb léptékben (<0,1-0,2 λ) inhomogén 

rendszerek esetén szokás az effektív közeg közelítést („effective medium approach”) 

alkalmazni [60]. Az effektív törésmutató a rendszert alkotó különböző anyagi minőségű
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közegek törésmutatójának† és a közegek térkitöltésének (fi) valamilyen függvénye. A 

Lorentz-Lorenz (L-L) összefüggés [61] az egyik lehetséges közelítése a film effektív 

törésmutatójának (neff):  

∑
= +

−
=

+

− k

1i
2

i

2
i

i2
eff

2
eff

2n

1n
f

2n

1n
       (5) 

A nanorészecskés filmek esetén a két közeg a szilika és a beágyazó közeg, ami 

vízfelszíni filmek esetén - tekintve, hogy a részecskék részben a szubfázisba merülnek – 

levegő és víz, míg LB-filmek esetén levegő. 

2.4.3.1 A részecskék peremszögének meghatározása az effektív törésmutatóból 

Monodiszperz, hexagonálisan rendezett részecskék (gömbök) vízfelszíni filmjét a 9.a ábra 

ábrázolja. A „Θ” peremszögű részecskék „H” távolságban helyezkednek el egymástól, 

merülési mélységük „h”, a részecske középpontok távolsága „D”, a film vastagsága pedig

„d” (monodiszperz részecskék esetén megegyezik a részecskeátmérővel). A 9.b ábrán 

ugyanezen film egyetlen részecskéjét ábrázoltam a részecskét magába foglaló hatszögalapú 

hasáb paramétereivel együtt. A vízfelszíni filmek esetén az effektív törésmutató a L-L 

összefüggés alapján (mivel nlevegő=1): 
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ahol az ns (szilika) és nvíz törésmutatók ismertek (ns=1,435, nvíz=1,333 ). A modellréteg 

egészére vonatkozó térkitöltések a 9.b ábra alapján:  

• vízre: ( )αα
π

α 23
33

f 2
víz −−= , ahol 

d

h
=α , relatív bemerülési mélység, 

• szilikára:
2

S
33

f β
π

= , ahol 
D

d
=β , reciprok relatív r-r távolság. 

A β paraméter meghatározható az izotermából a részecskeméret-eloszlás 

ismeretében:  
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β == ,       (7) 

                                                
† Tulajdonképpen dielektromos állandók szerepelnének, de dielektrikumokról lévén szó, helyettesíthető a 

törésmutató négyzetével. 



16 

ahol „r” a részecskesugár, „m” a terített részecskék tömege, „ρ” a részecskék sűrűsége, 

__
3

__
2 rsr é  pedig a részecskeméret-eloszlásból számítható. Ha meghatározható a film 

effektív törésmutatója, ebből α számolható. Ebből pedig a részecske nedvesedését jellemző

vízperemszög: 

12)cos( −= αΘ .         (8) 

LB-filmek esetén a film csak két „komponenst”, levegőt és szilikát tartalmaz. A L-

L összefüggés 
2n
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f
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s

2
s
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eff

2
eff

+

−
=

+

−
 alakra egyszerűsödik (mivel 1nlevegő = ), ahol 

monodiszperz részecskék hexagonálisan szoros illeszkedésű (hcp) filmjét feltételezve 

fs, id ≈ 0,605. Az összefüggésben ns=1,435-el számolva az LB-film maximális 

törésmutatója neff
max
≈1,245. A részecskék a valóságban nem teljesen monodiszperzek és 

szoros illeszkedésűek. Ha meghatározható az LB-film effektív törésmutatója, kiszámolható 

fs, amiből (a részecskék háromszöges illeszkedését feltételezve) egy LB-filmre értelmezett 

β paraméter határozható meg. Ebből kiszámolható a részecskék átlagos távolsága az LB-

filmben. 

   

9. ábra: A vízfelszíni nanorészecskés film geometriai modellje (a), valamint a film 
egyetlen részecskéje (b).Θ: peremszög, h: merülési mélység, D: részecskeközéppontok 

távolsága, H: két részecske felületének távolsága, d: filmvastagság (monodiszperz 
részecskék esetén a részecskeátmérő). 

2.4.3.2 Vízfelszíni részecskés film törésmutató profilja 

A geometriai modell alapján megadható a film vertikális törésmutató profilja. A 9.b ábra 

alapján a szilika térkitöltése a z-koordináta függvényében: 

)zd(z
3D

2
f

2s −=
π

.       (9) 

Vízfelszíni filmek esetén a L-L formulában z>h esetén nvíz-t nlevegő-vel helyettesítve 

számítható az n(z) törésmutatóprofil, melyen „h” –nak megfelelő mélységnél ugrásszerűen 

változik az effektív törésmutató értéke (10. ábra). A filmnek ezt a finom, belső struktúráját 

a) b) 
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is figyelembe vevő gradiens réteg modellel a vízfelszíni SAR-mérések révén pontosabb, 

közvetlenebb információt kaphatunk a film szerkezetéről, valamint a részecskék 

peremszögéről. LB-filmek esetén a törésmutató-profilnak kisebb a jelentősége, mivel a 

film csak két „komponenst”, levegőt és szilikát tartalmaz [62]. 

10. ábra: Szilika nanorészecskék vízfelszíni filmjének L-L összefüggés alapján számolt 
törésmutató profilja (β=1). 

2.4.4 Pásztázó szög reflektometria (SAR) alkalmazása részecskés Langmuir-filmekre 

A pásztázó szög reflektometria lényege, hogy p-polarizált fény reflexióját mérjük egy 

határfelület Brewster-szögének szűk környezetében, különböző beesési szögeknél. Az így 

kapott intenzitás görbéhez megfelelő optikai modell alapján számolt reflektancia görbét 

illesztve meghatározhatók a határfelület, vagy adott esetben egy felületi film jellemzői. 

A témában megjelent cikkek elsősorban szilárd/folyadék határfelületen lejátszódó 

adszorpciós folyamatokat vizsgálnak, a SAR folyadék/levegő határfelületen való 

alkalmazása különlegességnek számít [63-66]. A legtöbb megjelent cikk molekulás vagy 

makromolekulás adszorpciót tárgyal [67-72]. A részecskés filmeket vizsgáló cikkekben 

[73-77] a felület borítottsága igen kis mértékű, és a vizsgálati módszert szilárd/folyadék 

határfelületen lejátszódó részecske adszorpció nyomon követésére alkalmazzák. 

Víz/levegő ill. szilárd/levegő határfelületen található tömör nanorészecskés filmek 

tanulmányozására vonatkozóan a kutatócsoportunkon kívül nem találtam irodalmi utalást. 

Csoportunk korábbi munkájában megmutatták, hogy a pásztázó szög reflektometria 

alkalmas módszer lehet a részecskés film jellemzésére [65, 66]. Csoportunk munkásságán 

kívül az egyetlen, in-situ optikai mérést alkalmazó munka a részecskés filmeket intenzíven 

kutató Clint és munkatársainak nevéhez fűződik [78]. A peremszög-meghatározás 

lehetőségét in-situ ellipszometriás módszerrel vizsgálták 25 nm-es hidrofobizált Stöber-

szilika részecskéken kétfolyadékos (toluol/víz) határfelületben. A szerzők állítása szerint 
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az optikai mérésekből nem lehetett a nanorészecskék peremszögét megállapítani. Ennek 

oka elsősorban, hogy kísérleteiket nem Wilhelmy-filmmérlegben, hanem állandó felületen 

végezték. Emiatt nehezen tudták a felület borítottságát növelni, ill. bizonyos terített 

mennyiségeknél már többrétegű film is kialakulhatott.  

2.4.4.1 Homogén réteg modell 

A modell-feltételezés szerint a nanorészecskés film homogén, így az elméleti 

reflektancia a (3) egyenlettel adható meg. A 11. ábrán a homogén modell alapján számolt 

reflektancia görbék láthatóak különböző törésmutató (11.a ábra) és különböző

rétegvastagság mellett (11.b ábra). A görbék jellegzetes pontja a szubfázis-görbével 

alkotott metszéspontjuk. A metszésponthoz tartozó szögnél nincs reflexió a rétegről (r01=0, 

R=r02), ez a rétegre vonatkozó Brewster-szög (θB,réteg), melyből jó közelítéssel megadható 

a réteg effektív törésmutatója az (F31) összefüggés alapján: réteg,effréteg,B ntan =θ [65]. A 

szubfázis Brewster-szögének környezetében a reflektancia nagymértékben érzékeny a 

felületi film jelenlétére, így jól vizsgálhatóak a nanorészecskés film paraméterei.  

11. ábra Különböző törésmutatójú (a) és rétegvastagságú (b) vízfelszíni filmek homogén 
modellel számított reflektanciája. A rétegek Brewster-szögét a nyilak jelölik. 

2.4.4.2 Gradiens réteg modell 

Laterális irányokban a filmet továbbra is homogénnek feltételezve, de figyelembe véve a 

filmre merőleges törésmutató profilt pontosabban értelmezhetőek a SAR mérések. A 

reflektancia kifejezhető az (relatív) optikai admittancia segítségével, amely arányos a 

határfelületen folytonosan átmenő tangenciális mágneses és elektromos térerősségek 

hányadosával: 
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Az admittancia változása a rétegen belül az n0 törésmutatójú közegből érkező λ

hullámhosszú fényre egy elsőrendű differenciál egyenlettel adható meg TM-módusra [79] 

alapján: 
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ahol n(z) a réteg törésmutatója a z-koordináta függvényében. A rendszer reflektanciája 

pedig: 
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ahol η a beesési közeg hullámadmittanciája. 

Ha egy homogén közegben (i) a hullám csak az egyik irányba terjed (pl. nincs 

reflektált hullám), a hullámadmittancia 
i

i
i cos

n

θ
η −=  formában adható meg, ahol 

θθ 2
2

i

2
0

i sin
n

n
1cos −= . A szubfázist +z-irányban végtelen kiterjedésűnek feltételezve 

ebben a közegben nincs reflektált hullám, és a film alsó határfelületén .szub)0( ηΓ = . Ebből 

a peremfeltételből kiindulva a rendszer reflektanciája számítható, amennyiben a réteg 

törésmutató profilja (n1(z)) ismert. A törésmutató profil a részecskés filmre effektív közeg 

közelítés alapján adható meg (10. ábra). 

A 12.a-b ábrákon a gradiens modellel szimulált reflexiós görbék láthatóak 50 nm-es 

filmvastagságot feltételezve, különböző α, ill. β paraméterek mellett. Elvileg β

növekedésével, azaz a film tömörödésével, a görbéknek közös metszéspontja adódik (12.a 

ábra, narancs színű nyíllal jelezve). Az α bemerülési mélység növekedésével (ami 

átlagosan  szintén optikailag sűrűbb filmet eredményez) β növekedésével analóg hatás 

látható kisebb beesési szögeknél. Nagyobb szögek mellett ugyanakkor nem látni 

metszéspontot, a görbék egymáshoz simulnak (12.b ábra). 
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12. ábra: A gradiens réteg modellel különböző β (a) ill. α (b)paraméter értékek mellett 
szimulált reflektancia görbék ( nvíz=1,333, nrészecske=1,435).  

2.4.4.3 A homogén és a gradiens modellek közötti kapcsolat 

A homogén modell alkalmazhatóságának egyik feltétele, hogy kicsi legyen a filmen belül a 

fázisok közötti törésmutató kontraszt. Amennyiben a részecskék kevésbé merülnek a vízbe, 

az a feltétel már nem érvényesül, jelentős eltérést tapasztalunk a két modell által 

szolgáltatott eredmények kötött [65]. Ezt a következő számítással mutatom be: a gradiens 

modellel d=100 nm, β=0,9 (az izotermákból, „natúr” szilika rendszerekre meghatározott 

reális érték ) mellett szimulált reflektancia görbéket a homogén modellel értékeltem ki. A 

homogén modell rendkívül jól illeszkedett a szimulált reflektancia görbéhez (redukált χ2 : 

10-6 – 10-4). A két modell közötti eltérés jól megjeleníthető, ha a modellekhez tartozó 

filmvastagságok hányadosát (dhomogén/dgradiens) ábrázoljuk a gradiens modell d/h=α

paraméterének függvényében. A 13. ábrán megfigyelhető, hogy a homogén modellel 

meghatározott effektív törésmutató kevébé érzékeny α csökkenésére. α<0,8 esetén 

ugyanakkor a homogén modellel meghatározott filmvastagság már számottevően 

meghaladja a 100 nm-t (dhomogén/dgradiens > 1). Az alacsony α-hoz tartozó irreálisan nagy 

filmvastagságok jelzik a homogén modell gyengeségét alacsony merülési mélységek 

esetén.  
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13. ábra: A gradiens modellel szimulált görbék homogén modellel történő illesztésének 
eredménye (α: relatív merülési mélység, β: reciprok relatív részecske-részecske távolság, 

dhomogén/dgradiens:a homogén és a gradiens modellekhez tartozó filmvastagságok 
hányadosa, nhomogén: a homogén modellel illesztett törésmutató) 

2.4.5 Brewster-szög mikroszkópia 

A Brewster-szög mikroszkópia kínálta lehetőségeket a molekulás filmekkel foglalkozó 

tudóstársadalom az 1980-as évek közepétől kezdte hasznosítani határfelületi filmek 

vizuális megjelenítésére [80]. A módszer elvi alapját az (F31) egyenlet adja, azaz ha p-

polarizált fényt (TM módus) bocsátunk egy határfelületre annak Brewster-szögénél nincs 

reflektált intenzitás. Ha megváltoznak a törésmutató viszonyok (pl. egy nanorészecskés 

film megjelenése folytán), ugyanazon beesési szög mellett az új határfelület törésmutató 

viszonyaitól, ill. a felületi film vastagságától függő reflektált intenzitást kapunk. Ez a 

reflektált nyaláb megfelelő leképező optikával megjeleníthető. Bár a módszer 

felbontóképessége legjobb esetben is csak a hagyományos fénymikroszkópok felbontását 

érheti el, ugyanakkor rendkívüli érzékenysége lehetővé teszi az ultravékony (így 

nanorészecskés) filmek nagyléptékű szerkezetének megjelenítését. A módszer – a mérései 

elvből adódóan - érzékeny a laterális optikai anizotrópiára is. 
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Részletes célkitűzések 
A nanorészecskés LB-filmek szerkezete alapvetően függ a Wilhelmy-filmmérlegben 

kialakult struktúrától. A vízfelszínen kialakult szerkezetről nagyfelbontású technikákkal 

(pl. elektronmikroszkópiával, atomi erő mikroszkóppal) csak korlátozott információ 

szerezhető az LB-filmek tanulmányozása révén, hiszen nem lehet a vízfelszínen lejátszódó 

szerkezetképzést nyomon követni. A szerkezetképzésben meghatározóak a részecske-

részecske kölcsönhatások, melyek nagymértékben függnek a részecskék felületi 

tulajdonságaitól, így a részecskék nedvesíthetőségétől. 

• Fő célom a vízfelszíni nanorészecskés filmek szerkezetképződésének vizsgálata. A 

részecskés filmek Wilhelmy-filmmérlegben felvett oldalnyomás-terület izotermáit 

analizálom, valamint tanulmányozom pásztázó szög reflektometria vizsgálatokkal a filmek 

szögfüggő reflektanciáját, amit megfelelő optikai modell segítségével értelmezek. A két 

módszer eredményeit összevetem, hogy árnyaltabb képet kapjak a filmek szerkezetéről. 

Rámutatok a nanorészecskék peremszöge, és a filmszerkezet kapcsolatára, amit 

Brewster-szög mikroszkópos technikával is alátámasztok. 

• Célom annak igazolása, hogy a pásztázó szög reflektometria módszer megfelelő

optikai modellek segítségével alkalmas a nanorészecskék peremszögének becslésére, 

valamint a vízfelszíni Langmuir-film szerkezetében végbemenő változások követésére. 

Bemutatom, hogy a módszerrel széles nedvesíthetőség-tartományban lehetséges a 

részecskék peremszögének becslése; olyan esetekben is, mikor a hagyományos 

filmmérleges technika nem alkalmazható a részecskék gyenge nedvesíthetősége miatt.  

• A szilika nanorészecskékből LB-technikával rétegeket hozok létre különféle szilárd 

hordozókon. Célom megfelelő optikai modellek adaptálásával az LB-filmek kiépülésének 

optikai spektroszkópiai módszerrel való tanulmányozása, amivel az LB-filmek kisléptékű

szerkezetét tudom felderíteni. Célom annak felderítése, hogy milyen összefüggés 

mutatkozik a vízfelszíni részecskés Langmuir-filmek, valamint az LB-filmek szerkezete 

között. 

• Tanulmányozom az előállított LB-filmek nanostrukturáltsága miatt várható 

antireflexiós tulajdonságot. Célom, hogy megfelelő optikai modell alkalmazásával 

bemutassam, hogy az antireflexiós tulajdonság milyen kapcsolatban áll az LB-film 

szerkezetével, és ez hogyan befolyásható a filmszerkezeten keresztül.  
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3 Kísérleti munka 

A célkitűzések megvalósítása érdekében számos kísérleti módszert és technikát 

alkalmaztam. A módszerek részletes tárgyalása előtt alábbiakban megadom a munka során 

felhasznált anyagok, ill. műszerek fontosabb jellemzőit. 

Felhasznált anyagok 

A nanorészecskék szintéziséhez 

• Abs. Etanol (>99,7%, a.r., Reanal) 

• 25%-os ammónia oldat (a.r., Reanal) 

• Tetraetil-ortoszilikát (>98% GC-grade, Merck) 

A részecskék felületmódosításához 

• Acetonitril (puriss, >99%, Reanal) 

• Trimetilszilil-N,N-dimetil-karbamát (>97%,GC-grade, Fluka) 

A filmmérleges vizsgálatokhoz 

• Kloroform (ultra-resi analyzed, >99,8%, Baker) 

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

Az LB-filmek hordozóinak előkészítéséhez, tisztításához 

• Mikroszkóp tárgylemez (Menzel-Gläser, Nr. 011101) 

• Szilícium szelet (n-típusú, 111 orientációjú)

• Kénsav (ISO-for analysis, Carlo-Erba) 

• Hidrogén-peroxid (puriss, Reanal) 

• Hidrogén-fluorid (40% a.r, Reanal) 

A TEM-mintákhoz 

• Formvar hártyával borított réz rács (Sigma Chemical Co.) 

Eszközök 

A nanorészecskék előállításához, jellemzéséhez 

• Keverő (IKA Lab-Egg) 

• Analitikai mérleg (Ohaus, Explorer) 

• Ultrahang fürdő (Elmasonic, S15 H) 

• Rotációs bepárló (Büchi, Rotavapor R-200) 

• Kemence (Nabertherm B170) 

• Transzmissziós elektronmikroszkóp (JEOL JEM-100 CXII)
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A vízfelszíni Langmuir-filmek előállításához, jellemzéséhez 

• Wilhelmy-filmmérleg (a csoport által épített készülék) 

• Mintaadagoló és filmhúzó apparátus (saját építésű) 

• Brewster-szög mikroszkóp (a csoport által épített készülék) 

• Pásztázó szög reflektométer (a csoport által épített készüléket a hatékonyabb 

felhasználás érdekében átalakítottam) 

Az LB- filmek előállításához, jellemzéséhez 

• Számítógép vezérelt réteghúzó apparátus (saját építésű) 

• UV-Vis Spektrofotométer (GBC Cintra, 10e, Agilent 8453) 

• AFM (Digital Instruments, Nanoscope IIIa) 

• Pásztázó elektronmikroszkóp (LEO 1540 XB) 

3.1 A modellanyag 

3.1.1 A Stöber-szilika nanorészecskék szintézise 

250 ml etanolhoz a kívánt részecskeméretnek megfelelő mennyiségű 25%-os ammónia 

oldatot adtam, majd az elegyet 10 percig kevertettem, amíg az összeöntéssel létrehozott 

levegőbuborékok távoztak a rendszerből. Ezt követően 10 ml TEOS-t adtam egy részletben 

a rendszerhez. Az elegy a részecskeképződés következtében 30-90 perc múlva kezdett 

opalizálni, az ammónia-oldat mennyiségétől függően. A reakcióedényt lefedve az elegyet 

24 órán keresztül kevertettem. Ezt követően az ammóniát 60 °C-on folyamatos 

desztillációval távolítottam el a rendszerből. Az ammónia teljes kiűzését pH-papír 

segítségével ellenőriztem a gőztérből vett minta alapján. A különböző méretű részecskéket 

a 14. ábrán látható kalibrációs görbe alapján meghatározott ammónia mennyiségek 

segítségével állítottam elő.  

14. ábra. A szilika nanorészecskék átlagos mérete a szintézishez felhasznált 25%-os 
ammónia-oldat mennyiségének függvényében. 
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3.1.2 A Stöber-szilika nanorészecskék felületmódosítása 

A szilika részecskék felületmódosításával célom az volt, hogy többféle nedvesíthetőségű

részecskét állítsak elő. Ezekből a különböző nedvesíthetőségű részecskékből létrehozott 

Langmuir, ill. LB-filmeket tanulmányozva vizsgálhattam a részecske-nedvesíthetőség 

hatását a filmek szerkezetére.  

A részecskék felületmódosítását trimetil-szilil-N,N-dimetil-karbamát szililezőszer 

segítségével végeztem. Minden esetben 25 ml alkoszolt szilileztem. A szolok diszperziós 

közegét acetonitrilre cseréltem rotációs bepárló segítségével, szakaszos desztillációval 

6x25 ml acetonitril felhasználásával. A szililezettségi fokot – a korábbi tapasztalatok 

alapján [23] - a szililezőszer mennyiségének változtatásával befolyásoltam. A megfelelő

mennyiségű szililezőszer hozzáadását követően a szolokat 30 percig ultrahangoztam. Az 

acetonitrilt újabb oldószercserével, 12x25 ml etanol felhasználásával etanolra cseréltem 

vissza. 

3.1.3 A Stöber-szilika nanorészecskék jellemzése 

A részecskék méreteloszlását TEM-felvételek alapján állapítottam meg, ehhez mintánként 

általában 300 részecskét vettem figyelembe. A 15. ábrán egy jellegzetes méreteloszlás 

diagramot mutatok be. A szolok szárazanyag tartalmát is meghatároztam három 

párhuzamos mérésből: 3×1cm3 szolt 3 órára 85°C-os szárítószekrénybe helyeztem, majd a 

tégelyek tömegét visszamértem.  

15. ábra: ~92 nm átmérőjű szilika nanorészecskék TEM-felvétel alapján megállapított 
méreteloszlása. 
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3.2 Langmuir-filmek 

3.2.1 Filmmérleges vizsgálatok 

A nanorészecskék Langmuir-filmjeit víz/levegő határfelületen Wilhelmy-filmmérlegben 

tanulmányoztam (16. ábra), és meghatároztam a különböző minták filmjeinek 

oldalnyomás-terület izotermáit. A készülék számítógép vezérelt, a felületi feszültséget egy 

Wilhelmy-lemezes erőmérő méri. Az erőmérő nyúlásmérő bélyeg elven működik, az 

érzékelő „bélyeg” egy flexibilis polimer filmbe ágyazott vékony huzal, melynek ellenállása 

nyújtás hatására változik. Az erőmérő karja a polimer filmhez van rögzítve, erőhatásra a 

film, és így vele együtt a szál is deformálódik. A nyúlásmérő ellenállás hídba van kötve, a 

nyúlás hatására fellépő mikroamperes nagyságrendű hídáramot egy galvanométer méri, a 

további feldolgozást számítógép végzi. Az erőmérőhöz érdesített felületű Pt-lemezt 

használtam, amit minden mérés előtt etanollal mostam, ill. kiizzítottam, hogy ne 

tartalmazzon organikus szennyeződéseket. A korlát fokozatmentes mozgatásáról 

tengelykapcsolóval szerelt elektromotor gondoskodik, a kád hasznos munkafelülete 235 

cm2; szélessége 10, mélysége 4 cm.  

A mérések előtt a kádat kloroformmal, ill. nagytisztaságú desztillált vízzel 

tisztítottam. A filmmérleges vizsgálatok során szubfázisként nagytisztaságú desztillált 

vizet alkalmaztam. A részecskéket 10 perces ultrahangos rázatását követően 2:1 

térfogatarányú kloroform:alkoszol elegyből juttattam víz/levegő határfelületre egy általam 

épített, számítógép vezérelt adagoló apparátus segítségével. A terítést követően a terített 

mennyiségtől függően 2-5 percig hagytam, hogy a kloroform maradéktalanul elpárologjon, 

majd a filmet 33,2 cm2/min sebességgel, maximálisan 40 cm2-re komprimáltam.  

Az izotermák analíziséhez leolvastam az izotermát jellemző kollapszus-nyomást 

(Πc), kollapszus-területet (Ac), valamint a kontakt keresztmetszeti területet (Ak). A 

területértékeket a felvitt részecskék száma alapján normáltam egy részecskére jutó 

területre: 

6/d

/m
Z;

Z

A
A ____

3

1

π

ρ
== ,       (13) 

ahol „A” az aktuális munkaterület a filmmérlegben, „m” a terített részecskék tömege (a 

szárazanyag-tartalom mérésekből számítható), „ρ” a részecskék sűrűsége (2,06 g/cm3

[81]), 
____

3d -t pedig a részecskeméret eloszlásból határoztam meg. A részecskék hexagonális 

rendbe való tömörödését feltételezve az egy részecskére jutó terület („A1”) megfelel a 
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részecskét magába foglaló szabályos hatszög területének. Az egy részecske által elvileg 

elfoglalt hatszög területe szintén a részecskeméret-eloszlásból számolható: 

____
21

0 d
2

3
A = .        (14) 

16. ábra: A filmmérleges vizsgálatokhoz használt Wilhelmy-filmmérleg, valamint az 
általam épített terítőapparátus fényképe.  

3.2.2 Brewster-szög mikroszkópia és pásztázó szög reflektometria 

A vízfelszíni filmek nagyléptékű szerkezetét Brewster-szög mikroszkópiával 

tanulmányoztam, a technikával vizuálisan megjeleníthetőek a nanorészecskés film 

nagyobb részletei. A technikával a különböző nedvesíthetőségű részecskék filmjei között 

megmutatkozó szerkezeti eltéréseket próbáltam felderíteni. A pásztázó szög reflektométer 

segítségével a filmek reflexió-görbéit tudtam felvenni (reflektált intenzitás vs. beesési 

szög), melyeket utólag, különböző optikai modellekkel értékeltem ki. Ezekből a film 

különböző – a kiértékeléshez használt modelltől függő - paramétereit állapítottam meg (pl. 

filmvastagság, effektív törésmutató vagy a részecskék merülési mélysége). Az alkalmazott 

optikai modelltől függően a film effektív törésmutatójából, vagy a részecskék becsült 

merülési mélységéből tudtam a részecskék peremszögét meghatározni.  

A BAM-, ill. SAR-méréseket gyakorlatilag ugyanazon készülékkel végeztem, a két 

mérés a detektoroldali kialakításban különbözött. A mérési elrendezést a 17. ábra mutatja. 

A lineárisan polarizált He-Ne lézer (17mW, Melles-Griot, λ=632,8 nm) beesési szöge 

számítógép vezérléssel, egy unipoláris léptetőmotor segítségével állítható be 0,005° 
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lépésközzel. A készüléket tovább fejlesztettem, két Hall-érzékelőből álló számlálót 

építettem a szögállítást végző motor tengelyére. Így abszolút értékben állítható a beesési 

szög és biztosított a hardveres visszacsatolás (a korábban alkalmazott, kizárólagos 

szoftveres vezérléssel szemben). A fényforrás elé helyezett polarizátor biztosítja, hogy a 

vízfelszínt p-polarizált fény érje, a detektor elé helyezett polarizátort ezzel párhuzamosan 

állítottam be. A két polarizátoros architektúrával nagyban csökkenthető a mérések hibája. 

17. ábra: A vízfelszíni SAR-, ill. BAM-vizsgálatokhoz használt kísérleti elrendezés. A 
Wilhelmy-lemezke és a He-Ne lézer beesési pontja azonos távolságra van a mozgó 

korláttól (fehér, szaggatott vonal). 

Az erőmérőt úgy pozícionáltam, hogy a lézerfény beesési pontjával azonos 

távolságra legyen a korláttól (az ábrán fehér, szaggatott vonal). Így a BAM-, ill. SAR-

mérések a rétegben jelenlévő nyomásgradiens ellenére ugyanazt „látták”, mint az erőmérő. 

A vízfelszíni filmeket a 3.2.1 fejezetben leírt módon hoztam létre. 

• SAR-mérés esetén a vízfelszínről reflektált fény az analizátoron keresztül közvetlenül 

a detektorba (PD200, Edmund Industrial Optics) jutott. Az intenzitás értékeket 

számítógép rögzítette egy átalakított intenzitásmérő készüléken keresztül. A lézer, és 

a vele szinkronban mozgó detektor szögét tipikusan 51° és 56° között változtattam 

0,1°-os lépésközzel, mérési pontonként 10 mérés átlagát vettem.  A rezgésmentesség 

biztosítása érdekében a SAR-méréseket éjszaka végeztem. A szögállítást végző

léptetőmotor által keltett rezonanciát úgy küszöböltem ki, hogy a szögállítást 
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követően 5 másodperces várakozási időt állítottam be a reflektált intenzitás mérése 

előtt. 

• A BAM-vizsgálatok során a detektor oldalon az analizátor előtt, ill. után egy-egy 

lencse biztosította a megfelelő leképzést, a képalkotásért a 17. ábrán látható detektor 

helyén elhelyezett CCD-kamera felelt. A lézer beesési szögét a víz/levegő

határfelület Brewster-szögének megfelelő 53,1°-ra állítottam. 

A készülék együttest átalakítottam, így képes voltam az izoterma vizsgálat és a 

SAR-mérés szimultán elvégzésére. Egyfelől a SAR-mérést több komprimáltsági foknál is 

elvégezhettem ugyanazon a rendszeren, így a reflektancia-görbék analízisét követően 

vizsgálni tudtam a komprimáltság hatását az illesztett paraméterekre. Másfelől 

tanulmányozhattam a SAR-mérés időtartama alatt az oldalnyomásban bekövetkező

változásokat is. A SAR mérések során közvetlenül csak a reflektált intenzitást tudtam 

mérni, ezért a mérési adatokat korrigálni kellett, hogy tényleges reflektancia értékeket 

kapjak. A tiszta vízfelszínen mért intenzitás görbékhez  

c)b(RaI ++⋅= θ         (15) 

alakú függvényt illesztettem (az egyenletben szereplő R a tiszta vízfelszín elméleti 

reflektanciája a (F30.a) összefüggés alapján), és meghatároztam a készülékparamétereket. 

Ezek:  

• (a) intenzitás faktor (a reflektált intenzitás és az elméleti reflektancia 

hányadosa: RIr ) 

• (b) az esetlegesen pontatlan szögállításból adódó hiba, 

• (c) a detektorba jutott szórt fény és az intenzitásmérésből eredő additív 

korrekció. 

A paraméterekkel korrigált mérési görbék már tényleges reflektanciát adnak. A homogén 

réteg modellel a film vastagságát és effektív törésmutatóját illesztettem. A gradiens modell 

illesztése során a film vastagságát valamint az α és β paramétereket, azaz a 

törésmutatóprofilt illesztettem. A függvényillesztéseket Levenberg-Marquardt algoritmus 

alapján végeztem [82]. 

A különböző méretű részecskékből létrehozott filmeket különböző komprimáltsági 

fokoknál vizsgáltam. Az izotermák felfutó szakaszán tehát több ponton is mértem, ami az 

egyszeri méréshez képest plusz információt jelentett, hiszen: 
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• Vizsgálhattam, hogy különböző mértékben komprimálva a filmet kimutatható-e 

tendenciózus változás az illesztett optikai modellek paramétereiben. Ha igen, 

értelmezhetőek-e ezek a filmszerkezetről kialakult kép értelmében? 

• A mérések közötti időintervallumban követhettem az oldalnyomás változását. A 

filmek oldalnyomás-relaxiációjának vizsgálata a filmszerkezetről, valamint a 

komprimálás hatásáról kialakított kép finomításához vezethet.  

3.3 Langmuir-Blodgett-filmek 

3.3.1 Az LB-filmek előállítása 

Az LB-filmeket különböző hordozókon hoztam létre az általam épített apparátus 

segítségével. A spektroszkópiai vizsgálatokhoz kvarc, valamint üveg lapokat használtam. 

Ezeket etanollal, ill. vízzel mostam, majd perkénsavban áztattam, hogy felületük kémiailag 

homogén legyen. Végül vízzel öblítettem. A szilárdhordozós pásztázó szög reflektometriás 

mérésekhez Si-hordozókat használtam. A lapkákat etanollal, ill. vízzel, majd 2%-os HF-

oldattal mostam, végül vízzel öblítettem. A hordozókat a részecskék terítését megelőzően a 

filmmérleg szubfázisába merítettem. A 3.2.1 fejezetben leírtak szerint létrehoztam a 

folytonos Langmuir-filmet. A film komprimált állapotában (Ac<A<Ak), a kollapszus 

nyomás kb. 80%-ánál a hordozót a réteghúzó apparátussal függőleges irányban kihúztam a 

szubfázisból. A réteghúzás sebességét úgy állítottam be, hogy a filmhúzás közben az 

oldalnyomás konstans értéken maradjon. Ezáltal a vízfelszíni film szerkezeti módosulás 

nélkül vihető át a szilárd hordozóra. 

3.3.2 A SAR alkalmazása szilárd hordozós minták vizsgálatára 

Az irodalomban nem találtam utalást a részecskés filmek szilárd/levegő határfelületen való 

tanulmányozására. Mivel egy ilyen jellegű mérés elvégzése nem igényelte a SAR-készülék 

komoly átalakítását, megvizsgáltam szilícium hordozón létrehozott LB-fimek reflexió 

görbéit is. Ezáltal az LB-filmek szerkezetére vonatkozó megállapításaimat egy másik 

(spektroszkópiától különböző), független és egyben újszerű mérésből is könnyen 

megvizsgálhattam. A módszer nagy előnye, hogy nem kell a hordozó, vagy a részecskés 

film diszperzióját figyelembe venni (a He-Ne lézer hullámhosszán), így jóval egyszerűbb a 

kiértékelés.  

A reflektanciát a 47º-53º szögtartományban vizsgáltam. A szögtartomány a 

szilícium/levegő határfelület Brewster-szögétől ( o4,75≅ ) [83] távol esik, így a szilícium 

gyenge abszorpciója elhanyagolható. Emiatt a vízfelszíni filmek értékelésére használt 
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(3). összefüggést (homogén modell) ebben az esetben is alkalmazhattam. A vizsgált 

szögtartományba esett a nanorészecskés réteg Brewster-szöge. Az ebből az (F31) alapján 

meghatározott törésmutatót használtam kezdeti paraméternek a függvényillesztésnél. A 

filmvastagság kezdeti értéke a TEM részecskeátmérő volt. 

3.3.3 Spektroszkópiai vizsgálatok 

A spektroszkópia vizsgálatoktól az LB-filmek kisléptékű szerkezetébe való jobb 

betekintést vártam. Egyrétegű filmek esetén elsősorban a törésmutató volt számomra 

fontos, hiszen abból a 2.4.3 fejezetben írtak alapján következtetni lehet a részecskék 

átlagos távolságára a filmben. Többrétegű minták esetén a filmvastagság is hasznos 

információt hordoz; utal az egymást követő rétegek illeszkedésére. 

Az üveg, ill. kvarc hordozókon létrehozott LB-filmek transzmittancia spektrumát 

200-1000 nm hullámhossz-tartományban tanulmányoztam. Az LB-filmek hordozóra 

telepítése előtt minden esetben felvettem a hordozó spektrumát is. A kiértékelés során 

különböző optikai modelleket alkalmaztam:  

I) üveghordozón létrehozott LB-filmek esetén

• a filmek transzmittancia spektrumában jelentkező interferencia maximumok 

helyéből, és nagyságából számítással [84, 85] becsültem a filmek vastagságát és 

törésmutatóját („A”-módszer). Emellett az (4) egyenlettel megadott elméleti 

összefüggést is illesztettem a spektrumhoz [85] („B”-módszer). 

• A fenti módszerek alkalmazhatósága elsősorban az üveg abszorpciója miatt eléggé 

a felső hullámhossztartományra korlátozódik a kiértékelhető tartomány. Ha 

azonban figyelembe vesszük az üveg abszorpcióját, pontosabbá tehető az értékelés 

(„C”-módszer). A hordozó abszorpcióját a ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−⋅

b

a
expc

λ
, míg a réteg 

látszólagos abszorpcióját a ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −
−⋅−

b

a
exp

c λ

λ
 empirikus formulákkal vettem 

figyelembe [86]. A hordozó abszorpcióját leíró összefüggést beépítettem az illesztő

függvénybe. 

Az „A” és „B” módszerekkel meghatározott filmvastagság, ill. törésmutató értékekkel 

jellemezhetőek az LB-filmek, azonban korlátozott az alkalmazhatóságuk, hiszen 

1.) „A” módszer esetén, mivel egyetlen pontból számolok, meglehetősen 

pontatlanok lehetnek a számolt paraméterek abban az esetben, ha a felhasznált 

transzmittancia szélsőérték a rövidebb hullámhossztartományba esik. 
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2.) „B” módszer az LB-filmet, ill. a hordozót még diszperzióval sem 

rendelkező homogén rétegként kezeli 

A dolgozatban szereplő, üveghordozós LB-filmek eredményeit a „C” módszerrel kaptam. 

II.) kvarchordozón létrehozott LB-filmek esetén

• figyelembe vettem mind a hordozónak, mind a rétegnek a diszperzióját; így a 

fentiekhez hasonlóan széles hullámhossz-tartományban tudtam az elméleti 

transzmittanciát illeszteni. A kvarchordozó diszperzióját a Hartmann2-formulával

vettem figyelembe [87]: 

( )22 an
c-

b
1

λ
+⋅= ,       (16) 

ahol „a”, „b”, ill. „c” konstansok, melyeket a kvarchordozó spektrumának 

illesztésével határoztam meg. A hordozó törésmutatót, ill. annak hullámhossz 

függését beépítettem az LB-film spektrumának értékeléséhez használt illesztő-

függvénybe. A nanorészecskés film diszperzióját a (16)-hoz hasonló formulával 

vettem figyelembe. Az illesztett paraméterek a film vastagsága, effektív 

törésmutatója, valamint a réteg diszperziós konstansai voltak. A diszperzió SiO2

esetén a 700-1000 nm hullámhossztartományban elhanyagolható, ezért először 

ebben a hullámhossztartományban illesztettem a film törésmutatóját, ill. 

vastagságát. Ezt követően az illesztés tartományát kiterjesztettem rövidebb 

hullámhosszok felé, és már a réteg diszperzióját is figyelembe vettem. Ezzel a 

módszerrel az LB-filmek transzmittanciájához illesztett függvény széles 

hullámhossztartományban rendkívül jól illeszkedett a mért spektrumhoz. A 

diszperziós konstansok segítségével a He-Ne lézer hullámhosszára (632,8 nm) 

számítva a törésmutatót, lehetőségem nyílt összevetni az LB-filmek SAR-

méréseiből kapott törésmutató értékekkel. 
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4 Eredmények 

4.1 Az előállított nanorészecskék 

Az előállított minták átlagos részecskeátmérőjét (LTEM), valamint a méret szórását az 

1. táblázatban mutatom be. A méret szórása a különböző mintákra jellemzően 12% körül 

ingadozik. Ugyancsak itt adom meg a jelöléseket, melyeket a dolgozatban hivatkozni 

fogok. Az 18. ábrán három különböző minta TEM-felvételét mutatom be demonstrációs 

céllal. A képeken jól látható, hogy a méret növekedésével a részecskék alakja egyre inkább 

közelít a gömbhöz. 

      
18. ábra: (a)S45, (b)S100, (c) S350 minták TEM-felvételei. 

Az S45, S60, ill. S100 minták felületét TDC-vel módosítottam. A hidrofobizált 

minták elnevezését, valamint a felületmódosítási reakcióban használt TDC-felesleget a 

2. táblázatban adom meg. A hidrofobizált mintákról külön TEM-felvételeket nem 

készítettem. A felületmódosítási reakció nem befolyásolja a részecskeméretet [23]. 

1. táblázat: Az előállított nanorészecskék átlagos átmérője (LTEM) 

Minta LTEM (nm) 
S20 21 ± 2 
S25 25 ± 3 
S40 37 ± 7 
S45 44 ± 7 
S50 48 ± 3 
S55 54 ± 6 

S60* 60 ± 7 
S60 61 ± 10 
S75 74 ± 7 
S80 79 ± 11 
S90 92 ± 10 
S95 95 ± 13 

S100 100 ± 12 
S110 109 ± 15 
S350 356 ± 14 

a) b) c) 
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4.2 Langmuir-filmek 

4.2.1 Langmuir-filmek izotermái 

Ebben a fejezetben mutatom be az izotermák jellemző paramétereit, valamint hogy ezek 

hogyan függenek a részecskemérettől, a terített mennyiségtől, valamint a részecske felületi 

tulajdonságától. Mindezek ismerete a nanorészecskés filmek szerkezetképzésének 

értelmezéséhez fontos. Megadom és értelmezem az izotermákból meghatározott 

peremszögeket. 

4.2.1.1 Felületkezeletlen szilika részecskék 

• Az előzetes szerkezetképzés 

Már közvetlenül a terítést követően megfigyelhető a nanorészecskék szerkezetképzése. A 

felületkezeletlen Stöber-szilika BAM-felvételei a részecskemérettől függetlenül részecske 

klaszterek kialakulásáról tanúskodnak. Ezt a 19.a ábrán S90 részecskék filmjeivel 

demonstrálom. A táblás terülés egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a film valamilyen 

fokú kohezivitással rendelkezik [29]. A felületkezeletlen részecskék filmjei ugyanakkor 

csak gyengén kohezívek; a táblák egymás közelébe érve könnyedén tömörülnek. Emiatt 

már rendkívül alacsony oldalnyomásoknál is nagyléptékben folytonos, hibamentes film jön 

létre Ac<A<Ak esetén (19.b ábra). A BAM-felvételeken a kollapszust követően nem 

figyelhető meg változás a filmszerkezetben. A komprimálás közben megfigyelhető lassú 

mozgása a filmnek ugyanakkor a kollapszus pillanatában megszűnik. 

2. táblázat: A felületmódosított minták, és a felületmódosításhoz felhasznált TDC-
felesleg. 

Minta (LTEM) (nm) TDC-felesleg 
S45 45 ± 7 - 

S45A 8 
S45B 15 
S45C 31 
S60 61 ± 10 - 

S60A 5 
S60B 11 
S60C 32 
S100 100± 12 - 

S100A 20 
S100B 40 
S100C 120 
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19. ábra: S90 mintáról készített BAM-felvétel közvetlenül a terítést követően (a) és az 
izoterma felfutó szakaszán (Ac<A<Ak) (b). 

• A terített mennyiség hatása az izotermákra 

Az izotermát jellemző Ak, Ac valamint Πc paraméterek jelentősen függenek a terített 

részecskemennyiségtől. Ezt a függést demonstrálja a 20. ábra, melyen az S55 minta 

izotermái láthatóak különböző terített mennyiségeknél. 

20. ábra: S55 minta oldalnyomás (Π) vs. terület (A) izotermái különböző terített 
mennyiségeknél 

Az izotermákat jellemző paraméterek közül a kontakt keresztmetszeti terület 

lineárisan függ a terített mennyiségtől (21. ábra). A részecskék diszpergálhatósága ebben a 

tartományban tehát független a terített mennyiségtől, azaz a részecskék felületi 

koncentrációjától. Szemléletesen megmutatkozik azonos terített mennyiség esetén a kisebb 

részecskék nagyobb fedőképessége is (meredekebb függés).  
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21. ábra: A kontakt-keresztmetszeti terület (Ak) függése a terített mennyiségtől különböző
részecskeméretek esetén. 

Eredményeim analízisének egyik kiindulópontja, hogy a részecskéket gömb 

alakúnak feltételezem. A vízfelszíni filmek vizsgálata során úgy találtam, hogy az S25 

minta nem alkalmas modellanyag, mivel a részecskék alakja bár még izometrikus, azonban 

jelentősen eltér a gömbtől.  

A korábbi tapasztalatokkal ellentétben [29] nem találtam tendenciózus összefüggést 

a terített mennyiség, valamint a r-r távolságok (vagy az egy részecskére jutó területek) 

között. A különböző méretű részecskék jellemző területértékeinek (Ak, Ac) 

mennyiségfüggéséből meghatározható az egyetlen részecske által elfoglalt tényleges és 

elvi területek hányadosa. Ehhez elvi megfontolások alapján bevezetek egy „G” paramétert, 

ami a 21. ábrán látható illesztett egyenesek meredekségével arányos (F III függelék). A 

)L/1(fG S=  függvény meredeksége megadja egyetlen részecskére a ténylegesen 

elfoglalt és az elvi területigények arányát ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
1
0

1

A

A
. A kontakt keresztmetszeti területek 

mennyiségfüggéséből meghatározott függvénykapcsolat a 22. ábrán látható. A különböző

méretű részecskékre meghatározott „G” értékek egy másodfokú polinommal jól 

közelíthetőek (szaggatott vezetővonal). Az egynelet növekvő meredeksége az (F55) 

egyenlet alapján azt jelenti, hogy a részecskék tényleges helyigénye a kontakt 

keresztmetszeti területnél a részecskeméret csökkenésével növekszik.  

A fentiekből arra is lehet következtetni, hogy a terülés során nincs 

részecskeveszteség, ill. a terített mennyiségtől függetlenül monorétegben terülnek a 
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részecskék, amelyet nem befolyásol a terített mennyiség növekedése. Az egyetlen 

részecskére jutó tényleges terület nagyobb annak elvi értéknél (Ak
1>A0

1). Ez összhangban 

van azzal a korábbi megállapítással, miszerint a részecskék az előzetes szerkezetképzés 

következtében szekunder energiaminimumba kerülnek [29], azaz a réteg gyengén kohezív 

tulajdonságú, valamint a filmnek domén szerkezete van. Emiatt még ideálisan szoros 

illeszkedésnél is nagyobb Ak
1, mint A0

1. A valós rendszerek polidiszperzitását is 

figyelembe vevő számítógépes szimuláció jóslása szerint ugyanakkor a részecskeméret 

szórásának növekedésével romlik a film rendezettsége, és csökken az átlagos domén méret 

[88].  

22. ábra: Az izotermák kontakt keresztmetszeti területének (Ak) mennyiségfüggéséből 
meghatározott G-paraméter 1/LS ( ≅ 1/LTEM) függvényében (b) (részletek a szövegben és 

az F III függelékben). 

  

23. ábra: A kollapszus terület (Ac) mennyiségfüggése (a) és az ebből meghatározott G-
paraméter 1/LS ( ≅ 1/LTEM) függvényében (b) (részletek a szövegben és az F III 

függelékben) 

( )S

Kontakt
1
0

1

1/Ld

dG
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A kontakt keresztmetszeti területhez hasonlóan a kollapszusterület (Ac) is lineárisan 

függ a terített mennyiségtől (23.a ábra), de értelemszerűen az Ak függésnél kisebb 

meredekséggel. A 22. ábrához hasonló diagramot kapunk Gc-re. (23.b ábra). 

A kollapszusnyomás (Πc) csökkenése a terített mennyiség növekedésével, 

valamennyi vizsgált rendszerre jellemző (24. ábra). A legkisebb és legnagyobb terített 

mennyiségeket szemlélve általánosan kb. 50%-al csökken a kollapszusnyomás. Minél 

kisebb tehát a távolság az erőmérő és a korlát között, annál nagyobb a kollapszusnyomás. 

Oka a filmben jelenlévő oldalnyomás gradiens [37], melynek hatására a korlát és az 

erőmérő lemez között az események időben késnek. 

24. ábra: A kollapszusnyomás (Πc) függése a terített mennyiségtől különböző méretű
részecskék esetén. 

 A kollapszusnyomás mellett a másik, a terített mennyiséggel változó mennyiség a 

kontakt és kollapszus területek különbsége (∆A=Ak-Ac). Ez általánosan nő a terített 

mennyiség növekedésével, nagyobb mennyiséget terítve az izotermák felfutó szakasza 

egyre kevésbé meredek. A peremszög-meghatározás szempontjából fontosabb az egy 

részecskére eső terület változása (∆A1), hiszen a peremszög az oldalnyomás egy 

részecskére jutó terület szerinti integráljából számolható ((2) egyenlet). A 25. ábrán a jobb 

összevethetőség érdekében a különböző részecskeméretekre számolt ∆A1 értékeit 

normáltam az egy részecskére jutó elvi területtel (A0
1) (F IV függelék), ami független a 

terített mennyiségtől. Jól látszik, hogy ∆A1/A0
1 (relatív komprimálhatóság) a 

részecskeméret növekedésével is csökken, azaz minél kisebbek a részecskék, annál 

nagyobb az egy részecskére jutó területváltozás, mielőtt bekövetkezne a kollapszus. Ez – 

feltehetően – a taszító r-r kölcsönhatásokban, valamint a komprimálás közben végbemenő

szerkezeti átrendeződés gátoltságában meglevő különbségeknek tulajdonítható. 
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25. ábra: Az elvi területigénnyel (A0
1) normált egy részecskére jutó területváltozás (∆A1) 

a kontakt- és kollapszus-területek között az 1/LS ( ≅ 1/LTEM) függvényében (részletek az 
F IV függelékben). A szaggatott görbe vezetővonal. 

A nyomásgradiens elvileg függ a komprimálási sebességtől [39]. A komprimálási 

sebesség hatását az izotermára a 26. ábrával demonstrálom. A különböző komprimálási 

sebességekkel felvett izotermák között nincs szignifikáns különbség; így a nyomásgradiens 

hatása az izotermára a filmmérlegen beállítható 11-98 cm2/min komprimálási sebességek 

mellett nem tanulmányozható. A nyomásgradiens miatt a filmet komprimálva, majd a 

komprimálást leállítva az oldalnyomásnak – feltéve, hogy nincs irreverzibilis részecske-

kiszorulás –növekednie kellene. Ez azonban nem történik meg, sőt - ahogy majd később 

bemutatom - az oldalnyomás időben csökken; a réteg relaxál. 

26. ábra: S55 minta izotermái különböző komprimálási sebességek mellett. 
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• A peremszög számítása az izotermákból

A peremszög meghatározásának feltétele, hogy a részecskék a korláttal bevitt munkával 

kiszoríthatóak legyenek a határrétegből. Ez ellenőrizhető, amennyiben a filmet a 

kollapszust követően egy expanziós lépés után újra komprimáljuk. Az expanzió hatására az 

oldalnyomás szinte azonnal visszaesik nullára, valamint az ismételt komprimálás hatására 

az izotermák folyamatosan kisebb területek felé tolódnak el. A film többszöri 

összenyomásával kapott izotermákat az S100 minta eredményével demonstrálom a 

27. ábrán. 

27. ábra: Az S100 minta izotermájának kisebb területek felé tapasztalt eltolódása a film 
kollapszust követő újrakomprimálásának hatására (1: eredeti izoterma, 2-3: ismételt 

komprimálás). 

A peremszögeket az izotermák nem-disszipatív szakaszából határoztam meg, a (2)-

es összefüggéssel, a 1
cc A⋅Π  tag elhanyagolásával. Az előzőekben bemutattam, hogy a 

peremszögszámításhoz felhasznált két paraméter ∆A1, ill. Πc függ a terített mennyiségtől. 

A különböző terített mennyiségekre kapott peremszögeket ezért nulla mennyiségre 

extrapoláltam, így a nyomásgradiens hatása kiküszöbölhető [37]. A 28. ábrán az S55 

mintára kapott értékeket, valamint a nulla mennyiségre történő extrapolációt mutatom be. 

Elvileg az extrapolációt addig a terített mennyiségig kellene elvégezni, amely terített 

mennyiséggel a filmmérleg hátsó fala és az erőmérő lemez korlát felöli széle által kijelölt 

terület lefedhető. A nulla mennyiségre extrapolálással a kísérleti hibán belül tévedünk 

csak, és a különböző részecskeméretekre kapott eredmények összevethetővé válnak. A 

felületkezeletlen minták nulla mennyiségre extrapolált peremszög értékét a 3. táblázatban 

foglalom össze. 
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28. ábra: Az izotermák nem-disszipatív szakaszából meghatározott peremszögek az S55 
minta különböző terített mennyiségeinél, valamint ezek extrapolálása zérus mennyiségre. 

3. táblázat: Az izotermák nem-disszipatív szakaszából meghatározott, extrapolált 
peremszög értékek (Θ Extrapolált).

Minta ΘExtrapolált

S45 28° 
S55 24° 
S60 22° 
S80 19° 
S90 20° 

S100 19° 
S110 17° 
S350 19° 

A meghatározott peremszögek egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak 

növekvő részecskemérettel (29. ábra). Ennek közvetlen oka, hogy ∆A1/A1
0 a méret 

növekedésével csökken (25. ábra), valamint a különböző méretű részecskék filmjeinek 

extrapolált kollapszusnyomásai is tendenciózusan változnak a részecskemérettel (30. ábra). 

A mérettel csökkenő peremszög összhangban van a szilika részecskék méretfüggő felületi 

kémiájával. A részecskeméret növekedésével megnő a felületen található szilanol-

csoportok aránya [15], ami jobb nedvesíthetőséget, és így kisebb peremszöget jelent. 

Nanorészecskék esetén a háromfázisú kontaktvonal görbületéből adódóan a 

vonalfeszültség [89] befolyásolhatja a részecskék peremszögét. Az irodalom azonban nem 

egységes a vonalfeszültség (τ) nagyságát és előjelét illetően. A vonalfeszültség értékét 10-

11 N nagyságrendűnek feltételezve [90] (Aveyard 30 nm-es részecskékre N106τ 11−⋅= -t 

vesz alapul [3]), a ~45 nm átmérőjű részecskék esetén (S45) az izotermából meghatározott 
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extrapolált peremszögben a vonalfeszültség korrekcióba vétele o1± -os eltérést okozna. A 

részecskeméret növekedésével hatása csökken, az S350 minta esetén hatása már 

elhanyagolható ( o04,0± ). 10-9 N vonalfeszültség esetén irreális peremszögek adódnának 

(F V függelék, T1. táblázat).  

Az itt bemutatott peremszög-számítási metódusban a részecskeméret 

(kontaktvonal-görbület) függő vonalfeszültség hatása nem jelenik meg egyértelműen. A 

modellszámítások alapján (F V függelék) a vonalfeszültség nagyságrendje azonban 

becsülhető; az irodalommal [3, 90] összhangban 10-10-10-11 körüli érték. 

29. ábra: Az izotermák nem-disszipatív szakaszából meghatározott, zérus terített 
mennyiségre extrapolált peremszögek függése a részecskemérettől. A szaggatott görbe 

vezetővonal. 

30. ábra: Az adott részecskeméretnél zérus terített mennyiségre extrapolált 
kollapszusnyomás a részecskeméret függvényében ábrázolva. A szaggatott görbe 

vezetővonal. 



43 

4.2.1.2 Felületkezelt szilika részecskék 

• BAM-vizsgálatok 

A 31. ábrán különböző méretű, ill. szililezettségű részecskékből létrehozott Langmuir-

filmek BAM-képei láthatóak, melyeket az izotermák különböző szakaszain készítettem. 

Bár a felületmódosított minták esetén a BAM-felvételeken ugyanúgy megfigyelhető a 

részecskék előzetes szerkezetképzése, mint a felületkezeletlen minták esetén, a 

szililezettségi fok növekedésével  a korábbi egyöntetű táblák helyett - inhomogenitást 

mutató filmrészletek jelennek meg, már közvetlenül a terítést követően, valamint a táblák 

határvonala tagoltabb. Láthatóan a film „strukturáltsága” a mérettel, ill. a hidrofobitással 

együtt növekszik. A részecske-hidrofobitás növekedésének komoly következményei 

vannak tehát a film szerkezetére vonatkozóan. A strukturáltság közvetlen oka a különböző

filmrészletek eltérő reflektivitása. Ez származhat a terített táblákon, ill. filmen belüli 

laterális sűrűségkülönbségből, de a vertikális inhomogenitásból is. A vertikális 

inhomogenitás adódhat terítést követően a részecskék méret szerinti szeparációjából [91], 

vagy a film valamilyen mértékű, lokális gyűrődéséből [85]. A filmen belüli egyenetlen 

részecskeeloszlás ugyanakkor kevéssé valószínű, korábbi eredmények a részecskék 

egyenletes eloszlását valószínűsítik hidrofób részecskék esetén is [23]. Másik lehetőség, 

hogy az intenzitáskülönbség fényszórás eredménye.  
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31. ábra: (a) S45, (b) S60, ill. (c) S100 minták különböző szililezettségű és 
komprimáltságú filmjeiről készített BAM-felvételek (a képek szélessége egységesen 650 
µm). Különösen az S60C és S100C mintáknál figyelhető meg a film heterogenitása 

• Oldalnyomás-terület izotermák 

A szililezettség függvényében nőnek a filmet jellemző kollapszusnyomás, ill. a jellemző

területértékek, amit a különböző mértékben szililezett S45 minták izotermáival 

demonstrálok (32. ábra). Azonos mennyiséget terítve a részecske-hidrofobitással együtt 

jelentősen nő a kollapszusnyomás, valamint a kontakt keresztmetszeti terület értéke, ami 

„lazább” filmszerkezetre utal. Ez a film kohezivitásának növekedésének köszönhető. 

Pusztán a filmmérleges alapján ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ez a film nagyléptékű

szerkezetével függ össze (a filmet alkotó kohezív domainek nem tudnak annyira 

tömörödni), vagy ténylegesen távolabb helyezkednek el a részecskék egymástól. A BAM-

felvételek szerkezeti eltérést mutatnak a különböző mértékben felületkezelt 
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szilikarészecskék filmjei között, a módszer felbontóképessége miatt ugyanakkor ennek 

mibenléte nem egyértelmű. 

32. ábra: Különböző hidrofobitású S45 minták izotermái az elvi részecske helyigénnyel 
(A1

0) normált, egy részecskére jutó terület függvényében. 

A leginkább hidrofób részecskék már nem szoríthatóak a szubfázisba [23]. Erről a 

korábban már említett módon, a film újrakomprimálásával győződtem meg. Az 33. ábrán 

mutatom be a S100C minta többszöri komprimálásával kapott izotermáit. Az izotermák a 

második komprimálás után már nem tolódnak jobbra számottevően. Erősen hidrofób, és 

kb. 50nm-nél nagyobb részecskék filmjeinél már szabad szemmel is látható a film 

kollapszust követő gyűrődése a korlát környezetében (34. ábra ”A”). Eszerint a részecskék 

nedvesíthetőségének csökkenésével megváltozik a kollapszus mechanizmusa, 

részecskekiszorulás helyett a film gyűrődik. A gyűrődés elvileg a határfelületi 

feszültségnek megfelelő oldalnyomáson következhet be [92, 93]. A mért 

kollapszusnyomás ettől általánosan jóval elmarad, ami jelentős oldalnyomásgradiensre 

utal. Ezt támasztja alá az az általános megfigyelés, hogy a gyűrődést mutató filmek esetén 

a gyűrt filmrészlet a korlát közvetlen környezetében található (34. ábra, szaggatott vonal). 

A korlát közelében tehát az oldalnyomás már elérte a határfelületi feszültség értékét 

[92, 93] (esetemben ~72,5 mN/m-t), a Wilhelmy-lemezzel mért oldalnyomás azonban 

ennél jóval kisebb (általában 20-40 mN/m). 

Fontos megjegyezni, hogy a film gyűrődése reverzibilis folyamat. A korlát 

visszahúzásával a fehéres színű, gyűrt filmrészletek képesek teljesen kisimulni, a réteg 

expandál. Többszöri újrakomprimálást követően is megőrzi ezt a tulajdonságát a film. A 

kollapszuson túl jelentősen komprimálva a filmet a korláttól távolabb is megjelennek 

opálos filmfelületek (34. ábra ”B”), ezek azonban a korlát visszahúzásával szintén 

eltűnnek.  
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33. ábra: Az S100C minta izotermájának változása a film kollapszust követő
újrakomprimálásának hatására. 

34. ábra: S60C, hidrofobizált részecskék filmje a kollapszust követően. A jobb láthatóság 
érdekében eltávolítottam az erőmérő lemezt, és vákuummal egy picit megszívtam a 
réteget az „X”-el jelölt helyen. A korláttal párhuzamos gyűrődés („A”) eredetileg a 

szaggatott vonalig terjedt ki. 

Nagymértékben szililezett minták esetén a komprimált film a kád peremén 

letapadhat, és a korlát visszahúzásával csak részlegesen expandál. Ezt a 35.a-b ábrákon 

bemutatott izotermákkal demonstrálom. Az S50C minta esetén (35.a ábra) a korlát 

visszahúzásával a film teljesen expandál, az oldalnyomás nagy területértékeknél az eredeti 

izotermához (fekete görbe) simul. Az S80C minta esetén (35.b ábra) ugyanakkor a 

letapadás olyan nagymérvű, hogy a korlát teljes visszahúzása ellenére sem tud a film teljes 

mértékben expandálni (35.b ábra, piros görbe), a második kompresszió (zöld vonal) nem 
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zérus oldalnyomásról indul. A 33. ábrához hasonlóan mindkét ábrán megfigyelhető az 

izoterma kisebb területek felé tolódása a második kompressziónál.  

A Π-A izotermák, valamint a vizuális megfigyelések alapján tehát a részecskék nem 

kényszeríthetőek a szubfázisba, ezért a felületmódosított rendszerekre nem számoltam 

peremszögeket az izotermákból. 

35. ábra: Nagymértékben szililezett S50C (a), valamint S80C (b) minták izotermái. A 
film komprimálását követően expandáltam (piros görbe), majd újból komprimáltam a 

réteget (zöld görbe). 

4.2.1.3 Izoterma relaxáció 

A 41-43. és 46-48. „b” ábrákon szembetűnő az oldalnyomás csökkenése az SAR-mérések 

időtartama alatt. Ez a szögállítást végző léptetőmotor sebessége miatt tipikusan 25 perc. A 

„natúr” szilika minták esetén kezdetben az oldalnyomás zérusra esik vissza, majd újbóli 

komprimálással meredeken növekszik. Az 41-42.b ábrákon érdekes jelenség figyelhető

meg. Az oldalnyomás nem csak az izotermák felfutó szakaszán, hanem a kollapszust 

követően is csökken. Ennek következtében az izoterma általánosan megfigyelhető lassú 

emelkedése a kollapszust követően, a kollapszusnyomásnál alacsonyabb értéken kezdődik. 

Hidrofobizált minták esetén az oldalnyomás-relaxációnak kisebb hatása van az 

izotermákra, az újbóli komprimálásra az izoterma korábbi menetéhez hasonlít (46-48.b 

ábrák). 

A 36.a-c ábrákon mutatom be a minták kollapszusnyomásával normált oldalnyomás 

változást adott komprimáltsági foknál különböző mértékben szililezett S45, S60 és S90 

mintákra. Az ábrázolásból látható, hogy az oldalnyomásváltozás egy bizonyos 

komprimáltság után csökkenő tendenciát mutat, a réteg egyre kevésbé képes relaxálni. A 

legnagyobb mértékű relaxációt a legkisebb méretű, S45 minták mutatják. Ebben a 

reprezentációban a leginkább hidrofób minták relaxálnak a legkevésbé (kék színnel 

jelölve). Ez arra utal, hogy az oldalnyomás-csökkenés mértéke összefüggésbe hozható a 

film kohezivitásával, minél kohezívebb a film, annál kevésbé képes relaxálni.  
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Horozov és munkatársai hasonló jelenségről számolnak be pirolízissel létrehozott 

szilika részecskék filmjei esetén [94]. Munkájukban a komprimáltság függvényében 

maximumot mutató oldalnyomás-relaxációt a film belső átrendeződésének tulajdonítják. 

Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy esetükben a részecskés film ténylegesen laza 

szerkezetű volt, mivel a „részecskék” tulajdonképpen ~30 nm-es részecskék kb. 200 nm 

méretű, fraktál-szerkezettel rendelkező laza aggregátumai voltak. Az aggregátumok a 

vízfelszínen laza, hálózatos struktúrát alkottak. Ezzel ellentétben, az általam használt 

részecskékre vonatkozó korábbi tapasztalatok alapján még a felületmódosított részecskék 

filmjei is lokálisan rendezett szerkezettel bírnak [23, 85].  

Stöber-szilika részecskék vízfelszíni filmjeinek számítógépes szimulációja 

ugyanakkor rámutat, hogy a film tömörödése közben nem egyedi részecskék, hanem 

nagyobb egységek végeznek kollektív mozgásokat, miközben a lokális rend megmarad 

[88]. Az egységek mérete a függ a film lokális rendezettségétől, azaz hogy mennyire 

háromszöges az illeszkedés. Minél rendezettebb a lokális szerkezet, annál nagyobb 

egységek mozdulnak el, ezért nehezebb az átrendeződés. Bár a különböző méretű

részecskék méretüktől függetlenül átlagosan az elvinél nagyobb helyigénnyel rendelkeznek 

a kontakt és kollapszus területek (22, 23.b ábra), a film rendezettségének mértéke a méret 

növekedésével növekszik (18. ábra). Ezek alapján értelmezhető a 36. ábrán látható 

tendencia, miszerint a legkisebb méretű részecskék oldalnyomása relaxál a legnagyobb 

mértékben. A korlát mozgásának megszűntével, a filmben nagyobb egységek 

átrendeződhetnek, ami függ a film kisléptékű szerkezetétől, a részecskék lokális 

rendezettségétől. Ezt támasztja alá az oldalnyomás-csökkenés maximum jellege, hiszen a 

kezdeti átrendeződések hatására a fim rendezettebbé válik, ezért a további egyre 

nehezebben mozdulnak el az átrendeződő egységek. 
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36. ábra: Különböző mértékbe szililezett S45 (a), S60 (c), ill. S100 (c) minták 25 perc 
elteltével tapasztalható oldalnyomás-relaxációja ( c/ Π∆Π ) a komprimáltsági fok 

(Ac/A) függvényében. 

4.2.2 Pásztázó szög reflektometria 

A SAR-méréseket mind a felületkezeletlen, mind a felületmódosított részecskék filmjein 

elvégeztem. A felületkezeletlen részecskék vizsgálatával a SAR mérésekből és az 

izotermákból meghatározott peremszögek között kerestem korrelációt. Célom annak 

bemutatása, hogy SAR segítségével olyan esetekben is lehetséges a részecskék 

peremszögének számítása, mikor a hagyományos, filmmérleges technika már nem 

alkalmazható a részecskék alacsony nedvesíthetősége miatt. Vizsgáltam továbbá, hogy a 

peremszög meghatározása pontosítható-e az izotermákból nyert eredmények 

felhasználásával. Ennek érdekében: 

• Széles méret-, és nedvesíthetőségi tartományban tanulmányoztam a homogén és 

gradiens modellek alkalmazhatóságát. 

• A gradiens modell illesztésénél felhasználtam az izotermákból számolt r-r 

távolságokat pontosabb peremszög értékek számítása érdekében. 

A SAR-méréseket a korlát leállítása után öt perccel kezdtem meg, mivel eztkövetően az 

előző fejezetben bemutatott oldalnyomáscsökkenés nem volt számottevő. 
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4.2.2.1 Felületkezeletlen részecskék filmjeinek vizsgálata 

Az 37. ábrán látható három különböző méretű részecskék Langmuir-filmjének reflektancia 

görbéje a beesési szög függvényében. A részecskemérettel (a film vastagságával) 

jelentősen változik a reflektancia görbék helyzete. A víz reflektancia-görbével képzett 

metszéspont – a réteg Brewster-szöge - a részecskeméret növekedésével egyre magasabb 

szögek felé tolódik, így az (F31)-es összefüggés alapján várhatóan a film effektív 

törésmutatója is növekszik a részecskemérettel. 

37. ábra: Különböző méretű „natúr” szilika részecskék vízfelszíni filmjeinek 
reflektanciája a beesési szög függvényében. 

Ugyanazon minta vízfelszíni filmjét különböző mértékben komprimálva, a 

reflektancia-görbék között kis eltérés tapasztalható. Ezt demonstrálom a 38. ábrával, ahol 

az S100 minta különböző komprimáltásgi fokoknál mért reflektancia görbéje látható. A 

különböző pozícióban mért görbék közötti különbség kicsi, ugyanakkor kinagyítva 

megfigyelhető a görbék közötti tendenciózus eltérés. Ennek elvileg két, egymástó 

független oka lehetséges a 11.a-b ábrák alapján: a film törésmutatója a komprimálás 

hatására nő, vagy a film vastagsága növekszik.  
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38. ábra: S100 minta reflektancia görbéje növekvő komprimáltsági fokoknál. Az ábra 
kinagyított szakaszán a görbék eltolódása látható. 

Homogén réteg modell (2.4.4.1 fejezet)

A 4. táblázatban adom meg a reflektancia görbék illesztésének eredményét. A 

táblázatban feltüntetett átlagértékeket a különböző pozíciókba kapott eredményekből 

képeztem. A paraméterek mellett szereplő „szórás” értékek az azonos mintán, különböző

korlátpozícióknál mért paraméter-eltérésekből adódnak. A feltüntetett peremszöget az 

effektív törésmutatóból határoztam meg a (6-8) egyenletek segítségével. A számolás során 

a film maximális tömörségét (β=1) feltételeztem, mivel az izotermákból számolt β

értékeket felhasználva nem kalkulálható peremszög. Ennek oka, hogy az izotermákból 

meghatározott, adott β értékekkel számolt effektív törésmutatót sok esetben meghaladja a 

mért érték. Az S110 minta esetén még β=1 feltétellel sem tudok peremszög adatot közölni 

a túlságosan magas törésmutató miatt. 

4. táblázat: A homogén modellel meghatározott effektív törésmutató (neff) és 
filmvastagság (d) értékek. A peremszögeket (Θ) az effektív törésmutatóból a L-L 
összefüggésból határoztam meg β=1 feltétellel élve. Az átlagokat és eltéréseket a 
különböző korlátpozíciókban mért eredményekből számoltam.  

Minta neff d (nm) Θ

S45 1,3708 ± 0,0012 44 ± 1 30 ± 1° 
S50 1,3746 ± 0,0002 48 ± 2 34 ± 1° 
S55 1,3758 ± 0,0020 57 ± 3 26 ± 2° 
S60 1,3794 ± 0,0016 58 ± 1 23 ± 1° 
S75 1,3815 ± 0,0015 80 ± 1 21 ± 1° 
S80 1,3860 ± 0,0010 83 ± 1 17 ± 1° 
S90 1,3862 ± 0,0006 94 ± 1 16 ± 1° 

S100 1,3885 ± 0,0006 93 ± 1 14 ± 1° 
S110 1,3945 ± 0,0009 113 ± 2 - 
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A 39.a ábrán mutatom be a különböző korlátpozícióknál meghatározott 

filmvastagság értékeket. A filmek vastagsága a komprimálás hatására a kollapszus 

eléréséig (Ac/A) az S55 és S90 minták kivételével nem változik szignifikánsan. A filmek 

effektív törésmutatója – az S55 és S90 mintákat leszámítva - enyhén növekszik (39.a-

b ábra) a komprimáltsággal. A film szerkezetére vonatkozóan ez azt jelenti, hogy a 

részecskés film a komprimálással tömöríthető, ellenben a filmvastagság adatok nem 

utalnak a film gyűrődésére az adott körülmények között. 

39. ábra: Különböző felületkezeletlen részecskék filmvastagsága (a) és az effektív 
törésmutatója (b) különböző komprimáltságnál mérve. 

A 40. ábrán ábrázoltam az izotermákból meghatározott, extrapolált peremszögek 

függvényében a homogén modellel meghatározott effektív törésmutatók átlagát 

(4. táblázat). Jól látható a korreláció a peremszögek és az effektív törésmutatók között, a 

korrelációs együttható értéke 0,876R = . 

40. ábra: A homogén modell illesztésével meghatározott effektív törésmutató (neff) és a az 
izotermákból meghatározott extrapolált peremszögek (ΘExtrapolált) összefüggése. A 

feliratok a mintát jelölik. 

a) b) 
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Gradiens réteg modell (2.4.4.2 fejezet)

Az izotermák különböző pontjain felvett reflexiógörbék kiértékelésekor felhasználtam az 

adott méréshez tartozó, az izotermákból a (7)-es összefüggéssel meghatározott β

paramétert, amit illesztéskor konstans értéken tartottam. 

A reflektancia görbék gradiens modellel történő illesztésének eredményeit az 

5. táblázatban mutatom be. A táblázatban szereplő átlagokat és szórásokat egyazon 

izoterma különböző pontjain meghatározott értékekből képeztem. A gradiens modellel 

meghatározott peremszögek – az izotermákból valamint a homogén modellből 

számoltakkal ellentétben - nem mutatnak egyértelmű méretfüggést. A gradiens modellel 

meghatározott 25-45°-os peremszög-tartomány részben átfedésben van az előbbi 

módszerekkel kapott 15-34°-os tartománnyal. 

A 41-43.a ábrákon mutatom be három különböző részecskeméretre α és d

változását a komprimáltsági fokkal. Az ábrákon feltüntetett betűjelek az első („A”) és 

utolsó mérést jelölik. A megfelelő „b” ábrákon a mérés közben regisztrált izoterma látható, 

melyeken szintén feltüntettem az első és utolsó mérési pontot. A szaggatott vonallal jelzett 

kollapszusponttól balra eső (kollapszus utáni) pontok esetén sem látszik kiugró eltérés, 

mind α, mind d ingadozása kicsi. A filmvastagságokra a különböző komprimáltsági 

fokoknál mérve közel azonos értéket kaptam. Az „α” relatív bemerülési mélység esetén 

szintén nem tapasztaltam szignifikáns tendenciát a komprimáltság függvényében. A 

legjobb illeszkedést az izotermákból meghatározott β felhasználásával tudtam elérni. Ha α

és d illesztését követően β–t is illesztettem, 0,1 nm nagyságrendű eltérést eredményezett 

részecske-részecske távolságban. Az illesztés minimuma tehát kellőképpen stabil, a 

paraméterek változását a komprimáltsági fokkal nem tekintem szignifikánsnak. A 41-

43.b ábrákon az izotermákon megfigyelhető oldalnyomás-relaxációt a 4.2.1.3 fejezetben 

tárgyalom. 

5. táblázat: A gradiens modellel meghatározott filmvastagság (d), valamint α és β
paraméterek, valamint a számolt peremszög (Θ). 

Minta d (nm) α (h/d) β (d/D) Θ

S45 47 ±1 0,932 ±0,036 0,773 ±0,030 25 ±1° 
S50 50 ±1 0,872 ±0,014 0,867 ±0,018 42 ±2° 
S55 56 ±1 0,855 ±0,010 0,910 ±0,007 45 ±2° 
S60 64 ±1 0,888 ±0,003 0,854 ±0,010 39 ±1° 
S80 81 ±1 0,858 ±0,003 0,911 ±0,009 44 ±1° 
S90 97 ±2 0,973 ±0,005 0,880 ±0,007 20 ±1° 

S100 103 ±1 0,885 ±0,006 0,8871 ±0,005 40 ±1° 
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41. ábra: (a) Az S55 minta gradiens modellel meghatározott filmvastagsága (d) és relatív 
merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében, (b) a mérés közben regisztrált 

izoterma. 

42. ábra: (a )Az S80 minta gradiens modellel meghatározott filmvastagsága (d) és relatív 
merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében, (b) a mérés közben regisztrált 

izoterma. 

43. ábra: (a) Az S90 minta gradiens modellel meghatározott filmvastagsága (d) és relatív 
merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében, (b) a mérés közben regisztrált 

izoterma. 
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4.2.2.2 Felületmódosított részecskék 

A felületmódosítás következtében jelentősen megváltozik a vízfelszíni filmek 

reflektanciája. Ezt a 44. ábrával demonstrálom, melyen különböző nedvesíthetőségű S60 

részecskékből létrehozott Langmuir-filmek reflektanciáját mutatom be. A nagyban 

különböző reflektancia görbék arra utalnak, hogy részecskék nedvesíthetőségnek hatására a 

filmet jellemző optikai paraméterek jelentősen megváltoznak. 

44. ábra: Különböző mértékben felületmódosított S60 részecskékből létrehozott 
Langmuir-film reflektanciája a beesési szög függvényében. 

Homogén réteg modell (2.4.4.1 fejezet)

A felületmódosított részecskék filmjei esetén a homogén modellel meghatározott effektív 

törésmutató egyértelműen csökken a részecskék szililezettségi fokának növekedésével 

(45.a ábra). Ezzel párhuzamosan a filmnek látszólag növekszik a vastagsága (45.b ábra), 

ami a homogén modell hiányosságára vezethető vissza, azaz hogy kis részecske merülési 

mélység esetén nem képes reális paramétereket szolgáltatni [65], (13. ábra). A csökkenő

effektív törésmutató magyarázható a részecskék kisebb merülési mélységével (a 13. ábra 

alapján a törésmutató kevésbé irreális a merülési mélység csökkenésével), de lehet egy, a 

hidrofobitással erősödő, tagoltabb, „lazább” filmszerkezet következménye is. Erre utal a 

32. ábrán megfigyelhető növekvő r-r távolság a szililezettségi fok növekedésével. A 

45.b ábrán megfigyelhető filmvastagság csökkenés az S60C és S100C jelű minták esetén 

inkább a modell illeszkedésének erős romlásával van kapcsolatban, sem mint egy valós, 

fizikai tartalommal bíró jelenség következménye.
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Gradiens réteg modell (2.4.4.2)

A 6. táblázatban adom meg a különböző mértékben felületmódosított részecskékre 

meghatározott modell paramétereket. A jobb követhetőség érdekében a felületkezeletlen 

mintát is feltüntettem. A paraméterek szórását a korábbiakhoz hasonlóan a különböző

pozíciókban mért értékek ingadozásából kaptam. A filmvastagságok átlaga és a 

felületkezelés intenzitása között nem állapítható meg összefüggés. Adott részecskeméret 

esetén az α relatív bemerülési mélység ugyanakkor a felületkezelés intenzitásával együtt 

jelentős mértékben csökken, azaz a részecskék egyre kevésbé merülnek a vízbe. Ennek 

megfelelően a peremszögek a felületmódosítás mértékével együtt növekszenek. 

A „szórás” értékekből kitűnik, hogy a filmvastagságnak, ill. peremszögnek a 

leginkább hidrofób, S60C és S100C minták esetén a legnagyobb a változása a 

komprimálás hatására. Az 46-48.a ábrákon mutatom be a „C” jelű minták filmvastagságát, 

ill. bemerülési mélységét a komprimáltáltsági fok függvényében. A „b” ábrákon a mérés 

6. táblázat: A gradiens modellel meghatározott filmvastagság (d), relatív merülési mélység 
(α) és reciprok relatív r-r távolság (β) az eltérő méretű, és különböző mértékben 
felületmódosított részecskék esetén. Θ az α-paraméterből számolt peremszög.

Minta d (nm) α (h/d) β (d/D) Θ

S45 47 ±1 0,932 ±0,036 0,773 ±0,030 25 ±1° 
S45A 49 ±1 0,818 ±0,006 0,780 ±0,020 51 ±1° 
S45B 47 ±1 0,754 ±0,004 0,832 ±0,028 59 ±1° 
S45C 51 ±1 0,696 ±0,001 0,769 ±0,024 67 ±1° 
S60 64 ±1 0,888 ±0,003 0,854 0,010± 39 ±1° 

S60A 59 ±1 0,747 ±0,013 0,914 ±0,020 60 ±2° 
S60B 66 ±1 0,692 ±0,105 0,836 ±0,024 61 ±1° 
S60C 73 ±5 0,366 ±0,060 0,912 ±0,033 106 ±7° 
S100 103 ±1 0,885 ±0,006 0,8871 ±0,005 40 ±1° 

S100A 104 ±2 0,726±0,007 0,860±0,015 63 ±1° 
S100B 100 ±1 0,676 ±0,011 0,880 ±0,014 69 ±1° 
S100C 101 ±5 0,546 ±0,034 0,821 ±0,050 85 ±4° 

45. ábra: A homogén modellel meghatározott (a) effektív törésmutató és (b)filmvastagság 
a részecskék szililezettségi fokának függvényében. 
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közben regisztrált izotermák láthatóak, az első („A”) és az utolsó mérési pontokat az a-b 

ábrákon azonos betűk jelölik. Az S45C mintát leszámítva a bemerülési mélység monoton 

csökken, a filmvastagság pedig monoton nő a komprimáltági fokkal. Az S60C, ill. az 

S100C minták esetében a változás jelentős, különösen ha összehasonlítjuk a 

felületkezeletlen mintákra kapott eredményekkel (41-43.a ábrák).  

Az S45C, S60C és S100C minták reflektancia görbéit β=1 konstans értéke mellett 

is kiértékelve a paraméterek változásai a komprimáltsági fokkal a korábbival azonos 

tendenciát mutatnak. A filmvastagság értékek 8%-es növekedést, a bemerülési mélységek 

7%-os csökkenést, a korábbi kb. 40%-os változások helyett. A β=1 mellett kapott α és d

paraméterek értékei ugyanakkor irreálisak: az S60C minta esetén például a filmvastagságra 

100nm-t (a kb. 60 helyett), a bemerülési mélységre 0,15 körüli értéket kaptam, ami kb. 

135°-os peremszögnek felelne meg. Az illesztés jósága ezzel együtt pedig jóval elmarad a 

nem β=1 mellett végzett illesztésekétől.  

46. ábra: (a) Az S45C minta gradiens modellel meghatározott filmvastagsága (d) és 
relatív merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében. (b) A mérés közben 

regisztrált izoterma. 

47. ábra: (a) Az S60C minta gradiens modellel meghatározott filmvastagsága (d) és 
relatív merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében. (b) A mérés közben 

regisztrált izoterma. 
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48. ábra: (a) Az S100C minta gradiens modellel meghatározott filvastagsága (d) és 
relatív merülési mélysége (α) a komprimáltsági fok függvényében. (b) A mérés közben 

regisztrált izoterma. 

4.2.2.3 A homogén és gradiens modellek összevetése 

A homogén modell vitathatatlan előnye, hogy közvetlenül szolgáltat egy effektív 

törésmutatót. A gradiens modell ugyanakkor jobb közelítése a valóságnak, hiszen képes 

figyelembe venni a film kisléptékű szerkezetét. Nagy előnye, hogy a bemerülési mélységen 

keresztül közvetlenebb információt szolgáltat a részecskék peremszögéről. Emellett már az 

illesztés során figyelembe vehető a különböző nedvesíthetőségű részecskék eltérő

szerkezetképzése az izotermákból meghatározott β paraméteren keresztül. A gradiens 

modell hasznossága különösen a felületmódosított részecskék filmjeinél mutatkozik meg. 

A hidrofobizált részecskék feltehetően kevésbé merülnek a vízbe így nagyobb a filmen 

belül a törésmutató kontraszt. A „C” jelű mintáknál már a BAM-felvételeken is 

megfigyelhető a film inhomogenitása (31. ábra). 

A homogén modellel tapasztalt effektív törésmutató csökkenés (45.a ábra) a 

részecskék hidrofobitásának növekedésével összhangban van a gradiens modell által 

mutatott merülési mélység csökkenéssel (6. táblázat). A részecskék hidrofobitásával a 

homogén modell által jelzett filmvastagság növekedés (45.b ábra) magyarázható ugyan a 

film valamilyen fokú gyűrődésével, a gradiens modell révén azonban nem mutatható ki 

korreláció a két paraméter között (6. tábázat). A homogén modell kis bemerülési 

mélységeknél hajlamos a filmvastagság jelentős túlbecsülésére, ami jól látható a 

modellszámítások eredményeinek összevetéséből (13. ábra). A hidrofobitás és a 

részecskeméret növekedésével a homogén modell ugyanakkor egyre nehezebben 

illeszthető a mért reflektancia görbékhez. Az S40 minták mindegyike jól illeszthető a 

homogén modellel, de az S60, ill S100 minták esetén a növekvő hidrofobitással a redukált-

χ
2 értéke egy nagyságrenddel megnő (10-4–10-3–ról 10-2-re). Az egyre rosszabb illeszkedés 
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tehető felelőssé a 45.b ábrán látható irreális filmvastagságok kialakulásáért. A gradiens 

modell esetén a redukált-χ2 értéke egyetlen mintánál sem haladja meg 10-3-at. 

A 9.ábra alapján a gradiens modell α és β paraméterei közvetlen kapcsolatban 

állnak a film optikai sűrűségével. A homogén és a gradiens modell összevethető, ha a 

homogén modell által szolgáltatott effektív törésmutatót ábrázoljuk az (α·β) paraméterek 

függvényében [65]. Mivel S45, S60, ill. S100 rendszerek esetén különböző mértékben 

felületmódosított mintákat készítettem, egy adott részecskeméret esetén széles 

tartományban változik α. Emiatt ezekre a rendszerekre mutatom be az összehasonlítást a 

49. ábrán. A diagramon a korábbiaktól eltérően nem az adott mintára vonatkozó átlagérték, 

hanem – az izoterma különböző pontjain elvégzett- valamennyi mérés eredménye látható. 

49. ábra: A homogén és a gradiens modellek közötti korreláció: a homogén modellből 
meghatározott effektív törésmutató az inhomogén modellből kapott (α·β) függvényében. 

Alacsony hidrofobitásoknál (nagyobb (α·β) értékek) lineáris a korreláció a két 

modell között. Ebben a tartományban a részecskék bemerülésének csökkenésével (kisebb 

α), vagy a r-r távolság növekedésével (kisebb β) az effektív törésmutató is csökken. A 

részecskék hidrofobitásának további növekedésével ez a lineáris korreláció megszűnik, a 

homogén modell érzéketlenné válik a kisebb merülési mélységre. Ez a legkisebb méretű

részecskék esetén (S45) nem következik ugyan be, de a növekvő részecskemérettel egyre 

magasabb (α·β) értékek mellett megfigyelhető a két modell közötti korreláció megszűnése. 

Ez rámutat a film törésmutató profilját is figyelembe vevő gradiens modell hasznosságára, 

különösen hidrofób, és nagyobb méretű részecskék esetén. A S45 minta eredményei jó 

összhangban vannak a csoport korábbi, kb. 43 nm-es részecskékre kapott eredményeivel, 

bár azok csak két különböző hidrofobitású mintára vonatkoznak [65]. 
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4.3 Langmuir-Blodgett-filmek 
A különböző méretű nanorészecskékből egy-, ill. többrétegű LB-filmeket állítottam elő. 

Átlátszó hordozókon (üveg, kvarc) a nanorészecskés LB-filmek antireflexiós tulajdonságát 

vártam, tekintve, hogy elméleti megfontolások alapján a filmek effektív törésmutatója 

(2.4.3 fejezet, neff ≈1,245) közel esik az közeghordozófilm nnn ⋅=  feltételhez a részecskés film 

nanoléptékű szerkezete miatt. Másfelől az LB-technikával szigorú értelemben vett 

monorétegek hozhatóak létre szilárd hordozókon, így a film vastagsága – és ezáltal a film 

antireflexiós tulajdonsága – szabályozható a megfelelő részecskeméret, vagy a rétegszám 

megválasztásával. A film nanorészecskés jellegéből adódóan az optikai viselkedését 

alapvetően befolyásolják a részecskék közötti kolloid kölcsönhatások a Langmuir-filmben, 

melyek ezáltal kihatnak az LB-film szerkezetére is. Az LB-filmek vizsgálatával a 

Langmuir-filmek szerkezete és az LB-filmek optikai tulajdonságai közötti kapcsolatot 

kívántam megvizsgálni. 

• Az LB-filmek szabad szemmel megfigyelhető jellemzői 

Az 50.a-b ábrákon S40, ill. S100 részecskékből létrehozott 1-5 rétegű filmek 

láthatóak. Az ismételt rétegképzés során csak részlegesen merítettem ugyanazon hordozót 

a szubfázisba, így lépcsőzetesen többrétegű filmet hoztam létre. Ezek a képek jól 

demonstrálják az LB-technika egyik fő erősségét, a filmek szigorú értelemben vett 

rétegenkénti felépítésének lehetőségét. Jól láthatóak – a homogén vékonyrétegeknél 

megszokott - interferencia miatt kialakuló színek, ill. ezek függése a rétegszámtól, 

valamint a megfigyelési szögtől. Várható tehát, hogy a részecskeméret, ill. a rétegszám 

jelentősen befolyásolja az LB-filmek fényáteresztő képességét. Az 50.c ábrán látható 

monorétegű filmet S350 részecskékből hoztam létre. A nagy részecskeméret, és a 

részecskék szoros elhelyezkedése miatt ezek a filmek erősen diffraktálnak. 

Az LB-filmek nagyléptékben folytonosak, szakadásmentesek. Az eljárással a 

filmek nagyléptékű szerkezete jól reprodukálható, mikrostuktúrájuk (domainek 

orientációja) az elméleti részben említett előzetes szerkezetképződés miatt azonban 

statisztikus jellegű. A filmek stabilitására jellemző, hogy különböző oldószerekben (pl. 

etanol, vagy kloroform) fél óra ultrahangos rázatás hatására sem látszik szabad szemmel a 

film nagymértékű degradációja. A bevonatok ugyanakkor papírvattával letörölhetőek a 

hordozóról, ami nem meglepő, hiszen nem kovalens kötésekkel, hanem adhézió révén 

kötődnek a részecskék a hordozóhoz. 
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50. ábra: Különböző méretű szilika nanorészecskékből létrehozott LB-filmek. A számok 
az egymáson elhelyezkedő rétegek számát jelzik. A filmek felépítée: (a) S40 / Si-hordozó, 

(b) S110 / üveg hordozó, (c) S350 / Si-hordozó. 

• Az LB-filmek AFM- és SEM-vizsgálata 

A 4.2.1.1 fejezetben a Π-A izotermák analízise során megmutattam, hogy a „natúr” szilika 

részecskék izotermákból meghatározott, egy részecskére jutó területe meghaladta annak 

elvi értékét, ami alapján a részecskék nincsenek kontaktusban. 

A filmek kisléptékű szerkezetének tanulmányozásával azt kívántam megtudni, hogy 

milyen mértékű lehet a részecskék szeparációja a vízfelszíni film szilárd hordozóra 

telepítésével létrehozott LB-filmben. Az 51. ábrán S90 mintákról készített AFM-képek 

láthatóak. A filmek folytonosak, de az AFM nem tud érdemi információt szolgáltatni a 

részecskék közötti távolságról. Jól visszaadják ugyanakkor a film topográfiáját. 

Megfigyelhető az S90 és S90C [85] minták közötti különbség. Az S90C minta szintén 

folytonos, ugyanakkor megfigyelhető a film „gyűrtsége” (az AFM kétségkívül felerősíti az 

effektust). Mivel a filmeket még a kollapszusnyomásuknál kisebb oldalnyomáson 

telepítettem a hordozókra, a film „gyűrtsége” feltehetően nem a kollapszusnak 

tulajdonítható. Valószínűbb, hogy a filmszerkezet már eleve ilyen. A BAM-felvételek 

tanúsága szerint a nagyon hidrofób részecskék filmjei szerkezeti inhomogenitással 

rendelkeznek (31. ábra). Ez fakadhat a részecske klaszterek terítést követően kialakuló 3D 

szerkezetéből. 

c) b) 

a) 
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51. ábra: AFM-felvételek S90 (a), ill.)S90C (b) minták monorétegeiről [85]. 

Az AFM-képekkel ellentétben a SEM-felvételeken egyértelműen látszik, hogy a 

részecskék nem szoros illeszkedésben borítják a szubsztrátumot. Az 52. ábrán különböző

méretű részecskék LB-filmjeiről készült SEM-felvételek láthatóak. Mindkét felvételen 

megfigyelhető, hogy a részecskék nem egyenletesen borítják a hordozót. Ez megerősíti a 

korábbi állításokat, miszerint a filmben nincsenek teljes kontaktusban a részecskék. Az 

LB-film létrehozásakor a részecskés filmmel együtt egy vékony folyadékfilm is a 

hordozóra kerül. Ennek párolgása közben immerziós típusú kapilláris kölcsönhatás ébred, 

ami képes a részecskéket bizonyos mértékben átrendezni [33]. Az 52.b ábrán látható 

filmrészleten a részecskék hexagonális rendeződése jóval kifejezettebb, a film 

rendezettebb. Ez összhangban van számítógépes szimulációk eredményével, ami szerint a 

részecskeméret relatív szórásának csökkenésével a film rendezettsége jóval nagyobb 

mérvű. Az 52.b ábrán bemutatott S350 minta esetén ez 4%, míg az 52.a ábrán látható S80 

mintánál 7%. 

52. ábra: S80 (a), és S350 (b) minták monorétegeinek SEM-felvételei. 

a) b) 

b) 
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4.3.1 Spektroszkópiai mérések eredményei 

Ebben a fejezetben mutatom be a különböző LB-filmek spektroszkópiai vizsgálatának 

eredményét. A spektroszkópiai mérésekből azt kívántam megtudni, hogy milyen 

következtetés vonható le az LB-filmek szerkezetére vonatkozóan a spektrumok 

illesztéséből meghatározott filmvastagság, ill. törésmutató adatokból. Megállapításaimat 

elsősorban a kvarc hordozón létrehozott LB-filmek analízisére építem, mivel ezek 

spektrumát – az üveg hordozós mintákhoz képest – szélesebb hullámhossz tartományban 

tudtam illeszteni. Másfelől kvarc estén csak a hordozó diszperzióját kell figyelembe venni, 

ami a meghatározott film-paraméterek egzaktabb értelmezhetőségét teszi ehetővé. A kvarc 

hordozós LB-filmek spektrumait az 3.3.3 fejezetben leírt módon értékeltem. Az itt 

bemutatott, üveg hordozón létesített LB-filmek adatait a „C”-módszer szerinti 

kiértékeléssel kaptam (3.3.3 fejezet). 

 Az 53.a ábrán mutatok be egy kvarc hordozó spektrumot, valamint az illesztett 

függvényt. Az illesztést a 200-1000 nm-es hullámhossztartományban végeztem láthatóan 

jó az egyezés a két görbe között. Az adott minta hordozóra kapott paramétereket 

beillesztettem a filmek kiértékeléséhez használt illesztésbe. Ezekre átlagosan a 53.b ábrán 

feltüntetett értékeket kaptam. 

53. ábra: Kvarc hordozó transzmittancia spektruma és a spektrumhoz illesztett 
Hartmann2-függvény (a), valamint a meghatározott átlagos illesztőfüggvény-

paraméterek (b). 

4.3.1.1 Monorétegek 

Az S350 mintából létrehozott LB-filmek esetén a transzmittancia spektrumban – az 

irodalomból ismert módon [25] – határozottan jelentkezik 400 nm körül a „photonic band 

gap”. A dolgozatban ugyanakkor az újdonságértékkel bíró, 110 nm-nél kisebb 

részecskékből létrehozott LB-filmek eredményeit mutatom be. 

( )22 an
c-

b
1

λ
+⋅=

a ~ 1,44 

b ~ 0,7 

c ~ 0,6 

a) b) 
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Az 54.a-b ábrán különböző méretű részecskékből létrehozott és így különböző

vastagságú LB-filmek spektrumát mutatom be. Az egyrétegű LB-filmek spektrumán a 

teljes hullámhossz-tartományban megfigyelhető a bevonat antireflexiós hatása. Az 

54.a ábrán jól látható, ahogy a részecskeméret növekedésével a transzmittancia maximuma 

nagyobb hullámhosszak felé tolódik el. Vékony folytonos vonal jelzi az illesztett görbét. A 

mért és az illesztett spektrumok közötti eltérést szintén ezen az ábrán mutatom be. Az 

54.b. ábrán a transzmittancia maximumok a legnagyobb részecskeméretet leszámítva az 

üveg abszorbciója miatt nem láthatóak. 

54. ábra: Különböző méretű részecskékből létrehozott monorétegek transzmittancia 
spektruma kvarc (a) és üveg (b) hordozókon. 

A bemutatott spektrumok illesztésével meghatározott filmvastagság ill. 

törésmutatókat a TEM részecskeméret függvényében az 55.a-b ábrákon adom meg. Az 

54.a ábrán látható spektrumokat a film és a hordozó diszperzióját, míg az 54.b ábrán 

látható spektrumokat a látszólagos abszorpciót magába foglaló „C”-modellel értékeltem 

(3.3.3 fejezet) [86], mivel ezeket a filmeket üveg hordozón készítettem el. A szaggatott 

vonalak ideális felépítésű részecskés filmre (monodiszperz részecskék, hcp szerkezet) 

vonatkozó filmvastagságokat ill. törésmutatót jelölik (2.4.3 fejezet). A két modell közül a 

diszperziót figyelembe vevő tekinthető reálisabbnak, mivel ez nagyobb filmvastagságot, és 

kisebb törésmutatót eredményez. Az ebben a kontextusban nagyobb filmvastagság azért 

reálisabb, mert a részecskék nem monodiszperzek, a kisebb törésmutató pedig a Π-A

izotermák és SEM- felvételek alapján látható zérusnál nagyobb r-r távolságok miatt 

valószínűbb. 
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55. ábra: Különböző méretű részecskék monorétegeire a film és a hordozó látszólagos 
abszorpcióját („C”-modell), illetve diszperzióját (Diszp) figyelembe vevő modellek 

felhasználásával meghatározott „d” filmvastagság (a) és (neff) effektív törésmutató (b) a 
részecskátmérő függvényében. Szaggatott vonalak: (a): LTEM: részecskeméret, (b): 

neff=neff
id (2.4.3 fejezet alapján számolva). 

A különböző méretű, kvarchordozón létrehozott monorétegek törésmutatóit, ill. 

filmvastagságait a 7. táblázatban adom meg. A monorétegek vastagsága átlagosan 10%-kal 

haladja meg a TEM átlagméretet. Az LB-filmek effektív törésmutatójából a (6-7) 

egyenletek alapján meghatározható az átlagos részecske-részecske távolság (2.4.3 fejezet). 

A táblázatban a részecske felületek átlagos távolságát tüntettem fel (Hspectr), mellette az 

izotermából meghatározott érték látható (Hizot). A spektroszkópiai mérésekből 

meghatározott távolságok a részecskemérettel csökkenő tendenciát mutatnak. A kb. 

100nm-es részecskékre kapott effektív törésmutató már meghaladta az elvi maximumot, 

tehát itt nem tudtam H-t meghatározni. 

4.3.1.2 A részecske-hidrofobitás hatása az optikai paraméterekre 

Különböző hidrofobitású részecskékből hoztam létre LB-filmeket kvarc hordozón. Azt 

kívántam megtudni, hogy a filmmérleges következtetések, azaz hogy a hidrofób részecskék 

filmjei kohezivitásuk miatt lazább filmet képeznek (4.2.1.2 fejezet), megjelennek-e a 

spketrumon. A spektrum eltolódik a részecske-hidrofobitás növekedésével amit az S60C 

minta esetén mutatok be az 56. ábrán. 

7. táblázat: A kvarc hordozón létrehozott monorétegek filmvastagsága (d), törésmutatója 
(neff), az ebből meghatározott r-r-távolság (HSpectr), valamint az izotermából számított érték 
(Hizot). 

Minta d (nm) neff HSpectr (nm) Hizot (nm) 
S40 41 1,220 3  6-8 
S45 48 1,208 4  9-11 
S60* 65 1,226 2  2-5 
S60 69 1,233 2  11-13 
S95 103 1,261 -  1-4 

S100 107 1,261 -  2-5 
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56. ábra: Különböző hidrofobitású S60 részecskékből létrehozott monorétegek 
transzmittancia spektruma 

A filmek vastagságát, ill. törésmutatóját a 8. táblázatban foglaltam össze az S45-

S45C mintákkal együtt. Mint látható, a felületmódosítás nem befolyásolja a 

filmvastagságot, ±2 nm-en belül ingadozik. Érdekes tendencia figyelhető meg azonban a 

törésmutatókban. A hidrofobitással együtt a filmek effektív törésmutatója is növekszik. 

Gyenge szililezettségű részecskék filmjeire még számolható egy r-r távolság a 

törésmutatókból, nagyobb hidrofobitásnál azonban már túl nagy a törésmutató. Ez a 

tendencia ellentmondásban van a filmmérleges vizsgálatokkal a r-r távolságok 

tekintetében, nem lazább, hanem éppen tömörebb filmet jelez. Fontos ugyanakkor 

megjegyezni, hogy az optikai modell nem képes a film szórását kezelni, csak a film, ill. a 

hordozó diszperzióját veszi figyelembe. Valószínűleg a hidrofobitással együtt növekedő

törésmutató a film egyre növekvő szórásával van kapcsolatban, ami a hidrofób filmek 

inhomogenitására vezethető vissza (31, 51. ábrák) A modell az alacsonyabb hullámhossz-

tartományban jelentkező transzmittancia csökkenés miatt  nagyobb törésmutatót 

eredményez. 

A szórás kezeléséhez kézenfekvő lenne egy korábban bemutatott optikai modell 

alkalmazása [86]. Ez ugyanakkor a szórás jelenségét csak egy látszólagos abszorpcióval 

tudná figyelembe venni, melyet nehezebb fizikai tartalommal megtölteni, mint a 

diszperzióval dolgozó modell paramétereit. A két hatás együttes figyelembe vételével 

pedig túlságosan megnövekedne az illesztett változók száma, ami gyakorlatilag 

lehetetlenné tenné az értékelést.  
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4.3.1.3 Többrétegű filmek 

A részecskék LB-filmjeinek számítógépes szimulációja azt jósolja, hogy az LB-film 

rétegszámának növekedésével, az egymást követő rétegekben a részecskék vertikális 

pozíciója egyre nagyobb szórást mutat. Ez a részecskék polidiszperzitásának, ill. a film 

szerkezetének (domain-szerkezet, r-r-távolság) következménye. A film vastagsága emiatt 

egyre nehezebben definiálható, valamint a szilikarészecskék térkitöltése fs≈0,6

határértékhez tart. Érdemes megvizsgálni, hogyan viszonyulnak a többrétegű filmekre 

kísérletesen meghatározott törésmutatók, ill. filmvastagságok a szimuláció állításihoz. 

 Az 57. ábrán kvarc hordozón létrehozott, többrétegű filmek filmvastagság értékeit 

mutatom be a filmet alkotó rétegek számának függvényében. Az ábrákon a meghatározott 

filmvastagságok mellett két elméleti filmvastagságot is feltüntettem folytonos vonallal. A 

nagyobb értékek esetén (kék vonal) feltételeztem, hogy a filmvastagság (di) az egyrétegű

film vastagságának (d1) és a rétegszámának szorzata: 1i dkd ⋅= , ahol k a rétegek száma. A 

kisebb értékeket (piros vonal) hcp szerkezetet feltételezve kaptam, a monoréteg 

vastagságából, mint részecskeátmérőből kiindulva:  

11id d
2

3
1)(kdd ⋅⋅−+= .      (17) 

A mért értékek e két extrém eset között vannak, ami az egymásra helyezett rétegek 

bizonyos mértékű tömörödésére utal. A filmvastagság ilyenfajta függését a rétegszámtól 

számítógépes szimulációk is megerősítik [95]. A filmvastagságnak a rétegszámmal egyre 

növekvő eltérése a hcp (hexagonálisan szoros) vagy fcc (lapcentrált köbös) illeszkedéstől 

(ami az S95 mintáknál a legszembetűnőbb), a részecskepozíciók egyre nagyobb szórásával 

magyarázható. 

8. táblázat: A kvarc hordozón, különböző mértékben felületkezelt részecskékből 
létrehozott monorétegek vastagsága (d), törésmutatója (neff), és az ebből meghatározott r-r-
távolság (HSpectr). Az izotermából számított érték: Hizot.  

Minta d (nm) neff HSpectr (nm) Hizot (nm) 
S45 46 1,208 4 9-11 

S45A 44 1,237 1 8-10 

S45B 43 1,240 1 6-8 

S45C 44 1,248 0 9-11 

S60 64 1,233 2 11-13 

S60A 61 1,239 1 10-12 

S60B 61 1,247 0 9-12 

S60C 63 1,310 - 6-9 
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57. ábra: S40, S60”, ill. S95 minták többrétegű filmjeinek vastagsága a rétegek 
számának függvényében. 

A többrétegű LB-filmek szerkezetéről személetes információt ad, ha a 

filmvastagságok relatív eltérését a hexagonális szoros szerkezetnek megfelelő értéktől 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

id

idmért

d

dd
 a rétegek számának függvényében ábrázoljuk. Ezt az 58.a ábrán mutatom be 

az S40, S60*, ill. S95 részecskékből létrehozott LB-filmek esetén. Az S90 és S60 minták 

LB-filmjei esetén a relatív eltérés a kezdeti növekedés után telítésbe hajlik. Ez 

összhangban van a szimuláció eredményeivel, melyek a részecskepozíciók szórásának 

telítésbe hajlását prognosztizálják az 5-6. rétegtől [95]. Az S40 részecskék filmjei esetén 

ugyanakkor ilyen tendencia nem figyelhető meg. 

A többrétegű S40, S60*, ill. S95 filmek törésmutatóját a rétegszám függvényében 

az 58.b ábrán mutatom be. Az ábrán szaggatott vonal jelzi az fs≈0,6-nak megfelelő

törésmutatót. A rétegszám növekedésével az első három rétegig a törésmutató valamennyi 

vizsgált minta esetén csökkenő tendenciát mutat. Az első három rétegre kapott csökkenő

tendencia magyarázható a részecskepozíciók egyre növekvő szórásával, aminek 

következtében egyre csökken a mérhető törésmutató. A relatív filmvastagság-eltéréssel 

ellentétben ugyanakkor az ábrán nem jelenik meg határértékhez tartó tendencia. A 

szimuláció mellett az LB-filmekről készült SEM-felvétel [86] is megerősíti, hogy a nem 

tökéletes geometriával rendelkező részecskék Langmuir-filmjeit egymásra rétegezve a 

külső rétegben helyet foglaló részecskék pozíciója egyre pontatlanabbul definiálható, a 

film felszíne egyre nagyobb léptékben lesz tagolt. Korábban már említettem, hogy az 

értékeléshez használt optikai modell nem képes a film fényszórását kezelni, ugyanakkor jól 

illeszkedik a mért spektrumhoz, csak magasabb törésmutatót eredményez. Az S60* és S95 
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minták törésmutatója negyedik rétegszámtól nem mutatja a csökkenő tendenciát. 

Lehetséges, hogy az 58.b ábrán a magasabb törésmutató valójában a többrétegű film 

növekvő szórásának eredménye. Ez indokolhatja azt, hogy miért a legnagyobb 

részecskeméretű, S95 minta esetén a legmagasabb a törésmutató növekedése, míg a kisebb, 

S40 mintánál gyakorlatilag nem jelentkezik az effektus. 

58. ábra: S40, S60”, ill. S95 minták többrétegű filmjeinek relatív filmvastagság eltérése 
az ideálistól ( ididmért /d)d(d − ) (a) és effektív törésmutatója (neff) a rétegek számának 

függvényében. 

Üveghordozón S110 és S90 részecskékből létrehozott többrétegű LB-filmek 

filmvastagság adatai az itt bemutatott kvarchordozós mintákkal azonos eredményt 

mutatnak [85]. A filmek törésmutatójában azonban nem fedezhető fel tendencia a 

rétegszám függvényében, ami a kiértékeléshez használt optikai modell hiányosságaival 

magyarázható (3.3.3 fejezet). 

4.3.1.4 A többrétegű filmek transzmittanciájának növelése megfelelő filmszerkezet 

kiépítésével. 

Az LB-filmek kisléptékű szerkezetének köszönhető, hogy a rétegek effektív törésmutatója 

kvarc vagy üveg hordozó esetén közel van az ideálishoz, ezért a transzmittancia maximum 

további növelése nemigen lehetséges. Ha sikerül ugyanakkor egy törésmutató profil 

létrehozása a filmen belül oly módon, hogy a hordozóhoz közel optikailag sűrűbb a film, 

az antireflexiós hullámhossztartomány kiszélesíthető. 

 Ennek érdekében összetett LB-filmeket hoztam létre, melyekben egyre csökkenő

méretű részecskéket felhasználva építettem fel a többrétegű filmet. A minták spektrumát e 

komplex filmmel megegyező vastagságú, reguláris LB-filmekével vetem össze, az 

összehasonlított minták transzmittancia spektrumát az 59.a-b ábrákon mutatom be. Az 

ábrák alatt ugyanezen két minta-páros sematikus felépítése látható. Jól megfigyelhető, 

hogy különösen a C4. minta transzmittanciája rövidebb hullámhosszaknál jóval 
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meghaladja a reguláris LB-filmét. Ez a filmszerkezettel összefüggő törésmutató-gradiens 

következménye, mivel ha egy gyengén inhomogén réteg törésmutatója a hordozó, és a 

levegő törésmutatói közé esik, valamint a hordozótól kifelé csökken, a transzmissziós 

minimum magasabb lesz, mint egy homogén vékonyréteg esetén [55]. A filmekről készült 

SEM-felvételek tanúsága szerint (60.a,b ábrák) a film külső oldalán elhelyezkedő kisebb 

részecskék filmje részben követi az alatta elhelyezkedő réteg topográfiáját. Ennek 

következtében a film felszíne jóval kevésbé definiált, másfelől a külső régióban kisebb a 

részecskék térfogati hányada. Az 60.b ábrán látható a film „töredezettsége” is. Mivel a 

hibahelyeknél egészen a hordozóig „lelátni”, a csatornák feltehetően a film közben, a 

vízzel átitatott szerkezet száradása következtében fellépő kapilláris erők nyomán jöttek 

létre [33]. 

S80: S80_2: 

C3:  C4: 

59. ábra: (a) S80 minta, ill. a vele kb. azonos vastagságú C3 komplex LB-film valamint 
(b) S80_2 kétrétegű minta és a vele kb. azonos vastagságú C4 komplex LB-film 

spektruma. A spektrumok alatt az együtt ábrázolt filmek felépítését szemléltető szerkezet 
látható. 
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60. ábra: S80 (a), ill. C3 (b) minták LB-filmjeinek SEM-felvételei. 

4.3.2 LB filmek vizsgálata pásztázó szög reflektometriával 

4.3.2.1 Szilika részecskék LB-filmjeinek vizsgálata 

A 61. ábrán három, különböző méretű részecskéből szilícium hordozón létrehozott LB-film 

reflexiója látható a beesési szög függvényében. A hordozó görbéjével adott metszéspontból 

becsültem a réteg törésmutatóját ( B1 tgn θ= ), amit kezdeti paraméterként használtam az 

illesztésnél. Az illesztésből meghatározott filmvastagság, ill. törésmutatókat a 

9. táblázatban sorolom fel. A szilícium hordozós mintákat spektroszkópiai ellipszométerrel 

is megvizsgáltam, az eredményeket szintén itt tüntetem fel. A filmvastagságok az S60*

minta SAR-al meghatározott értékének kivételével (dSAR) jó egyezést mutatnak a TEM 

részecskeátmérőkkel. A SAR-al kapott effektív törésmutatók alacsonyabbak, mint amit a 

spektroszkópiai mérésekből kaptam. Lehetséges tehát a r-r távolság becslése a 

törésmutatóból, melyet szintén a táblázatban adtam meg (HSAR). Ugyanezen minták 

ellipszometriás mérései hasonló eredményt szolgáltatnak [62] a r-r távolságokra (Hellipszo), 

amik a részecskemérettel növekvő tendenciát mutatnak. 

61. ábra: Különböző méretű részecskékből létrehozott LB filmek reflexiója a beesési szög 
függvényében. 
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4.3.2.2 ZnO részecskék LB-filmjeinek vizsgálata 

A SAR-módszerrel méretkvantált, ~4 nm-es ZnO (wurzit) nanorészecskékből szilícium 

hordozón létrehozott ultravékony LB-filmeket is tanulmányoztam. Ezek a filmek 

fotokatalikikus és szenzorikai alkalmazás szempontjából tarthatnak érdeklődésre számot. 

A ZnO nanorészecskék vízfelszíni Langmuir-filmjeinek létrehozásához 

segédanyagra volt szükség. A terítőszolhoz a terített mennyiségtől függően 1-10 w/w% 

arachinsavat adva a szilikarészecskékhez hasonlóan nagyléptékben folytonos hibamentes 

filmek hozhatóak létre [96]. Az 5 rétegből létrehozott ZnO LB-filmeket már kellő

biztonsággal lehet mérni, ill. értékelni. Egy ilyen film reflexiós görbéje látható a 62. ábrán. 

A görbék kiértékelését a szilika részecskék LB-filmjeivel azonos módon végeztem. Az LB-

filmekből az arachinsav-tartalmat 400 °C-os, 3 órás hőkezeléssel eltávolítottam, és újra 

meghatároztam a filmek vastagságát és törésmutatóját. A hőkezelés előtti és utáni értékeket 

a 10. táblázatban mutatom be. A nem hőkezelt minta filmvastagsága (~21 nm) valamelyest 

meghaladja az egyedi részecskék mérete alapján becsülhető 18,53,75 =⋅  nm-t. Ez a 

nagyobb filmvastagság a filmben jelenlévő arachinsavnak tulajdonítható. A molekula 

jelenléte nem csak direkt módon, sztérikus hatásán keresztül befolyásolhatja a 

filmvastagságok, de filmszerkezeten keresztül is (a 20 szénatomot tartalmazó nyíltláncú 

arachinsav molekula jelentősen növelheti a film kohezivitását, így az egymásra helyezett 

rétegek kevésbé tömörödnek). Mivel a film arachinsav térkitöltése nem számolható 

pontosan, erre a filmre nem határoztam meg porozitást a törésmutatóból. A hőkezelés 

hatására a film törésmutatója jelentősen csökken, ami az arachinsav eltávozását jelzi a 

filmből. A filmvastagság csökkenése a részecskék átrendeződésére utalhat, ám a film még 

a hőkezelést követően is szignifikáns porozitással rendelkezik. 

9. táblázat: A Si-hordozón létrehozott monorétegek vastagsága (d), törésmutatója (neff), és 
az ebből meghatározott r-r- távolság (H). 

Minta neff (SAR)
dSAR 

(nm) 
HSAR

(nm) 
dellipszo

(nm) 
Hellipszo

†

(nm) 
Hizot

(nm) 
S40 1.1933 42 5 40 2 4-6 
S60* 1.1852 71 11  61 7 4-7 
S95 1.2393 96 2 93 9 5-8 

†ellipszometriás mérésből meghatározott porozitásból számolt értékek ideális filmet (monodiszperz részecskék, hcp szerkezet)
fetételezve [62].
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10. táblázat: A Si-hordozón létrehozott 5 rétegű ZnO LB-filmek vastagsága (d), 
törésmutatója (neff) hőkezelés előtt és után. (porozitás: hőkezelés (400 °C, 3 h) után) 

5 rétegű ZnO LB-film neff d(nm) porozitás 
Hőkezelés előtt 1,601 ±0,020 20,7 ±0,5 - 
Hőkezelés után 1,433 14 49,3 

   

62. ábra: 3,7 nm átmérőjű ZnO nanorészecskékből létrehozott 5 rétegű LB-film, 
valamint a szilícium hordozó reflexiója a beesési szög függvényében 
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5 Diszkusszió 
Langmuir-filmek szerkezete 

Felületkezeletlen részecskék 

A korábbi tapasztalatokkal összhangban a felületkezeletlen részecskék filmjei 

gyengén kohezívek, ami a BAM-felvételeken látható táblás terülésben mutatkozik meg 

(19, 31. ábrák). A szilika részecskékből különböző mennyiségeket terítve, az izotermák 

jellemző területértékei (Ak, Ac) - a részecskemérettől függetlenül – egyenes arányban 

változnak a fellvitt mennyiséggel (21. és 23.a ábrák). Emellett a részecskék helyigénye a 

mérettől függetlenül nagyobb annak elvi értékétől nemcsak a kontakt keresztmetszeti 

területnél (gyengén kohezív filmek esetén a szekunder energiaminimumnak megfelelő

terület), de a kollapszusnak megfelelő területértékeknél is (22. és 23.b ábrák). Ennek 

fényében a részecskék terülőképessége, mind pedig az előzetes szerkezetképzése független 

a terített mennyiségtől ebben a tartományban. A kollapszus nyomások jelentős 

mennyiségfüggése (24. ábra) rávilágít a nyomásgradiens jelentőségére, ami a filmek nem 

egyensúlyi jellegére utal. Ezt erősíti a filmeknek a komprimálás leállítását követő

relaxációja (41-43.b ábrák), ami jól értelmezhető korábbi – a részecskés Langmuir-filmek 

komprimálására vonatkozó - szimulációs eredmények alapján [88]. Az oldalnyomás-

csökkenés oka, hogy a filmen belüli, több részecskéből álló egységek kollektív mozgást 

végeznek a korlát mozgásának megszűnése után is, ami által csökken a filmben a 

komprimálás hatására fellépő feszültség. Komprimáláskor a kontakt keresztmetszeti terület 

elérését követően a szerkezet tömörödését a r-r távolságok csökkenése, ill. szerkezeti 

átrendeződés alapján lehet magyarázni. Amennyiben szerkezeti átrendeződés nem menne 

végbe, akkor értelmezhetetlen lenne a réteg relaxációja, valamint a korlát relaxációt követő

újbóli megindítása során tapasztalt pillanatszerű oldalnyomás növekedés (41-43.b ábrák). 

A szerkezeti átrendeződés tényét a vizsgált rendszerekben szemléletesen tükrözi az a 

kísérleti tapasztalat, miszerint a relaxáció mértéke a komprimáltság függvényében 

maximum jelleget mutat (36. ábra). Egyfelől kezdetben a komprimáltság fokának növelése 

egyre jelentősebb relaxációt eredményez, a film szerkezetének tömörítése azonban egy 

bizonyos komprimáltsági fok felett gátolja a film relaxációját (a megfigyelés időtartama 

alatt). A kisebb részecskék filmjei a tapasztalat szerint nagyobb mértékben relaxálnak, 

mint a nagyobb részecskék filmjei (36. ábra), ami az előbbiek lazább szerkezetére utal. Ezt 

megerősítik a filmekről készült TEM, ill. SEM felvételek (18., ill. 52. ábrák). 
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Az egy részecskére jutó kontakt és kollapszusterület különbségének normált értéke

(∆A1/A0
1) (25 ábra), valamint az extrapolált kollapszusnyomások (30. ábra) a 

részecskeméret csökkenésével növekszenek. Ez arra utal, hogy a részecskék méretétől függ 

a részecskék fedőképessége, illetve a filmszerkezet, valamint a részecskék közötti 

kölcsönhatás nagysága. 

A filmek többszöri komprimálásával nyert Π-A izotermák izotermák alapján a 

részecskék kiszoríthatóak a határfelületből (27. ábra). Ezzel összhangban a 

felületkezeletlen minták SAR-vizsgálatai alapján a komprimálás hatására a filmek 

vastagsága nem változik szignifikánsan, még a kollapszusponton túl sem (4., 5. táblázat). 

Ezek a filmkollapszus kiszorulásos mechanizmusát mutatják a vizsgált rendszerekben. 

Felületkezelt részecskék 

A részecskék felületkezelésének intenzitásának növekedésével megnő a filmek 

kohezivitása, amit a Π-A izotermák jellemző területértékeinek, valamint kollapszus-

nyomásainak növekedése jelez (32. ábra). A hidrofobizált részecskék filmjeinek 

oldalnyomás-relaxációja szintén tapasztalható (46-48.b ábrák), a komprimálás újraindítását 

követően azonban nem pillanatszerű az oldalnyomás növekedése, valamint az oldalnyomás 

csökkenése a kollapszusnyomáshoz képes kisebb mértékű. Ez arra utal, hogy a 

felületkezelt részecskék filmjeinek átrendeződése a nem felületmódosított részecskék 

filmjeihez képest gátoltabb, a réteg nagyobb kohezivitásának köszönhetően. 

A SAR-méréseket a homogén modellel kiértékelve, a vastagság jelentősen nőtt a 

felületkezelés függvényében (45.b ábra). Ez azonban csak látszólagos növekedés, és 

inkább a homogén modell gyengeségét jelzik kisebb merülési mélység esetén (13. ábra). 

Ezt erősíti, hogy a gradiens modellel a felületkezelt minták filmvastagsága is jó egyezést 

mutatott a TEM részecskeátmérőkkel (6. táblázat). A legnagyobb mértékben szililezett 

minták szabad szemmel is megfigyelhető gyűrődésének hatása (34. ábra) nem jelenik meg 

a gradiens modellel meghatározott filmvastagságokban, mivel a SAR-mérés a korláttól 

távol történik, ahol a film még nem deformálódik akkor sem, amikor a mozgó korlát 

közvetlen környezetében az oldalnyomás-gradiens már a film gyűrődését okozza. 

A nanorészecskék peremszöge 

A Π-A izotermák mennyiségfüggése, a filmek kohezivitása, valamint a részecskék BAM-

felvételeken is megfigyelhető előzetes szerkezetképzése miatt a peremszög-

meghatározásoknál a szerkezettel összefüggő hatásokat korrekcióba kell venni.  
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• A részecskés filmekről kialakult kép értelmében a filmet a kontakt keresztmetszi 

területet (Ak) meghaladóan komprimálva, a részecskék között ébredő taszító 

kölcsönhatások miatt az oldalnyomás emelkedését tapasztaljuk. A kollapszusig (Πc, Ac) 

mérhető oldalnyomás emelkedés a modell szerint tisztán ebből származtatható. 

Izotermák analízisénél tehát csak a felfutó szakaszán számolt integrált veszem alapul a 

peremszögek számításához (részecskekiszorulás nélküli, közel nem-disszipatív 

szakasz) (5. ábra, I terület). A filmben fellépő oldalnyomás-gradienst pedig a 

meghatározott peremszögek zérus terített mennyiségre történő extrapolációjával 

kompenzálom. 

• A SAR-mérések gradiens modellel történő kiértékelésénél korrekcióba veszem az 

izotermákból meghatározott r-r-távolságot és így határozom meg a filmvastagságot és 

részecske merülési mélységet. 

A felületkezeletlen részecskék izotermáinak nem-disszipatív szakaszából 

meghatározott extrapolált peremszögek egyértelmű méretfüggést mutatnak (29. ábra). A 

45-365 nm-es mérettartományban a peremszög 28°-ról 19°-ra csökken. A peremszögek 

méretfüggése jól korrelál a Stöber–szilika részecskék méretfüggő felületi kémiájával. 

Nagyobb részecskék esetén a részecskefelszínen található poláris csoportok aránya 

nagyobb, így jobb a részecske nedvesíthetősége. A vonalfeszültség – tekintve a részecskék 

méretét – befolyásolhatja a meghatározott peremszöget. A részecskék felszínének 

egyenetlensége és/vagy kémiai inhomogenitása miatt a részecskéken irreguláris 

peremvonal alakulhat ki. Emiatt a peremvonal nem feltétlen a folyadékfelszín síkjában 

fekszik, és ezenfelül változó a görbületi sugár nagysága és előjele. Hatása ezért az 

alkalmazott peremszög-meghatározás során nem vehető pontosan számításba. A 

peremszögnek a felületi hatásokat tükröző, a geometria perturbáló hatásától mentes 

értékének meghatározására modellszámításokat végeztem (FV. függelék). Ezek alapján a 

vonalfeszültség átlagos értékét az irodalommal összhangban 10-10-10-11 N 

nagyságrendűnek becsülöm. A vonalfeszültség korrekcióba vétele nem változtatja meg a 

peremszögek méretfüggésének 29. ábrán látható tendenciáját, ami rávilágít a részecskék 

méretfüggő felületi kémiájának jelentőségére. 

A homogén modellel meghatározott törésmutatók jól korrelálnak az izotermákból 

meghatározott peremszögekkel (40. ábra). Az izotermákból meghatározott részecske-

részecske távolságok korrekcióba vételével azonban irreálisan alacsony peremszögeket 

szolgáltatna a modell. A gradiens modellel kapott peremszögek ellenben nem mutatnak 
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méretfüggést, de ésszerű egyezésben vannak az izotermákból meghatározott értékekkel (a 

legtöbb minta peremszöge a 37-45°-os tartományban szór (5. táblázat)). A homogén és a 

gradiens modellek összevetéséből kitűnik a homogén modellnek - elméleti megfontolások 

alapján is bizonyítható - gyengesége felületmódosított részecskék esetén, mikor az 

alacsonyabb nedvesíthetőség miatt a részecskék bemerülési mélysége kisebb (49. ábra). A 

gradiens modellel ugyanakkor széles nedvesíthetőségi tartományban jól leírható a 

vízfelszíni filmek reflektanciája. A gradiens modellel a felületmódosított mintákra kapott 

vízperemszögek növekednek a szililezés intenzitásával (6. táblázat). 

Langmuir-Blodgett-filmek szerkezete 

Egyrétegű LB-filmek 

Egyrétegű, felületkezeletlen részecskékből létrehozott LB-filmek UV-Vis transzmittancia 

spektrumainak értékeléséből meghatározott filmvastagságok  jó egyezést mutattak a TEM-

ből meghatározott részecskeátmérőkkel (55.a ábra), függetlenől attól, hogy milyen optikai 

modell alapján végeztem a spektrum illesztést. A filmek effektív törésmutatója jól korrelál 

a L-L összefüggéssel számolható elvi értékkel (55.b ábra). A diszperziót figyelembe vevő

modellel illesztett filmek törésmutatója ugyanakkor enyhén függ a részecskemérettől; ~100 

nm-es részecskék esetén a viszonylag nagy törésmutató miatt már nem lehetséges a 

részecskék távolságának becslése a réteg geometriai modellje alapján. A 40-60 nm-es 

részecskékből létrehozott LB-filmekben a részecskék szeparációja 2-4 nm, ami elmarad az 

izotermából meghatározott értékektől (7. táblázat). Ennek egyik lehetséges oka, hogy a 

részecskeméret növekedésével a film gyenge fényszórása lép fel, ami látszólag magasabb 

törésmutatót eredményez. A szilícium hordozón létrehozott LB-filmek SAR-vizsgálatából 

a filmek effektív törésmutatója kisebbnek adódott, így a r-r-távolságok összevethetőek az 

izotermákból meghatározott értékekkel (9. táblázat). Ez annak köszönhető, hogy a He-Ne 

lézer hullámhosszán a fényszórás elhanyagolható. 

A spektroszkópiai mérések alapján a különböző mértékben felületmódosított 45, ill. 

60 nm-es szilika részecskék filmjei esetén a törésmutató a részecskék szililezettségével 

együtt növekszik, ennek megfelelően a belőlük meghatározott r-r szeparáció mértéke 

csökken (8. táblázat). Ez ellentétben áll az izotermáknál megfigyelt tendenciával, azaz 

hogy a szililezettséggel a film jellemző területértékei növekednek, azaz a film „lazább” 

szerkezetű. Magyarázatot adhat ugyanakkor a hidrofób részecskék vízfelszíni filmjeinél 

megfigyelt inhomogenitás (31. ábra), valamint az AFM-képeken (51.b ábra) érzékelhető

enyhe egyenetlensége a szililezett minta filmjének. Ezek felvetik a hidrofób részecskékből 
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létrehozott LB-filmek fényszórásának lehetőségét, ami a szililezettséggel növekvő

törésmutatót magyarázhatja. Mivel azonban mind a SAR-vizsgálatok, mind a 

spektroszkópiai mérések monorétegű filmek keletkezését igazolják, a szórás feltehetően a 

szililezett minták Langmuir-filmjeinek tagoltabb szerkezetéből származhat, mely 

összhangban van korábbi vizsgálati eredményekkel is [23]: AFM-képek alapján kb. 200 

nm-es hidrofobizált szilika részecskék monorétegű filmjeiben a tömör filmrészletek között 

részecske nélküli „lyukak” is találhatóak. Erre utalanak a nagymértékben szililezett minták 

BAM-felvételei is (31. ábra), melyeken érzékelhető a részecskés film inhomogén 

szerkezete. 

Többrétegű LB-filmek 

A részecskék polidiszperzitása, valamint a vízfelszíni Langmuir-film szerkezete (mely 

szintén függ az előbbitől) közvetlen hatással bír a többrétegű LB-filmek szerkezetére, 

mivel e két tényező befolyásolja az LB-filmben a részecskék tömörödésének mértékét, ill. 

módját. A többrétegű minták UV-Vis transzmittancia spektrumaiból meghatározott 

filmvastagság értékei az egymásra helyezett monorétegek valamilyen mértékű tömörödését 

jelzik (57. ábra). LB-filmet modellező szimuláció eredménye szerint [95] a 

részecskepozíciók z-irányú szórása az egymásra helyezett rétegekben egyre nő, és az 5-6. 

rétegtől éri el maximális értékét. Jól korrelálnak ezzel a többrétegű minták spektroszkópiai 

mérésekből meghatározott filmvastagság értékei: a mért vastagságok eltérése az ideálisan 

tömör szerkezettől nagyobb (~60, ill. ~100 nm-es) részecskék esetén a vizsgált 5 rétegben 

telítésbe hajlik (58.a ábra). Ugyanezen rendszereknél megfigyelhető a törésmutatók 

csökkenése a rétegszám függvényében az első három rétegig (58.b ábra), ami szintén egy 

lazább szerkezetű filmre utal. A negyedik rétegtől kezdve azonban a törésmutató 

növekedését tapasztalni, ami feltehetően a film fényszórásával kapcsolatos, ami – a 

szimuláció jóslásával összhangban - az egyre tagoltabb filmfelszínnek tulajdonítható. Ezt 

látszik igazolni a különböző méretű részecskék többrétegű filmjeire meghatározott 

törésmutatók összevetése: ~40 nm-es részecskék esetén a törésmutató növekedése nem 

tapasztalható, míg ~100 nm-es részecskék esetén a legnagyobb az effektus. 

 A rétegenként egyre kisebb méretű részecskékből felépített komplex LB-filmek 

reguláris LB-filmekhez képest tapasztalt megnövekedett transzmittanciája (59. ábra) a 

filmben létrejövő törésmutató gradiensről tanúskodik [55, 97]. A törésmutatógradiens oka 

a filmszerkezetben keresendő: a film külső részei relatíve kevesebb részecskét 

tartalmaznak. Ez arra vezethető vissza, hogy az egymásra helyezett rétegek valamelyest 
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követik az alattuk lévő réteg topográfiáját (60.b ábra), másfelől a polidiszperzitás és a 

Langmuir-film szerkezetéből adódóan a fentiekkel összhangban egyre nagyobb a 

részecskepozíciók z-irányú szórása. 

6 Kitekintés 

Az általam létrehozott LB-filmek segítségével rövid idő alatt, nagy felületen (több 

cm2-es léptékben) lehetséges periodikus szilícium szerkezet kialakítása költséghatékony 

módon [98]. Ha kristályos szilíciumszelet felületi rétegének ion-implantációval történő

adalékolása során a részecskés LB-filmeket használjuk maszkként, a felületi rétegben a 

filmszerkezetnek megfelelő adalékkoncentráció-periodicitás alakul ki. Ez elektrokémiai 

marással „előhívható”, így periodikus szilícium/pórusos szilícium szerkezet alakul ki, a 

pórusos szilícium pedig egyszerű lúgos marással eltávolítható. Az LB-filmek 

rétegszámától, az implantált adalékionok, valamint a kiindulási szilíciumszelet típusától 

függően változatos morfológiájú kristályos szilícium struktúrák hozhatók létre. 

Jelenleg is folyamatban van olyan LB-filmek létrehozása, melyek a különböző

típusú nanorészecskék filmjeinek előnyös tulajdonságát ötvözik (multifunkcionális filmek). 

ZnO és szilika részecskékből többrétegű filmszerkezetet kialakítva az LB-film mind 

antireflexiós, mind fotokatalitikus tulajdonsággal rendelkezik, így a megnövekedett 

fényáteresztés mellett öntisztító jellegű is a film [99]. Ha alternálva, ugyanezen 

részecskékből többrétegű LB-filmet hozunk létre, tervezett törésmutató-profilt is 

kialakíthatunk [100, 97]. Az LB-technikával ZnO, ill. TiO2 részecskékből UV-fény 

hatására reverzibilis nedvesedést mutató bevonatok hozhatóak létre [99]. A szilika 

nanorészecskék LB-filmjét utólag módosítva – pl. „self-assembly” révén, Cabosil M5 

részecskék felhasználásával – szuperhidrofób felület állítható elő [99], melyek – bizonyos 

hullámhossz tartományban – a hordozóét meghaladó fényáteresztéssel rendelkeznek. 

A kvarchordozós filmek hőkezelésével próbáltam meg a részecske-részecske, ill. 

részecske-hordozó kapcsolódást elősegíteni és ezáltal a stabilitást növelni. A hőkezeléseket 

3 óráig végeztem 700, 800, 950 és 1050 °C-on. A 1050 °C-os hőkezelés hatására (63.ábra) 

már megfigyelhető a S95 részecskék egymáshoz idomulása, amit a részecskehatárok 

egyenes vonalúvá válása jelez. Emellett a film „érezhetően” nehezebben karcolható. A 

vizsgálatok még előkísérleti stádiumban vannak, a hőkezelés filmstabilitásra gyakorolt 

hatásának tanulmányozása, számszerűsítése még további vizsgálatokat kíván. 
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Az LB-film alacsony mechanikai stabilitása bizonyos alkalmazások szempontjából 

előnyös lehet. Az alacsony filmstabilitás miatt lehetséges ugyanis megfelelő adhéziós 

viszonyok mellett a filmek áthelyezése bármilyen – akár flexibilis - hordozóra. Ez egyben 

ablakot nyit a hajlékony fotonikus struktúrák és érzékelők izgalmas világára. 

63. ábra: 1050 °C-on hőkezelt S95 minta SEM-felvétele
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7 Összefoglalás 

Dolgozatomban, a bevezetőben megfogalmazott célkitűzéseim szerint, különböző méretű

és nedvesíthetőségű Stöber-szilika nanorészecskékből létrehozott Langmuir- és Langmuir-

Blodgett-filmek előállítását, és azok vizsgálati eredményeit mutatom be. Elsőként hoztam 

létre szilika nanorészecskékből olyan LB-filmeket, melyek a látható fény 

hullámhossztartományában antireflexiós tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a részecskék 

méretének, valamint a filmek nanoléptékű szerkezetének köszönhető. Mivel a 

nanorészecskés LB-filmek szerkezetét – és így optikai tulajdonságukat – alapvetően 

meghatározza a vízfelszíni Langmuir-film szerkezete, kutatásaimat ezért nem kizárólag az 

LB-filmek előállítására és szerkezetének vizsgálatára összpontosítottam, hanem 

tanulmányoztam a vízfelszíni Langmuir-filmeket is in-situ technikákkal. Ennek során 

kapcsolatot kerestem az egyedi részecskék nedvesíthetősége és a filmszerkezet között, 

mivel a részecskék nedvesíthetősége alapvetően befolyásolja a részecske-részecske 

kölcsönhatásokat, ezáltal kihat a film szerkezetére. A részecskék nedvesedését a vízfelszíni 

Langmuir-film in-situ vizsgálataival jellemeztem. Eredményeimet a részecskés filmekről 

felhalmozott kísérleti tapasztalatok és korábbi számítógépes szimulációk fényében 

értelmeztem. 

Kísérleteimhez a 20-365 nm-es mérettartományban 15 különböző, más-más méretű

Stöber-szilika részecskét tartalmazó mintát állítottam elő, melyek közül többet különböző

mértékben felületmódosítottam. A számos modellanyag segítségével vizsgálataimat 

szisztematikusan, széles méret és nedvesíthetőség tartományban végezhettem. A 

részecskék Langmuir-filmjeit Wilhelmy-filmmérlegben hoztam létre. A Langmuir-filmek 

szerkezetét az oldalnyomás (Π) – terület (A) izotermák alapján vizsgáltam, valamint in-situ

tanulmányoztam Brewster-szög mikroszkópia (BAM) és pásztázó szög reflektometria 

(SAR) módszerekkel. Az LB-filmeket Uv-Vis spektroszkópia módszerrel, SAR-al AFM-, 

valamint SEM-technikákkal vizsgáltam. A SAR és a spektroszkópiai mérések 

értelmezéséhez különböző vékonyréteg-optikai modelleket adaptáltam, ill. fejlesztettem 

tovább. 

A Π–A izotermák analízisével megmutattam, hogy a különböző méretű

részecskék - a terített mennyiségtől függetlenül - elvi területigényüknél nagyobb felületet 

foglalnak el a vízfelszínen. Ez arra utal, hogy a Langmuir-film monorétegű, és nincs 

részecskeveszteség. Az egy részecskére jutó tényleges és elvi területek aránya nem 
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független a részecskemérettől, kisebb részecskék filmjei esetén nagyobb, továbbá a kisebb 

részecskék relatív komprimálhatósága is nagyobb. Ez arra utal, hogy a részecskék előzetes 

szerkezetképzése, valamint a komprimálás közben végbemenő szerkezeti átrendeződés 

gátoltsága függ a részecskemérettől. Bemutattam, hogy a Π–A izotermák jellemző

paraméterei függnek a részecskék nedvesíthetőségétől. Ez a részecskék közötti 

kölcsönhatások és – a BAM-képek tanúsága szerint - a nagyléptékű filmszerkezetben 

mutatkozó különbségekre vezethető vissza: a leginkább felületkezelt részecskék filmjeinél 

már felfedezhető a film szerkezeti inhomogenitása, ami a film laterális strukturáltságában 

jelentkezik. 

A felületkezeletlen részecskék izotermáinak „nem-disszipatív” szakaszából 

meghatároztam a részecskék peremszögét. A peremszögek a részecskeméret 

növekedésével csökkennek, 45 nm-es részecskék esetén 28°, míg 365 nm-es részecskék 

esetén 19°-ot határoztam meg. A peremszög méretfüggésének két okát jelöltem meg: a 

részecskék méretfüggő felületi kémiáját (ami a részecskék nedvesíthetőségen túl kihat a 

film szerkezetére is), valamint a vonalfeszültség hatását, amely szintén függ a 

részecskemérettől. A peremszögekben tapasztalt tendencia összhangban van a 

szilikarészecskék méretfüggő felületi kémiájával, miszerint a nagyobb részecskék felületén 

nagyobb a poláris csoportok aránya, ezért a nagyobb részecskénél kisebb peremszög 

várható. A háromfázisú peremvonal görbülete miatt a vonalfeszültség befolyásolhatja a 

részecskék peremszögét. A vonalfeszültség korrekcióba vételét nehezíti, hogy nem ismert 

pontosan a részecskéken a háromfázisú kontaktvonal geometriája, valamint az irodalom 

megosztott a vonalfeszültség nagyságát, és előjelét illetően. Modellszámításokat végeztem 

a vonalfeszültség nagyságára vonatkozóan, melynek értékét 10-10-10-11N nagyságrendűnek 

becsülöm. A részecskék méretfüggő peremszöge a vonalfeszültség korrekcióba vételével 

megmarad, ami a részecskék között tényleges fennálló nedvesíthetőségi különbségre utal. 

A Π-A izotermák kollapszus-nyomásának mennyiségfüggése a filmek nem-

egyensúlyi jellegére utal, amit oldalnyomás-relaxációs kísérletekkel is alátámasztottam. Az 

oldalnyomás relaxációját a film belső átrendeződésével magyarázom, mely során nagyobb 

egységek mozdulnak el egyszerre. Korábbi szimulációs eredményekkel összhangban úgy 

találtam, hogy minél kisebb a részecskék lokális rendezettsége, annál könnyebben 

játszódik le az átrendeződés. A relaxáció során a film rendezettsége nő, a film egy 

bizonyos határon túl nem tömöríthető (azaz a korlát leállítása után spontán sem 

tömörödhet, így a relaxáció nem mehet végbe), amit a komprimáltság függvényében 
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maximum jellegű oldalnyomás csökkenés jelez. Felületkezelt részecskék esetén az 

átrendeződés a film nagyobb kohezivitása miatt gátoltabb. 

A vízfelszíni Langmuir-filmek esetén az in-situ SAR-mérésekből meghatározható 

filmvastagság értékek, a Π–A izotermák analízisének eredményeivel összhangban, a filmek 

monoréteg jellegét jelzik. Felületkezeletlen részecskék esetén a homogén modellel 

meghatározott effektív törésmutató jól korrelál az izotermákból meghatározott 

peremszögekkel. A gradiens modellel kapott peremszögek ugyanakkor nem mutatnak 

egyértelmű méretfüggést, a részecskék peremszöge 37-45°-os tartományban szór. 

Továbbfejlesztettem a SAR-mérések kiértékelésének módszerét, így olyan 

esetekben is tudtam peremszöget meghatározni, amikor a hagyományos filmmérleges 

technika már nem alkalmazható, mivel a részecskék – a felületmódosítás következtében – 

már nem szoríthatóak ki a határfelületből. A különböző méretű felületkezelt részecskéken a 

szililezés intenzitásával egyértelműen növekvő peremszögeket határoztam meg az 

51°-106° peremszög-tartományban. A homogén és a gradiens modellek eredményeinek 

összevetésével igazoltam a gradiens modell hatékonyságát. 

A különböző méretű és nedvesíthetőségű részecskékből különféle (mono- és 

többrétegű, egyszerű és összetett) LB-filmeket állítottam elő. Uv-Vis spektroszkópiai 

módszerrel kimutattam, hogy a filmek antireflexiós tulajdonsággal rendelkeznek, ami a 

részecskeméret és a rétegek számának megválasztásával szabályozható.  

Egyrétegű LB-filmek esetén jó egyezést találtam a spektroszkópiai vizsgálatokból 

meghatározott filmvastagság és az átlagos részecskeátmérők között. A filmek effektív 

törésmutatója a részecskeméret növekedésével enyhén növekszik. Különböző

nedvesíthetőségű, de azonos méretű nanorészecskék LB-filmjei esetén a szililezettséggel 

együtt a törésmutató növekedését tapasztaltam, míg a filmvastagság a felületkezelés 

intenzitásától függetlenül a filmek monoréteg jellegére utalt. Ennek közvetlen oka a 

fényszórás, ami annak tulajdonítható, hogy a filmben nagyléptékben megjelennek 

részecskementes felületrészek („lyukak”). Ez összhangban van a Π–A izotermákon 

megfigyelhető, a szililezettséggel növekvő, jellemző területértékekkel, valamint a BAM-

felvételeken látható inhomogén filmszerkezettel. A „lyukacsos” filmszerkezet arra 

vezethető vissza, hogy a felületmódosított részecskék filmje jelentősen kohezív, így a 

terítés során kialakuló szerkezet komprimálással nehezebben törhető le. 

A többrétegű LB-filmek filmvastagság adatainak analízise során megmutattam, 

hogy a filmekben az egymásra helyezett rétegek részecskéi bizonyos mértékben 
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tömörödnek. Rámutattam ugyanakkor arra is, hogy a Langmuir-film szerkezetéből 

adódóan (azaz hogy a részecskék nincsenek érintkezésben a filmben), valamint a 

részecskék polidiszperzitásának következtében a rétegszám növekedésével a filmszerkezet 

egyre kevésbé definiált, a film felszíne egyre tagoltabb. Nagyobb (>60 nm) részecskék 

filmjei esetén ennek köszönhetően fényszórás léphet fel, amit a 4. rétegtől tapasztalható 

látszólagos törésmutató-növekedés jelez. Demonstráltam, hogy alkalmas (összetett) 

filmszerkezet megválasztásával a filmek antireflexiós tulajdonsága javítható. A többrétegű

filmekben a filmet felépítő részecskék méretét folyamatosan csökkentve a film 

fényáteresztő képessége javul, melynek oka a filmben kialakuló törésmutató-gradiens. 

A pásztázó szög reflektometria újszerű alkalmazásával demonstráltam, hogy a 

módszer alkalmas szilárd hordozós, nanorészecskés LB-filmek tanulmányozására és 

jellemzésére.  
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Függelék 

F I Elektromágneses hullám reflexiója és transzmissziója sík 

határfelületen. 

Ha két homogén, izotróp közeget elválasztó sík határfelületre „θ” szög alatt 

elektromágneses síkhullám érkezik, akkor a térerősségek az egész rendszerben két módus 

összegeként írhatóak fel. Ezek a TM (H merőleges a beesési síkra) ill. TE (E merőleges a 

beesési síkra) módusok. A beeső síkhullámot )t(i
0eA)t,(A rkr ⋅−= ω  függvény valós 

részeként tekintjük, ahol r: helyvektor, k: hullámvektor, a hullám terjedési irányába mutat, 

nagyságát a diszperziós reláció adja meg egy ε permittivitású, µ permeábilitású közegben 

[101]: 

22
µεω=k .        (F18) 

Dielektrikumok esetén, optikai frekvenciákon µ=µ0 és  ε/ε0=N2, így 

c

Nω
=k .        (F19) 

A Maxwell-egyenletek határfeltételi szerint E és H felülettel párhuzamos 

(tangenciális) komponensei változatlanul mennek át a határfelületen. Ezek csak úgy 

teljesülnek, ha a beesés oldalán feltételezünk egy reflektált hullámot is. 

Az FA. ábra alapján a +z  irányba beeső, a –z  irányban reflektált (-), ill. a 

transzmittált (+) hullám hullámvektorai a diszperziós reláció segítségével kifejezve: 
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A határfelületnél E és H tangenciális komponensei (A) változatlanul mennek át, azaz: 

)ykxk(i
1

)ykxk(i
0

ixk
0

y,1x,1y,0x,0x,0 eAeAeA
++−−+ +−++−−−+

=+ .    (F21) 

A fenti két egyenletnek valamennyi x-re és y-ra, azaz a felület valamennyi pontjára fent 

kell állnia, ami csak akkor lehetséges, ha a térerősség komponensek helyfüggését leíró 

kitevők az adott térerősségre azonosak. Ennek következménye, hogy 0kk y,1y,0 ==
+− , azaz 

a reflektált és transzmittált hullámok hullámvektorai is a beesési síkban vannak, 

valamint x,0x,0x,1 kkk ==
−+ . A fenti összefüggések összevetéséből adódik a Snellius-

Descartes törvény: 
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0011 sin
c

Nsin
c

N θ
ω

θ
ω

= .       (F22) 

A diszperziós reláció (F19) segítségével megadható a zk komponensek szögfüggése (a + 

előjel a haladó, a - előjel a reflektált hullámnak felel meg): 

θ
ω 2

0
2

z sinNN
c

k −±= .       (F23) 

FA. ábra TM-módusú fény visszaverődése és tsörése két közeg határán. 

Összefüggés a határfelületen a transzverzális (beesési síkra merőleges) térerősségek között 

Általános esetben a határfelület mindkét oldalán a térerősség egy haladó (+) és egy 

reflektált (-) összegeként írható fel. A tangenciális y-komponensek folytonosságából: 

−+−+
+=+ 1100 AAAA .       (F24) 

A tangenciális térerősség-komponensek közötti másik összefüggés az x-komponensek 

folytonosságából vezethető le. A Maxwell-egyenletek alapján: 

TE-módus: y
z

x E
k

H
µω

−=       (F25.a) 

TM-módus: y
z

x H
k

E
εω

=  .      (F25.b) 

(F25.a-b) felhasználásával a következő, általános alak kapható mind TE, mind TM-módus 

esetén: 

( ) ( )−+−+
−=− 111000 AAqAAq , ahol      (F26) 
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TE-módus: 
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TM-módus: 
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A q paraméterek segítségével (F26) alapján egyszerű formában megadhatók a határfelület 

reflexiós ill. transzmissziós együtthatói (a reflektált, ill. transzmittált térerősség amplitúdók 

viszonya a beeső térerősség amplitúdóhoz): 
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     (F29) 

A reflektált, ill. transzmittált intenzitások arányosak a térerősség amplitúdók abszolútérték-

négyzetével: 
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0

R
TE r

I

I
R == ,  
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I
R ==     (F30.a) 
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Víz/levegő határfelületre a levegőből érkező TE, ill. TM módusokra számolt 

reflektanciát az FB. ábrán mutatom be. A reflektancia TM módusban (F29) alapján zérus, 

ha q0=q1. Ehhez a null-reflexióhoz tartozó beesési szög a Brewster-szög (θB), a q0=q1

feltétel a Brewster-szögre a  

0

1
B N

N
tan =θ          (F31) 

értéket adja. Nulla reflektancia csak ideális határfelületnél érhető el, ezért a levegő-víz 

határfelületen a reflektancia ezen szög környezetében nagyon érzékeny egy határfelületi 

réteg jelenlétére. Ezen az egyszerű tényen alapszik a Brewster-szög mikroszkópia. 
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FB. ábra Víz/levegő határfelület reflektanciája a beesési szög függvényében TE, ill. TM-
módusra; nlevegő=1, nvíz=1.333  

F II Vékonyfilmek reflexiója és transzmissziója 

A többrétegű, bonyolult rendszerek reflektanciája, ill. transzmittanciája mátrixok 

segítségével viszonylag egyszerűen adható meg, amennyiben az egyes rétegek optikai 

jellemzői (törésmutató, rétegvastagság) ismertek. A módszer lényege, hogy transzmittált és 

reflektált hullámok transzverzális térerősség amplitudóinak az összefüggését egy 

határfelület két oldalán, valamint egy adott réteg két határfelülete között mátrixok 

segítségével fejezzük ki [84, 101]. A teljes rendszer viselkedését leíró összefüggéseket e 

mátrixok szorzatának kifejtésével kaphatjuk meg. Egy általános, többrétegű rendszert 

feltételezve mutatom be a mátrix-formalizmus használatát, az FC. ábrán látható jelölések 

segítségével.  

Az ábrán látható indexelés alapján + jelenti a jobbra, - a balra terjedő hullámot. A 

vesszős tagok a határfelület jobb oldali térerősségeit, az alsó index pedig a határfelületet 

jelölik. 
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FC. ábra: N darab különböző rétegből álló rétegrendszerben haladó, ill. reflektált 
hullám térerősségeinek jelölése. A zöld nyilak a terjedés irányát jelzik. 

Egy adott rétegben a térerősségek egy (+z) ill. (-z) irányokban terjedő hullámot 

feltételezve fejezhetőek ki. A térerősségek általános esetben a j és (j-1) közegek 

határfelültének két oldalán kifejezhetőek a reflexió és transzmisszió tényezők segítségével 

(29). Felhasználva, hogy jiij rr −= , valamint hogy 21 jijiji rtt −=  az FC. ábra jelöléseivel 

következő lineáris egyenletrendszer írható: 
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Ez gyakorlatilag azt fejezi ki, hogyan függ a térerősség az adott (j-1) határfelület bal

oldalán a határfelület jobb oldalán található térerősségektől. Mátrix alakban az 

egyenletrendszer a következő formában jeleníthető meg: 
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jj,1j1j ASA ′= −−         (F33.b) 

Az FC. ábra alapján megadható, hogyan függ „ a′ ” „a”-tól, azaz a „j” réteg jobb oldalán 

található térerősségek ( a′ ) a réteg bal oldalán találhatóaktól: 



92 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
≡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

′

′
−−

+

−−

+

j

j

j

j

i

i

j
j

j
i

i

j

j

a0

0a
;

a

a

a0

0a

a

a
δ

δ

δ

δ

Q , azaz   (F34.a) 

jjj AQA =′ .         (F34.b) 

A rétegrendszer első és utolsó közegbeli térerősség-amplitudók összefüggése a rendszert 

leíró megfelelő S és Q mátrixok szorzatával kapható meg. Ez a teljes rendszert leíró M

mátrix.: 
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Fontos határfeltétel, hogy az utolsó, (N+1)-ik közeget végtelen kiterjedésűnek 

feltételezzük, így ebben a közegben nincs reflektált hullám ( 0a N =′− ), azaz 
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A teljes rendszert jellemző transzmisszió, ill. reflexió tényezők, valamint a reflektancia és 

transzmittancia az M mátrix elemeivel kifejezhetőek [84, 101].  
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A reflektancia 
2

rR =  alakban kapható meg. Amennyiben a beesés közege, valamint az 

utolsó közeg megegyezik (pl egy LB-film esetén), a transzmittancia 
2

tT =  formában 

számolható. 

Vízfelszíni vékonyfilmek reflektanciája 

A rendszert jellemző M mátrix a 7. ábra alapján a következő mátrixok segítségével 

képezhető: 
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ahol S01, ill. S12 a vékonyréteg felső, ill. alsó határfelületén adják meg a felület kétoldalán a 

térerősségek kapcsolatát, Q1 pedig a rétegben bekövetkező fázisváltozást írja le. A 

rendszert jellemző mátrix: 
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A rendszert jellemző reflexió tényező, ill. reflektancia (F37) értelmében: 
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az adott (közeg/réteg, réteg/szubfázis) határfelület reflexió tényezője. TM-módusra (p-

polarizált fény): 
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ahol θ a beesési szög, 

)(sinnn/d2 22
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      (F44) 

a fázisváltozás a rétegben, ahol d1 a filmvastagság, λ pedig a beeső fény hullámhossza. 

LB-filmek transzmittanciája 

A 8. ábra alapján a rendszert jellemző mátrix, mely magában foglalja a négy határfelületet 

(A), ill. a három réteget (B) leíró mátrixokat: 

10121212101 SQSQSQSM =       (F45) 

A fentiekhez hasonlóan eljárva a rendszer transzmittanciája, bevezetve 21 ϕϕ ,,B,A

jelöléseket [84]: 
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A (F47)-es összefüggést kiátlagolva a vastag hordozó által létrehozott sűrű interferencia 

tagokra, egy LB-film szerkezetű réteg-rendszer elméleti transzmittanciája merőleges 

beesést feltételezve [84]: 
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ahol rij a réteg/levegő, ill. réteg/hordozó reflexió tényezője, δ1 a λ hullámhosszúságú fény 

fázisváltozása a d1 vastagságú, n1 törésmutatójú rétegben: 
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111 dn)/2( λπδ = .        (F50) 

F III Az átlagos részecske-helyigény jellemzése a részecskeméret 
függvényében 

A Langmuir-filmben egyetlen részecske helyigénye: 

21 D
2

3
A = ,         (F51) 

ahol D a részecskeközéppontok átlagos távolsága a filmben (lásd még: 9. ábra; 

monodiszperz gömbök szoros illeszkedésnél: 2
TEM

2 LD = , ahol LTEM a részecskeátmérő). A 

felvitt részecskék száma a terített m tömegből (ρ a részecske-sűrűség): 
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A részecskék által elfoglalt összes terület: 
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Az izoterma jellemző területértékét (Ak, vagy Ac) ábrázolva a terített mennyiség (m) 

függvényében (pl. 21. ábra) meghatározható az M=Ai/m meredekség, ami (F53) alapján: 
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ahol 
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L = . Átrendezve, és bevezetve „G”-t: 
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ahol 
2
TEM

2

L

D
azt jelzi, hogyan viszonyul egymáshoz egyetlen részecske filmben elfoglalt 

területe az elvi területhez. 1/LS függvényében ábrázolva G-t megállapítható tehát, hogy a 

részecskemérettel változik-e a részecskék relatív helyigénye (lineáris-e a függés, vagy 

nem). Az (F53) egyenlet meredeksége pedig azt jelzi, hogy átlagosan az elvi területük 

hányszorosát foglalják el a részecskék a filmben ⎟
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F IV Az egy részecskére jutó területváltozás meghatározása 

A különböző méretű részecskék Langmuir-filmjeiben az elvi területigényével normált, egy 

részecskére jutó területváltozás a kontakt (Ak) és kollapszus területek (Ac) között ⎟
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szintén egyszerű formában adható meg: 
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amiből az (F51-F55) egyenletek alapján: 
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 függvény ábrázolásával megtudható, hogy a különböző méretű

részecskék relatív komprimálhatósága hogyan viszonyul egymáshoz. 

F V Modellszámítás a vonalfeszültség nagyságára vonatkozóan 

A vonalfeszültség hatását a meghatározott peremszögre [3] alapján a 
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egyenlettel veszem figyelembe, ahol Θm, és Θ0 a mért, és a tényleges peremszögek 

(termodinamikai érték), τ a vonalfeszültség, γ a víz/levegő felületi feszültség, r pedig a 

részecske sugara. A vizsgált rendszereim közül az S45, S60, S100 és az S350 mintákra 

mutatom be az T1. táblázatban, hogyan módosítaná a vonalfeszültség az izotermából 

meghatározott extrapolált peremszögeket.  
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T1. táblázat: Az S45, S60, S100 és S350 minták izotermákból meghatározott 
peremszögei (ΘExtrapolált) és azok korrigált értékei különböző nagyságú 
vonalfeszültségek (τ) figyelembe vételével. Θ-: τ negatív, Θ+: τ pozitív. 

Minta ΘExtrapolált τ
† (N) Θ0

+
Θ0

-

10-11 29° 27° 
10-10 40° 3° S45 28° 
10-9 106° - 
10-11 24° 20° 
10-10 36° - S60 22° 
10-9 102° - 
10-11 20° 18° 
10-10 30° - S100 19° 
10-9 82° - 
10-11 19° 19° 
10-10 23° 15° S350 19° 
10-9 43 - 

† előjele lehet (+) és (-) is:  
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