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A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK 

JEGYZÉKE 

 

A használt kísérleti technikák rövidítése (angol-magyar jelentése) 

AFM – Atomic force microscopy, Atomi erőmikroszkópia 

SEM – Scanning electron microscopy, Pásztázó elektronmikroszkópia 

EDS – Energy dispersive (x-ray) spectrometer/spectrometry, Energiadiszperzív (röntgen) 

spektrométer/spektrometria 

XPS – X-ray photoelectron spectroscopy, Röntgen-fotoelektron spektroszkópia 

EIS – Electrochemical impedance spectroscopy, Elektrokémiai impedanciaspektroszkópia 

IR – Infrared spectroscopy, Infravörös spektroszkópia 

RAIRS, IRRAS – Infrared reflexion-absorption spectroscopy (IRRAS) – Infravörös 

reflexiós-abszorpciós spektroszkópia 

XRD – X-ray diffraction, Röntgendiffrakció 

CA – Contact angle, Peremszög 

GD-OES – Glow discharge optical emission spectroscopy – Parázsfény-spektroszkópia 

 

B.E. – Binding energy, Kötési energia 

K.E. – Kinetic energy, Kinetikus energia 

Ekorr – corrosion potential, korróziós potenciál 

η – inhibition efficiency, inhibíciós hatékonyság  

Im (Z) – imaginary part of the impedance (Z), az impedancia (Z) képzetes része 

Re (Z) –real part of the impedance (Z), az impedancia (Z) valós része 

Q – constant phase element, állandó fázisú elem  

n – exponent of the constant phase element, az állandó fázisú elem empirikus kitevője 

DFP – 1, 5-difoszfono-pentán 

DFH – 1, 7-difoszfono-heptán 

DFO – 1, 8-difoszfono-oktán 

DFD – 1, 12-difoszfono-dodekán 

RMS – root mean square, felületi érdesség  

JCPDS - Joint Committee on Powder Diffraction Standards 
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Rp – polarization resistance, polarizációs ellenállás 

Rs – solution resistance, oldatellenállás 

Qdl – Helmholtz double-layer capacitance, a Helmholtz-féle kettősréteg-kapacitás 

Rct1 – charge-transfer resistance of the zinc dissolution, a cinkoldódás töltésátlépési 

           ellenállása 

Rct2 – charge-transfer resistance of an intermediate step, átmeneti folyamatra jellemző 

           töltésátlépési ellenállás 

W –  Warburg diffusion element, Warburg diffúziós elem 

Rad – the resistance of the adsorbed layer, az adszorbeált réteg adszorpciós ellenállása  

Cad – adsorption capacitance, adszorpciós kapacitás 
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 Az emberiség az általa megtermelt energia jelentős részét fémek előállítására, 

feldolgozására fordítja, amelyek aztán a korrózió hatására tönkremennek. A korrózió 

rendkívül nagy energia- és anyagveszteséget, valamint gazdasági kárt okoz. Egyes felmérések 

szerint a világ évi fémtermelésének közel 25%-a megy ilyen módon veszendőbe.  

A korrózióból származó közvetlen és közvetett károk a fejlett országok nemzeti jövedelmének 

is közel 4%-át teszik ki. Szinte minden szerkezeti anyag esetén jelentős korróziós károk 

lépnek fel a környezeti hatások következtében, ezért ennek megelőzésére és csökkentésére 

szükségessé vált megfelelő eljárások kidolgozása. A fémek élettartama megnövelhető fémes 

védőbevonatok, konverziós bevonatok, festékbevonatok, illetve szerves és szervetlen 

inhibitorok alkalmazásával. Közismert az acél felületén védőbevonatként tűzi-mártó 

horganyzással kialakított cink felületi réteg alkalmazása, amely az alapfém korrózióállóságát 

fokozza. Azonban a cink reaktivitásától és a környezeti tényezőktől függően a bevonatot 

képező anyag is korrózióra hajlamos. A védőbevonatok további védelmére használt egyik 

legeredményesebb eljárás a kromátozás. A védendő felületen kialakuló kromát konverziós 

réteget önmagában és festékbevonatokkal együtt is alkalmazzák, mivel ez a felületi energia 

növekedését eredményezi, ezáltal adhéziónövelő hatást biztosít a festékréteg és az alapfém 

között. 

A kromátokat inhibitorként régóta használják, jó védőtulajdonságainak köszönhetően, 

azonban alkalmazásuk visszaszorult az utóbbi években, mivel környezetvédelmi és 

egészségvédelmi szempontoknak nem felelnek meg; ugyanis az oxidált króm vegyületek 

(Cr-VI) erősen mérgezőek, oldhatatlan termékeik pedig veszélyes hulladékok. Az Európai 

Uniós szabványok 2007-től tiltják ipari alkalmazásukat, emiatt világszerte nagy érdeklődés 

kíséri a kromát helyettesítő környezetbarát anyagok kifejlesztését. 

A kutatás-fejlesztés egyik fő iránya a vékony rétegben hatékony, önálló rendezettség 

kialakítására képes szerves molekulák alkalmazása. Ezeknek a molekuláknak a funkciós 

csoportja képes kémiai kötést létesíteni a horganyréteggel és ugyanakkor tömör szerkezete 

miatt megakadályozza az agresszív komponensek fém felülethez jutását.  

Az önrendeződő tulajdonságú anyagok használata korrózió elleni védelemre egy újszerű 

eljárás; viszonylag kis anyag- és energia ráfordítással érhető el olyan felületi átalakítás, 

amellyel a fémek élettartama meghosszabbítható. A kialakult rétegek kiválóan alkalmasak a 

határfelületi folyamatok és a szerkezet-hatás összefüggéseinek alapszintű kutatására.  

A funkciós csoporttal rendelkező molekulák alkalmazásával lehetőség nyílik a felület fizikai- 

1. BEVEZETÉS 
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és kémiai tulajdonságainak szabályozására, a határfelület tulajdonságainak (nedvesedés, 

kémiai reaktivitás, adhézió) tervezésére. Az inhibitor tulajdonságú szerves molekulák egyik 

fontos képviselő csoportját alkotják a foszfono-alkánok, amelyek hatásai még nem teljes 

mértékben feltártak, azonban a gyakorlati alkalmazásuk fontossá válhat, mivel képesek fém-

oxid felületeken rétegeket kialakítani. 

Kutatási témám kiemelt feladata, a cink felületvédelmének elősegítése környezetbarát 

anyagok felhasználásával. A horganyzott acéllemezek külső felületi rétegét modellezve 

kutatásaimat tiszta cinkfelületen végeztem. Vizsgáltam különböző szénlánchosszúságú  

α,ω-difoszfono-alkán spontán kötődését cinkfelületen, illetve a cinkkorrózióra gyakorolt 

hatását, a korrózió elleni védelemre való alkalmazásának lehetőségét, a réteg kialakulásának 

folymatát és tanulmányoztam a felületi réteg korróziógátló hatását elektrokémiai 

impedanciaspektroszkópia módszerrel. Az α,ω-difoszfono-alkánokkal kezelt cinkfelületen 

Na2SO4 oldatban lejátszódó korróziós folyamatok leírására egy helyettesítő áramkört 

javasoltam, amely alkalmazható a mért impedancia adatok illesztésére, elfogadható 

hibahatáron belül. A felületen lejátszódó folyamatok következtében kialakult felületi 

morfológiai változásokat pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), illetve pásztázó atomi 

erőmikroszkópia (AFM) segítségével követtem nyomon. A felületi rétegek 

szerkezetvizsgálatára, a kötésszerkezet módjának meghatározására a rezgési spektroszkópiai 

módszerek közül az infravörös spektroszkópia (IR) módszerét használtam. A felületi rétegek 

összetételének és kémiai szerkezetének meghatározására a röntgen-fotoelektron 

spektroszkópiát (XPS) alkalmaztam. Az α,ω-difoszfono-alkánokkal kezelt cinkfelület 

nedvesedés változását peremszög (CA) méréssel követtem. Az eredmények további 

értelmezése érdekében röntgen pordiffrakciós (XRD) méréseket, valamint a réteg 

összetételének mélységi változásainak meghatározására parázsfény spektroszkópiai  

(GD-OES) méréseket is végeztem.  
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Célul tűztem ki az α,ω-difoszfono-alkánok hatásának átfogó tanulmányozását 

cinkfelületen, viszonylag kis energia befektetést igénylő, szobahőmérsékletű vizes oldatban 

megvalósítható kezelés alkalmazásával. Tisztázni kívántam, hogy az osztályunkon szintetizált 

különböző szénlánchosszúságú, α,ω-difoszfono-alkánok sorozatából,  melyek képeznek 

védőréteget a cinkfelületen. A kölcsönhatás részleteinek felderítését, az előzetes vizsgálatok 

során legkedvezőbb eredményeket mutató egy vagy két szerves difoszfonáttal terveztem 

elvégezni.  

A rendelkezésre álló legkorszerűbb felületminősítő módszerek (SEM, GD-OES, XPS, 

IR, XRD, AFM, CA) lehetőségeit kihasználva kívántam követni a felületi folyamatokat és 

meghatározni a rétegek összetételi és szerkezeti jellemzőit. Elektrokémiai 

impedanciaspektroszkópiával (EIS) terveztem minősíteni a kezelések hatására kialakuló 

rétegek korrózióvédő hatását. Az elektrokémiai rendszert helyettesítő áramkörrel jellemeztem.  

A vizes közegű kezelések mellett terveztem feltárni más pl. szerves oldószer 

használatának lehetőségét és előnyeit. Végül a gyakorlati felhasználás igényeinek 

megfelelően célul tűztem ki, hogy meghatározzam a legjobb védelmet biztosító  

α,ω-difoszfono-alkán alkalmazásának kezelési körülményeit.  

Céljaim megfogalmazását az is motiválta, hogy tervezett kutatásaim hozzájárulhatnak 

azokhoz a világszerte folyó erőfeszítésekhez, amelyek a környezeti hatások szempontjából 

káros kromátozást, környezetbarát eljárással kívánják helyettesíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CÉLKITŰZÉSEK 
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A cink világszerte a legelterjedtebben használt fémek egyike. A cink szó a perzsa 

„sing” szóból származik, melynek jelentése „kő”. A cinkgyártás Andreas Sigismund Marggraf 

(1709-1782) munkája nyomán lendült fel, aki cinkérc és faszénpor reakciójából képződő 

cinket nyert desztillációval [1]. A cink atmoszférikus korrózióval szemben tanúsított 

rendkívüli ellenálló képessége hamarosan elindította a lemezek gyártását is. 1805-ben  

100-150 °C-on hengerelt cink lemezeket állítottak elő, majd 1812-ben Belgiumban megépült 

az első hengermalom. 1836-ban Franciaországban bevezetik a legrégebbi korrózió elleni 

védelmet nyújtó tűzi-horganyzó technikát. Manapság is ez maradt a legelterjedtebb eljárás, 

amely a leggazdaságosabb és leghatékonyabb megoldást nyújtja az acél korrózió elleni 

védelmére megnövelve az acélból készült szerkezetek (kültéri építmények, utak, hidak, 

kikötők) élettartamát és tartósságát. Az acéllemezt tűzi-mártó horganyzásakor cink olvadékba 

mártják, így a felületen kialakult réteg katódos védelmet biztosít az alapfémnek. A 

horganyzás során felvitt cinkréteg fizikai korlátként szolgál, megakadályozza az acél 

korrózióját azáltal, hogy nem engedi azt közvetlenül érintkezni a környezeti hatásokkal. A 

bevonat sérülésekor az acél nem korrodálódik mindaddig, amíg a cink el nem használódott a 

felületről. A cinkréteg további élettartamának megnövelésére különböző felületkezelési 

eljárásokat alkalmaznak.  

Az acél korrózióvédelmén kívül a cinket széles körben alkalmazzák ötvöző elemként 

(bronz és más ötvözetek készítésénél), autóiparban, háztartási alkatrészek, elemek 

gyártásához. A cink ugyanakkor létfontosságú elem, amely nélkülözhetetlen az emberi 

egészség megőrzésében, valamint az összes élő szervezett fennmaradásához. Ez a tulajdonság 

teszi teljessé a kapcsolatot a cink és környezet között [2]. 

3.1. A cink korróziója vízben, vizes oldatokban és a légkörben 

 

A horganyzott acéllemezek a gyakorlati alkalmazás során vizes oldatokkal 

(vízvezetékek, víztartályok) vagy a légköri nedvességgel (szerkezeti anyag) érintkeznek.  

A cink korróziója során első lépésben cink-hidroxid képződik (1). A redukciós 

folyamat a hidrogénfejlődés (2) és/vagy az oxigén redukció (3). 

−− +→+ e2Zn(OH)2OHZn 2     (1) 

                                               2H22H →+ −+ e       (2) 

−− →++ 4OH4O2HO 22 e       (3) 

3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
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Idővel, a kialakult cink-hidroxid réteg dehidratálódik (4), oxidot képez, vagy reagál a 

vízben oldott CO2-dal (5,6), miközben viszonylag rosszul oldódó cink-karbonát képződik, 

amely lassítja a korrózió sebességét [3-5]: 

OH  ZnOZn(OH) 22 +→      (4) 

OH2Zn(OH)32ZnCO 2CO5Zn(OH) 22322 +⋅→+    (5) 

2322 Zn(OH)32ZnCO OH32CO5ZnO ⋅→++    (6) 

Az ipari környezetben gyakran előforduló SO2 növeli a korróziósebességet, a 

fémfelületen cink-szulfát alakulhat ki a következő reakciók alapján [6]: 

 

422  ZnSOOSOZn →++      (7) 

( ) OHZnSO O2
1SOOHZn 24222 +→++     (8) 

A fent leírt folyamatokat a savas eső hatására végbemenő cink korrózió lépéseinek is 

tekinthetjük. 

A vizes oldatokban fellépő korrózió formáit és mértékét befolyásoló tényezők között 

megemlíthető az oldott részecskék kémiai tulajdonsága, koncentrációja, a közeg pH-ja és 

hőmérséklete. A fémek, így a cink korrózióját előidéző és a folyamatot gyorsító egyik 

komponens az oxigén. Irodalmi adatok alapján a desztillált vízben 20 oC-on az oldott oxigén 

és szén-dioxid koncentrációjának függvényében a korrózió mértéke 15 és 150 µm/év 

tartományban változik [7]. Kenworthy és Smith szerint [8] a CO2 koncentrációjának 

növekedésével desztillált vízben a korrózió megjelenési formája a lyukkorróziótól az 

egyenletes korrózióig változhat. 

20–25 oC-on, tiszta és száraz légköri körülmények között, a cink nagyon lassan 

korrodálódik és felületén védő cink-oxid réteg képződik. A hőmérséklet emelkedésével  

(50 oC-ig) a korrózió sebességében enyhe növekedés tapasztalható, amely magasabb 

hőmérsékleten (65 oC-ig) tovább növekszik. A jelenség a képződő korróziós termékek 

tulajdonságának megváltozásával magyarázható [9]. Cox szerint [9] szobahőmérsékleten gél 

állapotú korróziós termékek képződnek, változó mennyiségű adszorbeált víztartalommal. 

Melegítés során a korróziós termékek állapota vízveszteség hatására megváltozik.  

A cink korrózióját vizes oldatokban inhibitorok és passziváló ágensek jelenléte nélkül az 

oldat pH-ja határozza meg. Roetheli és munkatársai szerint [10] vízben 6-12 pH tartományban 

a korrózió sebessége viszonylag kicsi (1. ábra), amely főként a felületen képződő korróziós 

termékeknek köszönhető. A 4–12 pH tartományban a korróziósebesség csökkenésének 
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minimuma 9–10 pH értékek között van, azzal összhangban, hogy 9,3 pH-n minimális a cink-

oxid és cink-hidroxid oldhatósága. Lorking [11] a korróziósebesség változását tanulmányozta 

a pH függvényében különböző anion tartalmú oldatokban. Tapasztalatai alapján, közel 

semleges és gyengén bázikus szulfát-, klorid- és benzoát-ion tartalmú vizes oldatokban, a 

korrózió sebessége a tiszta vízben mérthez hasonló, míg savas és erősen bázikus közegben 

nagy.  

 

1. ábra A korróziósebesség változása desztillált vízben a pH függvényében [10] 

 

Az oldatban jelenlévő anionok, cinkfelületre kifejtett hatásának függvényében három 

különböző csoportba sorolhatók: 

• a cink oldékonyságát növelő anionok, pl. klorid és szulfát, 

• anionok, amelyek csökkentik a cink oldhatóságát, azáltal, hogy elősegítik a 

védőhatással rendelkező cink sók kicsapódását, pl. karbonátok vagy foszfátok, 

• a fémfelülettel reagáló passzív filmet képező anionok, pl. kromátok. 

A cinkfelületen foszfát tartalmú oldatokban (pH = 4–12) oldhatatlan, jól védő foszfátréteg 

alakul ki. Kromát tartalmú oldatokban, a cinkkorrózió a teljes pH tartományban inhibeált, 

amely a passzív kromátréteg (amely cink-kromátot, cink-oxidot és króm-oxidokat tartalmaz) 

kialakulásának következménye. 
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3.2. A cink elektrokémiai korróziója 

A gyakorlatban használt fémeken nem túl magas hőmérsékleteken lejátszódó korróziós 

folyamatok döntő többsége elektrokémiai jellegű. Az elektrokémiai korrózió a fém oldódása 

miatt következik be [7]. Savas oldatokban a cink aktív oldódásakor hidratált cinkionok 

keletkeznek. Gyengén savas és lúgos oldatokban, ha az oldódás porózus rétegen keresztül 

történik, vagy ha egy tömörebb oxid réteg oldódik, szintén cinkionok keletkeznek. 11-nél 

nagyobb pH-n a cink és a cink-oxid −
3Zn(OH) , illetve −2

4Zn(OH)  formájában oldódik [12]. 

Semleges sóoldatokban a cink porózus oxid-hidroxid réteggel borított. A cink oldódása 

általában a ZnO kémiai oldódásán keresztül játszódik le, amelyet gyorsítanak a fém felületén 

adszorbeálódott SO −2
4 ionok [13]. 

A kísérleti körülményektől és az elektrolittól függően a cink oldódása többfajta 

mechanizmus szerint játszódhat le. Savas és nem komplexképző semleges oldatokban a 

Zn/Zn2+ elektródreakció két egymást követő (9-10) töltésátlépési reakcióban történik [14, 15]: 

 −+ += e  ZnZn        ( 9) 

−++ += e  Zn Zn 2       (10) 

A cink korróziós folyamatát semleges Na2SO4 tartalmú oldatokban főként C. Deslouis 

[16] és C. Cachet [17-19] munkatársaikkal együtt tanulmányozták. Vizsgálataik alapján a  

10-1 M Na2SO4 elektrolit oldatba merített cinkfelületen védőréteg alakul ki, amely a fém 

közvetlen oldódását akadályozza. A cinkoldódás mechanizmusát a (11-16) egyenletek írják le 

[17]. Az „adsz” és „old” rövidítések jelentése a vegyületek, illetve ionok adszorbeált, illetve 

oldatban lévő helyzetére utalnak. 

−+++ ++→+ e2ZnZn ZnZn adsz
2
oldadsz      (11) 

       ↑ 

        Zn +− + adszZne                   (12) 

                         ↓ 

++−+ →+→ 22
adszadsz ZnZnZn e     (13) 

2adsz2 H 1/2ZnOHOH Zn +→+       (14) 

          ↓ 

       −+ +→ eoldadsz ZnOHZnOH      (15) 

−− →++ OH44O2HO 2 2 e        (16) 
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A cink oxidációjának első lépésében keletkező +
adszZn  ion további oxidációja két 

lehetséges úton valósulhat meg. Egy katalitikus lépésben (11) a felületi aktív helyek 

részvételével a cink oldódik és a +
adszZn  ion újraképződik. A második lehetséges út során (13) 

a keletkező +2
adszZn  ion egy kémiai lépésben oldódik az oldatban jelenlévő anionok 

részvételével. A katódos folyamat (16) az adszorbeált cink-hidroxid képződését segíti elő. 

A teljes korróziós folyamat tehát egy cink-hidroxid képződését eredményező oldódási 

folyamatból és egy diffúzió kontrolált folyamatból áll.  

Az anódos folyamattal párhuzamosan mindig lejátszódik valamilyen oxidálószer 

katódos redukciója, amely az oldat kémhatásától függően lehet: 

Hidrogénfejlődés 

Savas közegben:     O2HH2 O2H 223 +→+ −+
e     (17) 

Semleges, illetve lúgos közegben:      −− +→+ 2OHH2O2H 22 e        (18) 

Oxigén redukció 

  Savas közegben:    O2H44HO 22 →++ −+ e      (19) 

  Lúgos közegben:   −− →++ 4OH4O2HO 22 e      (20) 

Levegővel telített oldatokban, közel semleges vagy magasabb pH értékeknél a 

korróziós folyamatokban nem a hidrogén redukciója a meghatározó katódos reakció, hanem 

az oldott oxigén redukciója [14, 20-23]. A cink korróziós folyamata során az oxigénnek a fém 

felülethez való diffúziója a sebesség meghatározó lépés [7, 13]. 

Churchill [24] korai munkássága peroxid képződést feltételez a cink korróziója során.  

A legtöbb fémhez hasonlóan, a cinken az oxigén redukciója két lehetséges úton mehet végbe: 

redukálódhat egy 4e--os lépésben (19, 20), illetve két jól elkülöníthető, egymást követő 2e--os 

reakciólépésben (21, 22). 

222 OH2H2O →++ +−e       (21) 

O2H2H2OH 222 →++ +−e      (22) 

A fenti két reakció függ az oldatban jelenlévő anionok típusától és koncentrációjától, 

amelyek általában elősegítik a fém korrózióját. Semleges közegben a cink korrózióját a 

jelenlévő anionok a következő sorrendben gyorsítják: −2
4SO > −Cl > −Br > −

4ClO > −
3NO > −I  

[25].  
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3.3. Felületvédelem speciális bevonatokkal 

 

Az acélfelület védelmére használt fémes bevonatok közül a horganyzott cink 

bevonatok speciális szerepet játszanak mind dekoratív, mind ipari alkalmazási szempontból. 

A cinkbevonatokat modern, fejlett technológiával állítják elő [26, 27], amelyek megfelelő 

cinkfelületet eredményeznek. Párás közegben a cinken fehér korróziós termék alakul ki, 

amely főként cink-hidroxi-karbonátból áll, míg savas környezetben a cinkfelület rövid idő 

alatt mattul és szürkére színeződik [28].  

A cinkbevonatok élettartamának növelése érdekében különböző felületkezelési 

eljárásokat használnak, amelyek eredményes alkalmazásához az alábbi szempontokat kell 

figyelembe venni:  

• növelje a korrózióállóságot, 

• esztétikus termékmegjelenést biztosítson, 

• további bevonatok (pl. festék) kialakítását tegye lehetővé, 

• ne tartalmazzon környezetre és egészségre káros anyagokat. 

Hatékony felületkezelés kidolgozásánál figyelembe kell venni a következő tényezőket:  

• a fém minőségét és felületi állapotát 

•  az alkalmazott közeg összetételét, kémhatását és hőmérsékletét  

• a vegyületek szerkezetét. 

A korrózióval szembeni ellenállás javításának valamint a szerves bevonatok 

adhéziójának növelése érdekében leggyakrabban a krómtartalmú konverziós rétegeket 

alkalmazták. A kialakított réteg fizikai és kémiai tulajdonságait a felvitel technológiája és az 

alkalmazott fürdő milyensége befolyásolta [29]. A frissen felvitt kromátréteg hidrofil felületet 

eredményezett, így biztosítva a felület további bevonására szánt festékréteg jó tapadását.  

Bár a króm konverziós bevonatok részletes kialakulási mechanizmusát legalább 30 éve 

kutatják, hatásmechanizmusuk még nem tisztázott teljesen. Eközben a Cr (VI) környezetre 

kifejtett toxicitása [30, 31] és a szigorodó környezetvédelmi rendelkezések miatt, kutatni 

kezdték az alternatívákat a krómfürdők kiváltására.  

Napjainkban a felülettudományban a fémek felületén oldatokból a felület 

módosításával kialakított felületi vagy konverziós rétegek a fém és a korróziós közeg 

határfelületén adszorbeálódva fejtik ki a korrózió sebességet csökkentő hatásukat. 

A cink felületvédelmére használt szerves inhibitorok közül megemlíthetők a foszfátok 

[7], észterek [32], foszfinok [33], és benzol-tiolok [34]. A foszfátvegyületek bevonásával 
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jelenleg is folynak kutatások és fejlesztések felület-átalakító (konverziós) rétegek 

előállításának céljából [35]. Jelentős erőfeszítések történtek abból a célból is, hogy a  

Cr (VI) vegyületeket Cr (III) vegyületekkel helyettesítsék, amelyek kevésbé toxikusak [36]. 

A szakirodalomban, az utóbbi években a horganyzott acéllemezek-, illetve a cink 

felületvédelmére számos felületkezelési módszert írtak le, pl. ritkaföldfémek oldható sóinak 

[37–42] használatát. A ritkaföldfém (cérium, lantán, ittrium) oxidokat-hidroxidokat 

tartalmazó felületi film, az anódos és a katódos folyamatok sebességét csökkenti, 

megakadályozva a fém korróziós reakcióját [37, 38, 41, 42]. Vékony, hibrid cink-foszfát, 

titanát és komplexképző anyagokkal kialakított rétegek szintén csökkentették a cink korróziós 

folyamatát [43]. 

Almeida és munkatársai [44, 45] nagyszámú cink konverziós réteg viselkedését 

tanulmányozta. A molibdátok [46], wolframátok, permanganátok és vanadátok hasonlóak a 

kromátokhoz (VI. és VII. csoport elemei), ezért próbálták ki a kromát helyettesítésének 

lehetőségeiként. A Cr (VI) kiváltás alternatívái közül a molibdát bázisú konverziós rétegek 

eredményezték a legjobb korrózió gátlást a sópermet tesztek alapján. Szilánok [42, 47], 

polimer anyagok [35] és kelátképző szerves anyagok használatával is folytak kutatások [48]. 

Gyakorlati szempontból jelentőséggel bír olyan környezetbarát vegyületek 

alkalmazása, amelyek oxiddal-hidroxiddal borított fémfelületen rendezett szerkezetű felületi 

rétegeket képesek kialakítani. A rétegkialakítás hajtóereje a molekulák fejcsoportjának 

affinitása a fém felülethez. A felületi réteg általában gyorsan kialakul, viszont rendezett, hiba 

nélküli rétegek kialakítására hosszabb kezelési időket alkalmaznak [49].  

Stratmann [50] javasolta először az oldatokból spontán kialakuló rétegek alkalmazását 

korrózióvédelemre, mint új felületkezelési eljárást. Az amfifil jellegű, hidrofób és erősen 

hidrofil részeket tartalmazó molekulák a foszfonsavak [51, 52], hidroxámsavak [53, 54-56], 

alkántiolok [57], szilánok [58], karboxil savak [59] képesek a fémfelületeken jól tapadó, 

áthatolhatatlan szervezett molekula tömörülés vagy határfelületi filmet kialakítani. Szerves 

foszfonsavakból a rétegeket általában semleges oldatokból alakítják ki, mivel ilyen 

körülmények között különböző fémeken jó inhibíciós hatást mutattak [60]. A foszfortartalmú 

inhibitorok használata az 1960-as évek vége felé terjedt el [61]. A foszfonát molekula foszfor-

szén (P-C) kötése sokkal jobban ellenáll a hidrolízisnek, mint a szervetlen foszforvegyületek 

foszfor-oxigén kötése (P-O), ezért inhibitorként hatékonyan alkalmazhatók ilyen vegyületek, 

mint például az 1-hidroxi-etán-1,1-difoszfonsav (HEDP), a di-foszfonometil-glicin (DPMG) 

[62-64].  
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A kísérleti tapasztalatok azt mutatták, hogy a HEDP önmagában egy lazán kötődő, 

vékony, nem összefüggő adszorpciós réteget képez a vas-oxid felületén, amely 

megakadályozza a részecskék diffúzióját a fémfelülethez, így lassítva az anódos oldódás és a 

katódos redukció sebességét [65]. A vizes oldatban jelenlévő cink- vagy kalcium-ionok 

hatására megnő a HEDP molekulák adszorpciója [64-66]. Az említett foszfonátvegyületek 

Zn2+ ionok jelenlétében is könnyen képeznek sókat [65, 66]. A foszfonsavak inhibíciós 

hatásmechanizmusa még nem teljes mértékben feltárt. Ennek ellenére gyakorlati 

alkalmazásuk előtérbe került, mivel kimutatták, hogy molekula-szerkezetüknek köszönhetően 

képesek fémeken, illetve oxidált felületeken stabilis rétegeket kialakítani. Osztályunkon és 

nemzetközi kutatócsoportok sikeresen alkalmaztak foszfono-alkán és α,ω-difoszfono-alkán 

szerves vegyületeket védőrétegek kialakítására szénacél [67-71] és alumínium felületeken 

[68, 72]. A difunkciós vegyületek alkalmazása alumíniumon adhéziónövelő felületmódosítást 

is lehetővé tesz [68], pl. festési eljárás előtt alkalmazható, mivel az ilyen molekula egyik 

reaktív végcsoportja a fém felületével alakít ki kölcsönhatást, míg a másik végcsoport a 

szerves bevonathoz kötődhet [72]. A felületen egyik funkciós csoportjával megkötött szerves 

difoszfonát molekula szabad funkciós csoporttal rendelkező végén lehetőség nyílik a felület 

szerkezeti és kémiai tulajdonságaink a szabályozására, a határfelület tulajdonságainak a 

tervezésére. A szerves foszfonátok multiréteg építésre is alkalmasak; a fém felületen 

kialakított első foszfonát réteg szabad funkciós csoportjához egy fém-ionon (pl. Zr4+) 

keresztül kötődik a következő foszfonát réteg [73, 74]. 

Cinkfelületen adszorbeálódott foszfono-alkánok és α,ω-difoszfono-alkánok [75, 76] 

vizsgálatára is vannak utalások az irodalomban [77], de ezeket az anyagokat nagyon kevesen 

alkalmazták eddig a cink felületvédelmére. Bíztató eredmény született cinkfelületen, magas 

(40°C) hőmérsékleten kialakított szerves difoszfonát rétegek felületvédő hatásának vizsgálata 

során [75, 76]. A kialakított rétegek a katódos reakció kinetikai gátlásában játszottak szerepet. 

Feser és munkatársai [75, 76] által vizsgált molekulák közül 40°C-on a vizsgált körülmények 

között, a dekán-difoszfonsav és a hidroxi-dodekán-foszforsav bizonyult hatékony 

felületkezelőszernek. Titán natív oxidos felületéhez egy foszfonát fejcsoporton keresztül 

kötődnek az α,ω -difoszfono-alkán származékok. Ebben az esetben is melegítéssel alakították 

ki a rétegeket a vizsgált fém felületen [51]. A védőrétegek szerves oldószerből történő 

kialakítására is található utalás az irodalomban, amelyel kiküszöbölhetők a molekulák vizes 

oldatban fellépő oldékonysági problémái [78]. 
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3.4. Kétértékű fémionokkal képezett difoszfonátok oszlopos rétegszerkezete 

 

Több mint 10 éve elkezdődött a kétértékű fémek foszfonsavvakkal képzett 

vegyületeinek a szerkezeti vizsgálata [79]. A vizsgált fém-difoszfonát vegyületeket 

oldatokból szintetizálva állítottak elő, kétértékű fémsókat (pl. Cu2+, Zn2+) és α,ω-difoszfono-

alkánokat használva. A szerkezetvizsgálati eredmények alapján megállapították, hogy az ilyen 

típusú anyagok koordinációs terükben vizet is tartalmazhatnak. Ezeket a víz molekulákat a 

koordinációs térből eltávolítva, üres koordinációs hely hozható létre [80]. 

Egyes szerzők vizsgálatai alapján, mivel a foszfono fejcsoportok részlegesen 

deprotonálódnak, illetve a felületi hidroxil-csoportok a felülethez való kötődés során eltűnnek, 

a foszfonsav molekulák kötődése a fém felületéhez a molekulák –OH csoportjainak 

kilépésével, lezajló kondenzációval történhet. Az ilyen típusú kötésmechanizmust 

foszfonsavak esetében cirkónium-oxid és tantál-oxid hordozó esetén figyelték meg [81]. 

 Az oldatból szintetizált Zn2[(O3PC3H6PO3)] anyagra vonatkozóan megállapították, 

hogy a fématomok a foszfonát oxigénjein keresztül tetraéderes koordinációval rendelkeznek. 

Térbeli, oszlopokból felépülő, háromdimenziós réteges szerkezetet feltételeznek.  

A Zn2[(O3PC3H6PO3)] molekulákból kialakuló oszlopos szerkezetet, a jelzett atomokon 

keresztül a foszfonát-cink kötések biztosítják (2. ábra). A P1 foszfono csoport két oxigén 

atomot szolgáltat (O2 és O3-al jelzett) a cinkkel (Zn1b és Zn1) való koordinációhoz.  

A fennmaradó két kötőhelyhez szükséges két oxigén atomot (O4 és O6) két újabb foszfono-

csoport szolgáltatja. A 2. ábrán a molekulák felépítésében résztvevő szénláncot C-jelöli. 

Mindegyik foszfono-csoport a protonált 2-2 oxigénjén keresztül kötődik a cinkhez, 

egy cink atomot azonban két foszfono-csoporthoz tartozó négy oxigén vesz körül. A 

foszfono-csoportokon van egy oxigén, amely kelát jelleggel a fém körüli koordinációs szféra 

kialakításában vesz részt. Tehát, a kialakuló szerkezet felépítésében a cink atomon két kelát- 

és két kovalens kötés alakul ki. A kialakuló oszlopos szerkezet tömörsége megakadályozza a 

belső szerkezeti hálózatba bármilyen „vendég molekula” bejutását.  
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2. ábra A Zn2[(O3PC3H6PO3)] molekulákból álló szerkezet részlete [82] 
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4.1. Elektrokémiai impedanciaspektroszkópia (EIS) 

 

Az elektrokémiai technikák széles körben elterjedtek a korróziós vizsgálatok terén, 

mivel gyors és pontos vizsgálatot tesznek lehetővé. 

Az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia (EIS) alkalmas a szerves bevonatok 

védőhatásának vizsgálatára, mivel képes a fémfelületen lejátszódó korróziós folyamatok 

nyomon követésére. A módszer előnye, hogy nincs szükség hosszú vizsgálati időre.  

A mérés a korróziós potenciálon történik, ekkor a rendszert nem zavarjuk olyan mértékben, 

mint pl. a polarizációs méréseknél. Kis amplitudójú (max. 10 mV) változó frekvenciájú 

szinuszos feszültség perturbáció esetén a mért kimeneti áram szintén szinuszos függvény, a 

frekvenciától függően változó fáziseltolással és amplitúdóval. A rendszer átviteli függvénye a 

bemeneti, illetve kimeneti jel hányadosa, vagyis a komplex ellenállás (impedancia). 

A perturbáló jel: 

( )tEEt ωsin0=       (23) 

Lineáris rendszer esetén a válaszjel: 

)sin(0 φω += tII t      (24) 

ahol, Et a perturbáló potenciál időben [V], 0E  a perturbáló potenciál amplitudója [V], It az 

időbeni áramválasz [A], I0 az időbeni áramválasz amplitudója [A], t  az idő [s], φ  a perturbáló 

potenciál és a válasz áram közti fáziseltolódás [rad], ω  a körfrekvencia [rad/s]. 

A perturbáló és az áramjel komplex függvényként is kifejezhetők: 

)exp(0t tjEE ω=      (25) 

)exp(0t φω −= tjII      (26) 

Az impedancia komplex definicióját a potenciál és az áram közti arány adja: 

( ) ( ) "'

0

0 sincos)exp()exp( jZZjZjZj
I

E
Z +=+=== φφωφω   (27) 

ahol, 'Z  az impedancia valós része, "Z  az impedancia képzetes része. 

A mért impedancia értékek reprezentációja a következő kifejezések alapján történhet: 

• Nyquist komplex síkban, amely a komplex impedancia képzetes részét a valós rész 

függvényében ábrázolja adott frekvencia értékeknél. 

4. A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK ELMÉLETI ALAPJAI 
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• Bode síkban, amely a frekvencia logaritmusának függvényében mutatja az impedancia 

abszolút értékét illetve a fázisszöget (log Z  vs. log ω). 

Az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia legfőbb feladata, olyan helyettesítő áramkört 

találni, amelynek impedanciája a mért adatokat jól megközelíti és leírja a fémfelületen 

lejátszódó folyamatokat. Az áramkör elemei között az oldatellenállást (Rs) mindig figyelembe 

kell venni, amely a referencia elektród és a munkaelektród között minden esetben fellépő 

ellenállás. Ez az érték függ az oldatban lévő ionok koncentrációjától, típusától, a 

hőmérséklettől valamint a felület geometriájától. Az oldatellenállás kísérletileg 

meghatározható a mért komplex impedancia adatok reális részének nagyfrekvenciás 

határértékéből. 

A kettősréteg kapacitás az elektród és az elektrolit oldat határfelületén lép fel.  

A kettősréteg kapacitás függ az elektród potenciáltól, hőmérséklettől, az oldatban lévő ionok 

koncentrációjától, illetve típusától, a felületi oxid rétegtől, az elektród állapotától és a 

felületen adszorbeált szennyeződésektől. A felületi inhomogenitás hatására a kettős réteg, 

illetve a felületi film elektromos töltődése frekvenciafüggő lesz, a jelenség leírására vezették 

be az úgynevezett CPE tagot (állandó fázisú elem, Q), amelynek impedanciája 

frekvenciafüggő. A Q a CPE együttható, míg n a CPE kitevő, melynek értéke 0 < n < 1. 

Az 1. Táblázat elemeinek soros, illetve párhuzamos kapcsolásával olyan helyettesítő 

áramköröket állíthatunk össze, amelyek analógjai lehetnek az elektrokémiai rendszernek [83].  

A paraméterbecslés megbízhatósága érdekében célszerű rendelkeznünk egy kiinduló 

kémiai/elektrokémiai modellel, mert többféle, különböző áramköri elemeket tartalmazó 

elektromos helyettesítő körök a mért adatokkal jó egyezést mutathatnak [83]. 

 

1. Táblázat A helyettesítő áramkörök felépítéséhez szükséges legfontosabb elemek főbb 

jellemzői 

Elem Szimbólum Impedancia kifejezés 

Ellenállás R  RZ =  

Kapacitás C  CjZ ω/1=  

Induktivitás  L  LjZ ω=  

CPE Q  
11,)(

1

0

≤≤−= −
nj

Y
Z

nω   

Warburg W ωjYZ 0=  
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 A 3. ábrán szemléltetett három helyettesítő áramkör ekvivalens egymással [84], adott 

frekvencia tartományban azonos impedancia spektrumot írnak le, azonban a helyettesítő 

áramkör paraméter értékei egymástól különböznek. Az elektrokémiai rendszer leírására a 

legmegfelelőbb áramkör kiválasztása az illesztési hibák, a khi-négyzet értékeinek figyelembe 

vétele alapján történik.  

 

  

 

3. ábra Ekvivalens helyettesítő áramkörök [84] 

 

A modellválasztásnál figyelembe kell venni az illesztés során a paraméterek illesztési 

hibáját, a korrelációs faktorok változását, illetve a χ2 (khi-négyzet) értékeket is.  

A χ2 paraméter a következő egyenlettel megadható: 

( )( )[ ]
2

1

2 /∑
=

−=
n

i

iii xfy σχ      (28) 

ahol, y  az illesztésnél használt adatok száma, iσ  az i-dik mérés standard deviációja. 

Az illesztés annál jobb, minél kisebb a χ2 értéke. Boukamp [85] tapasztalatai alapján egy 

újabb paraméter, áramköri elem bevezetése az elektromos áramkörbe legalább tízszeres 

értékbeli csökkenést kell eredményezzen. Ebben az esetben érdemes bevezetni ezt az újabb 

tagot az áramkörbe. Amennyiben nem tapasztalható csökkenés a χ2 értékében abban az 

esetben érdemes megtartani az egyszerűbb modellt. Az illesztés során bizonyos paraméterek 

fixen tartásával javítható az illesztés hibája. Ezek a szempontok figyelembe vételével 

kiválasztható a megfelelő helyettesítő áramkör, amely legjobban megközelíti, vagy leírja a 

mért görbét. 

A töltésátlépési ellenállás egy fontos faktor, amellyel nyomon követhető a fém 

oldódásának mértéke, amely segítségével az inhibíciós hatékonyság meghatározható.  

Minél nagyobb a töltésátlépési ellenállás, annál kisebb a korróziós áram. A mért görbék 
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segítségével meghatározható a polarizációs ellenállás (Rp), amelynek értéke a korróziós 

potenciálon fordítottan arányos a korróziós sebességgel [86]. Az Rp érték paraméterbecslés 

eljárással és grafikus extrapolációval határozhatók meg. A polarizációs ellenállás a korróziós 

potenciálon az impedancia végtelen kis-, illetve nagy frekvenciánál mért valós határértékeinek 

különbsége adja: 

)(lim)(lim
0

p ωω
ωω

jZjZR
∞→→

−=      (29) 

Az inhibíciós hatékonyság számítására a (30)-as összefüggés alkalmazható, figyelembe 

véve a meghatározott polarizációs ellenállás (vagy megfelelő modell esetén a töltésátlépési 

ellenállás használható) értékeket: 

( ) 100% '
P

p
'
p ⋅

−
=

R

RR
η       (30) 

ahol '
pR  a kezelt minták esetében meghatározott polarizációs ellenállás, pR a kezeletlen minta 

esetében meghatározott érték.  

4.2. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 

 

A korrózió mechanizmusának megértésében kiemelt szerepet kapnak a felületről 

közvetlen információt nyújtó felületvizsgáló módszerek. A pásztázó elektronmikroszkóp az 

egyik leghatékonyabb, legnagyobb nagyítási tartományt (10x-100.000x) átfogó eszköz a 

szabad szemmel láthatatlan tárgyaknak, illetve tárgyrészleteknek nagy mélységélességgel való 

megjelenítésére [87, 88]. 

A vizsgálat során vákuumban lévő minta felülete jól fókuszált elektronnyalábbal 

végigpásztázható. A mintából kilépő szekunder és a kisenergiájú visszaszórt elektronokkal  

(50 eV-nál kisebb energiájú elektronok) leképezhető a minta felszíne. A mintából kilépő jelek 

az anyag különböző mélységéből érik el a felszínt [87, 88]. A szekunder elektron képek a 

minta ~3-50 nm-es mélységéből, míg a minta felszínét elhagyó 50 eV-nál kisebb energiájú 

elektronok és a visszaszórt elektronok a minta 200 nm-es mélységéből jöhetnek. Ezek a jelek 

jutnak a detektorba, ahol ezzel arányos elektromos jel jön létre, amelyből leképezhető a 

képernyőn a vizsgált tárgy képe. 

 

 



CINKFELÜLETEN KIALAKÍTOTT α,ω-DIFOSZFONO-ALKÁN NANORÉTEGEK JELLEMZÉSE ÉS KORRÓZIÓGÁTLÓ HATÁSUK VIZSGÁLATA  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 25 

4.3. Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (EDS) 

 

A felület vizuális vizsgálatával egyidőben anyag-összetételi vizsgálatot is végezhetünk. 

A pásztázó elektronmikroszkóphoz kapcsolt energiadiszperzív röntgenspektrométer 

segítségével az elemek karakterisztikus jelét mérhetjük, azáltal, hogy a mintát érő 

elektronnyaláb röntgensugárzást gerjeszt [87]. A minta és az elektronsugár kölcsönhatásaként 

létrejövő primer ionizáció során, kellő energiájú elektron az atomok belső (K héj, L héj) 

elektronhéjairól eltávolít egy elektront, amelynek a szintjére egy magasabb nívóról jut át egy 

másik. Ennek során a felszabaduló energiát az atom karakterisztikus röntgensugárzás 

formájában adja le, amelynek energiáját a két elektronhéj közötti energia különbség határozza 

meg. A kémiai elemazonosítás a röntgensugár energiájának mérésén alapszik, amely 

elemenként más és más, lehetőséget adva a minőségi analízisre.  

4.4. Atomi erőmikroszkópia (AFM) 

 

Az anyagvizsgálatban az AFM nagyítása, viszonylag nagy „mélységélessége” és z 

irányú (magasság) feloldása játszik fontos szerepet [89]. Információt csak a minta legfelső 

atomi síkjáról ad. Előnye, hogy vákuum rendszer nem szükséges a vizsgálatokhoz, mint a 

hasonló felbontású berendezések esetén. A korrózió tanulmányozásában is fontos szerepe van 

az AFM-nek. A felületen képződő oxidok miatt a korróziós jelenségek pásztázó 

alagútmikroszkóppal nehézkesen vizsgálhatók. AFM-el viszont jól követhetők a felület 

morfológiai változásai. A mérések során nagyon fontos a rezgésmentes környezet biztosítása.  

AFM vizsgálatok során mechanikus rendszerrel egy tűt pásztázunk a mintán, miközben 

a tű és a minta között ható erő kölcsönhatását képjelként mérjük, vagy a kölcsönhatást állandó 

értéken tartva a minta domborzatát tapogatjuk le. Az atomi erőmikroszkópban a szabályzást 

vezérlő kölcsönhatás a minta és a szonda között ható erő. Ez az erő (van der Waals) a szonda 

mintához való közelítése során először vonzó, majd taszító jellegű. A minta felületét egy 

rugalmas kantilever (laprugó) végén ülő tű tapogatja le, amely szilícium-nitridből (Si3N4) 

készült. Kezdetben a tűszonda és minta között ható Van der Waals erők vonzóak, ebben a 

tartományban ún. „non-contact” (nem érintkező) üzemmódú AFM képek készíthetőek: a 

szonda nem érinti a minta felszínét, de ha sikerül az állandó laprugó-lehajlás tartományában 

tartani a szonda-minta távolságot, az AFM feltérképezi a minta domborzatát. Tovább 
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közeledve a minta felületéhez, a taszító erők jutnak túlsúlyba az erőgörbén. Ebben a 

tartományban működik a normál, „contact” (érintkező) üzemmódú AFM. 

A kölcsönhatás mérésére lézer fény használható, amely a laprúgó szélére fokuszált. A 

fotodetektor érzékeli a jelt és a kölcsönhatás erősségének megfelelően a számítógép a 

képpontot megfelelő színűre festi, így az színes képpé áll össze [90].  

Az AFM felvételek kiértékelésére használható a távolságmérés jellegzetes pontok 

között, a magasságprofil meghatározás. Jellemezhető a felületi érdesség (RMS - root mean 

square), amely az alábbi egyenlettel adható meg: 

 

N

zz

RMS i
átli∑ −

=

2)(
     (31) 

ahol átlz  a magasság átlagértéke, iz  adott helyen a z (magasság) értéke, N  a képet alkotó 

pontok (pixelek) száma. 

4.5. Infravörös spektroszkópia (IR) 

 

A rezgési spektroszkópia kísérleti módszerei a vizsgálandó anyag atomjainak rezgései és 

az anyagra eső fény közötti kölcsönhatáson alapulnak [91]. A tömbi anyagok, a 

vékonyrétegek tulajdonságainak megismerésénél nélkülözhetetlenek az infravörös 

spektroszkópiai vizsgálatok. 

Az infravörös fény és a molekulák közötti kölcsönhatás lényege a következő: a 

molekulákat képező atomok egymáshoz képest kis amplitúdójú elmozdulásokat, rezgéseket 

végeznek, amelyek a kötések általában polarizált volta miatt, egyben a töltések rezgését is 

jelenti. Ezek a rezgések számos esetben a molekula dipólusmomentumát megváltoztatják. A 

rezgések energiája diszkrét, jól meghatározott érték lehet. A rezgő töltések kölcsönhatásba 

lépnek az elektromágneses sugárzás elektromos térerő komponensével, amelyek 

következtében a molekula magasabb rezgési energiaszintekre kerül, miközben az ismert 

νhE =∆ összefüggésből adódó frekvenciájú sugárzást elnyeli. A molekulák által elnyelt vagy 

emittált elektromágneses sugárzás energiájától függően elektron-, rezgési, vagy forgási 

színképeket kapunk. A különböző rezgési energia nívók közötti átmenetek infravörös 

abszorpciós, vagy emissziós színképeket adnak [92]. 

Az infravörös abszorpció mérésére alkalmas műszerek folytonos sugárforrással és 

érzékeny detektorral rendelkeznek. A gyakorlatban a folyékony nitrogén hőmérsékletén 
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üzemelő MCT (Hg-Cd-Te) detektorok terjedtek el a legszélesebb körben, mivel válaszidejük 

gyors és az érzékenységük kedvező [93].  

A felületek, felületi rétegek, bevonatok, stb. vizsgálatára a reflexiós-abszorpciós 

(RAIRS, IRRAS) technikák alkalmazhatók. A regisztrált spektrumból a molekulákat felépítő 

atomcsoportokra jellemző sávok helye alapján, megállapítható, hogy a vizsgált szerves minta 

milyen funkciós csoportokat tartalmazhat. A reflexiós-abszorpciós mérési mód akkor jön 

szóba, ha a vizsgált vékonyréteg jól reflektáló, sík fémfelületen található. A mérés során az 

infravörös sugár ferde beeséssel érkezve áthalad a mintán, azután a hordozón reflektálódva 

újból áthalad rajta. A kétszeres áthaladás eredménye az áteresztésben mért referencia-

spektrummal minőségileg azonos, de annál intenzívebb elnyelési spektrum, amely 

természetesen a minta teljes keresztmetszetére jellemző. Nagyon vékony (néhány nm) felületi 

réteggel borított minták vizsgálatához szokták a reflexiós-abszorpciós mérési módot 

választani. Az érzékenység tovább növelhető a beesési szög-, a reflexiók számának 

növelésével és a polarizált sugárzás alkalmazásával. 

 

4.6. Parázsfény-spektroszkópia (GD-OES) 

 

A GD-OES a szilárd anyagok kisnyomású plazmában (GD-glow discharge) történő 

porlasztását és a gerjesztett atomok emissziós színképének rögzítését (OES-Optical Emission 

Spectroscopy) használja fel minőségi és mennyiségi analízisére. Napjainkban a legkorszerűbb 

felület vizsgálati módszerek egyike. A mérés során, fémeken, illetve bevonatokon különböző 

mélységekben meghatározható a rétegösszetétel. Mélyebb rétegekből az idő múlásával 

vizsgálható a minta spektruma. Néhány másodperc alatt a vizsgált felület minősíthető a 

módszer jó érzékenységének (1-10 ppm) köszönhetően. Mérés során, a mintán egy kráter 

alakul ki, tehát a roncsoló technikák közé tartozik. A minta bombázása argon-ionok 

segítségével történik, a szétszórt atomok gerjesztődnek ütközések során, és fényjeleket 

bocsátanak ki, amelyeket a spektrométer felvesz és analizál.  

Minőségi mélységprofilok vehetők fel, amelyeken az x tengelyen a mérési idő jelenik 

meg, az y tengelyen az elemek jelnagysága (intenzitása) szerepel. Az elemek eloszlásának 

mélységprofilja a bevonatban lehetővé teszi a szennyező elemek meghatározását, illetve 

rétegeket lehet összehasonlítani egymással. Minőségi és mennyiségi meghatározásra 

alkalmazható ez a módszer. Gyakorlatilag minden kémiai elem jelenlétét ki lehet mutatni és a 
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mennyiségileg is analizálandó elemekre kalibrálva, a mennyiségük meghatározását is el lehet 

végezni. 

 

4.7. Peremszög mérés (CA) 

 

Dinamikus nedvesedés méréssel detektálhatók, nyomon követhetőek a szilárd 

felületen végbemenő adszorpciós jelenségek. A dinamikus nedvesedés mérés egyszerű, gyors 

és könnyen kivitelezhető. Az eredeti szilárd felület nedvesedési jellege általában különbözik 

az adszorbeálódott molekulákkal borított felülettől, ezért a felületi adszorpciós tulajdonságok 

egyszerűen jellemezhetők. A peremszög értékek nagymértékben függnek a vizsgált felület 

érdességétől és a hőmérséklettől. 

A nedvesedési vizsgálatok erőmérésen alapulnak. A mérés lényege, hogy a 

vizsgálandó szilárd testet érzékeny mérlegre függesztve a nedvesítő folyadékba (víz, szerves 

oldószer, stb.) merítjük. A folyadékkal érintkezésbe kerülő minta esetén az erőviszonyok 

megváltoznak, a mért erőkből, a minta paramétereiből és a folyadék felületi feszültségéből 

adódnak a peremszög értékek. A szilárd testnek a folyadékkal történő érintkezésekor fellép a 

nedvesedési erő. A nedvesedési erő (F) értékéből – a szilárd-folyadék-levegő háromfázisú 

peremvonal hosszának (p) ismeretében – kiszámolható a nedvesedési feszültség, amely a 

folyadék-levegő felületi feszültség (γ) és a peremszög (Θ ) koszinuszának szorzata [94]: 

Θ
p

F
cosγ=       (32) 

Mivel a folyadékba merülő szilárd testre felhajtó erő is hat, ennek értékét is figyelembe kell 

venni a nedvesedési feszültség meghatározásánál. Alacsony peremszög érték (Θ<90°) a 

felület jól nedvesíthetőségére- (hidrofil felület), míg magas peremszög érték (Θ>90°) rosszul 

nedvesedő felületre utal (hidrofób felület).  

 

4.8. Röntgen-fotoelektron spektroszkópia (XPS) 

 

A gerjesztő, illetve a kilépő részecskék és a vizsgált anyag közötti fizikai 

kölcsönhatások következménye miatt a felületvizsgálati módszerek mélységi érzékenysége 

igen eltérő. A felület legkülső atomi rétegéről elsősorban az ionspektroszkópiás módszerek 

nyújtanak analitikai információt. Az egyik legelterjedtebb felületanalitikai módszer az XPS 

(X-ray Photoelectron Spectroscopy - röntgen-fotoelektron spektroszkópia), amely a rá 
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jellemző információs mélység következtében, a felület legkülső atomi rétegén kívül az alatta 

elhelyezkedő néhány atomsornyi rétegről szolgáltat átfogó analitikai információt. A mérés 

során a mintát nagy energiájú (hν = 1250-4500 eV) röntgen fotonok bombázzák, így ionizálva 

a mintát alkotó atomokat. A kilépő elektronok kinetikus energiája mérhető, amelyből 

kiszámítható az ionizációt kísérő energiaváltozás. 

A mérés során nagy energiájú elektronok a minta atomjainak legbelső (n=1, „K”) 

héjáról elektront bombáznak ki. Ennek helyére a következő (n=2, „L”) héjról beugrik egy 

elektron, s az energiafelesleget az ion karakterisztikus röntgensugárzás formájában adja le.  

A törzselektronok ionizációs energiája jellemző az atomfajtára, ezért a mintát alkotó atomok 

azonosítására szolgál. 

Az XPS módszer ezen túl a felületről és a felület alatti néhány (10-50) atomsornyi 

rétegről kémiai összetételi és kötésszerkezeti adatokat is szolgáltat. A módszer a röntgen 

fotonoknak a vizsgálandó anyaggal bekövetkező kölcsönhatásán alapszik. A folyamat energia 

egyenlete a következő: 

spk
F
I ΦEEh ++=ν      (33) 

ahol kE  a kilépő elektron kinetikus energiája, spΦ a spektrométer kilépési munkája, F
IE a 

Fermi-szintre vonatkoztatott ionizációs energia.  

A Fermi-szintre vonatkoztatott ionizációs energia mennyiséget a nemzetközi 

szakirodalom kötési energiának (Binding Energy - B.E.) nevezi. Egy törzselektron eltávozása 

gerjeszti az atom elektronjait, amelyek a fotonelektron kilépésével egyidejűleg átrendeződnek 

(relaxálnak), ezáltal az elektronhiányos atomnak lényegesen alacsonyabb alapállapot-

energiája lesz, mint az emittált elektron eredeti pályaenergiája volt. Szilárd mintákon mivel 

EBEE .F
II ≡≡ , így a folyamat energiaegyenlete a következőképpen módosul: 

fspk
F
II . ΦΦEhEBEE −−−=≡≡ ν                                       (34) 

ahol fΦ egy korrekciós tag és a minta feltöltődésével egyenlő. 

A végbemenő ionizációs folyamatot követően az Auger folyamat is lejátszódik. Ez az 

úgynevezett Auger-rekombináció, melynek energetikája már független attól a folyamattól, 

amelyben pl. a K héj ionizációja végbement és a K és L1 héjak közötti energiaszeparáció 

nagysága által meghatározott. A felszabaduló energiát átveheti az L2,3 alhéjon lévő elektron és 

a folyamat eredményeképpen úgynevezett Auger-elektronok lépnek ki AkE  energiával. 
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A mérés során az egyes elemekre jellemző spektrumvonalak határozott energia 

értékeknél jelennek meg. Az elemek megfelelő nívóira jellemző kötési energiaértékek és az 

Auger-átmenet kinetikus energiaértékei táblázatokban rendelkezésre állnak és így a 

spektrumokban megjelenő vonalak azonosíthatók. A különféle vegyületekben előforduló 

atomok kötési energiái kis mértékű eltolódást mutatnak. Az eltolódások iránya és mértéke 

jellemző a vizsgált atom kémiai kötésviszonyaira (oxidációs állapotára), vagyis a kémiai 

szerkezetre. 

Az XPS méréseknél a minőségi maghatározás során az elemazonosítás és 

elemátfedésből adódó hiba nem fordul elő. A spektrumvonalak integrális intenzitásai a 

vizsgált elemek mennyiségével arányosak. Az irodalomban [95, 96] ismertetett számítási 

módszerekkel, az intenzitás adatokból a felületi összetétel meghatározható. A mennyiségi 

analízishez szükséges figyelembe venni, hogy a fotoelektron csúcsokat jelentő, 

energiaveszteség nélkül kilépő elektronok száma exponenciálisan csökken a felülettől 

számított mélységgel. A mennyiségi elemzés függ a szennyező felületi réteg jelenlététől. A 

másik befolyásoló tényező, a vizsgálati csúcs alatti háttér levonásának megfelelő kivitelezése.  

 

4.9. Röntgendiffrakció (XRD) 

 

A röntgendiffrakció során röntgensugarak hajlanak el az atomok elektronburkán. A két 

vagy több atomról szórt sugárzás interferál egymással, és a detektorban interferenciakép 

jelenik meg. A sugárzás intenzitása azokban az irányokban lesz számottevő, amelyekben az 

egymás alatti rácssíkokról szóródott sugárzás interferenciája révén nem oltják ki, hanem 

erősítik egymást. Az erősítés feltétele, hogy a sugarak útkülönbsége a hullámhossz n 

egészszámú többszöröse legyen [97-98]. Egy adott hullámhossz esetén az útkülönbség a 

Bragg-törvénynek megfelelő:  

λnΘd =sin2                                                                 (35) 

ahol d a rácsállandó, Θ  a röntgensugár beesési szöge, λ hullámhossz, n pedig pozitív egész 

szám. 
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5.1. A kísérletekhez használt oldatok 

 

Az α,ω-difoszfono-alkánok [H2O3P-(CH2)n-PO3H2, n = 5, 7, 8, 12] 10
–3

 M 

koncentrációjú vizes és etanolos oldatait használtam a kísérleteimhez. A rétegkialakításhoz 

alkalmazott kísérleti körülményeket a vizsgálati eredményeknél ismertetni fogom. 

A csiszolást, illetve felülettisztítást és szárítást követően a fém felületeket mindig rögtön a 

kezelendő oldatba merítettem. A felületkezeléseket különböző ideig végeztem: 10 perctől 24 

óráig. Az oldatok 7-es pH értékének beállításához 10-1 M és 1 M NaOH oldatot használtam.  

Az oldatokat a mérések és kezelések előtt mindig frissen készítettem. A rétegkialakítást  

20 °C-on végeztem. A rétegkialakítást követően ellenőriztem az oldatok pH-ját, amely 

méréseim szerint a kezelés után sem változott meg. A kezelt cinkfelületet a rétegkialakításhoz 

alkalmazott oldószerrel öblítettem, majd argon gázban szárítottam.  

 

2. Táblázat Az α,ω-difoszfono-alkánok relatív molekula tömege, a szakirodalomban 

megadott (elm.) és mért (gyak.) olvadáspont értékei, illetve az elemanalízis eredményei 

tömegszázalékban megadva 

Difoszfonsavak Olvadáspont (°C) C [%] H [%] P [%] 

 irodalmi 

gyakorlati 

M (g/mol) elm. gyak. elm. gyak. elm. gyak. 

1,5-difoszfono-

pentán (DFP) 

155 

155–157 
232,1 

25,86 25,66 6,03 6,12 26,72 26,43 

1,7-difoszfono-

heptán (DFH) 

153,5–155 

148–151 
260,1 

32,31 32,43 6,92 6,95 23,85 23,72 

1,8-difoszfono-

oktán (DFO) 

187–189 

180–182 
274,2 

35,04 35,23 7,3 7,4 22,63 22,60 

1,12-difoszfono-

dodekán (DFD) 

– 

183,3–184,6 
330,3 

43,64 43,78 8,48 8,74 18,79 18,71 

 

A kísérletekhez használt α,ω-difoszfono-alkánok relatív molekulatömegét, irodalmi- [99, 100] 

és a mért olvadáspont értékeit, illetve az elemanalízis eredményeit tömegszázalékban 

megadva a 2. Táblázatban foglaltam össze. 

5. KÍSÉRLETI RÉSZ 
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Az elektrokémiai mérésekhez használt elektrolit oldatok elkészítéséhez ioncserélt vizet 

(HERCO, elektromos vezetése: 5 µS/cm) és vízmentes Na2SO4-ot (Reanal, M = 142,04 

g/mol) használtam. Termosztát segítségével a méréseket 20 °C-on végeztem. Az elektrolitok 

pH-ja 7, koncentrációja 10-1 M volt.  

5.2. Fémminták előkészítése: csiszolás, polírozás 

 

A cink- és galvanizált cinkfelületeknek a metallográfiai előkészítése nehézkes, mivel 

egy viszonylag puha fémről van szó és vízzel könnyen reagál. Minél nagyobb tisztaságú a 

cink, annál puhább és annál inkább vízérzékeny. Ebből adódóan a csiszolás során fellépő 

tipikus problémák: a cink puhasága miatt a felületen megjelenő karcok és a felület 

elszíneződése a vízzel való reakció során [101]. 

Kísérleteimhez egy jól meghatározott és reprodukálható felület biztosítása érdekében, 

a cinkfelületeket első lépésben, vizes csiszolással, szilícium-karbid csiszolópapírral 

készítettem elő [102]. A különböző számozású papírokat a következő sorrendben cseréltem: 

220-, 600-, 800-, 1200-, 2000-, és 4000-es. Ezek az értékek a csiszoló szemcsék számát 

jelölik területegységenként (2,54·2,54 cm2), ami a szemcsék méretét is meghatározza. 

Az egyes fokozatok közti váltáskor a mintát rövid ideig ultrahangos rázatóval, ioncserélt 

vízzel rázattam, az esetlegesen a csiszolásból származó szilícium-karbid szemcsék 

eltávolításának érdekében, majd öblítést követően argon gázban szárítottam. A csiszolást 

követően a felületen egy oxidos réteg alakul ki. 

Az előkészített mintákat az elektrokémiai-, a GD-OES, illetve a röntgen pordiffrakciós 

méréseknél használtam. XPS, AFM, peremszög és IRRAS mérésekhez a vizes csiszolási 

lépéseket követően a felületen keletkezett karcolás nyomainak eltűntetésére 3 és 1 µm 

finomságú gyémántpasztás polírozást alkalmaztam, mivel ezekben az esetekben 

méréstechnikai szempontból fontos volt az ilyen felület biztosítása. A polírozási műveletből 

származó gyémántpaszta és hígító nyomait etanollal távolítottam el a felületről. A polírozás 

után a minták felülete szemmel láthatóan karcmentes és tükörfényes. Az előkészítést követően 

a mintákat rögtön a mérési- vagy kezelési oldatba helyeztem. A gyémántpasztás polírozás 

lépéseit vázlatosan a 3. Táblázat foglalja össze [103]. 
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3. Táblázat A gyémánt pasztás polírozás lépései 

Időtartam Polírozási lépés 

gyémánt szuszpenzió /hígító 

3 µm                                

 

szükség szerint 

1 µm        

szükség szerint öblítés/alapos mosás etanollal 

5 perc ultrahangos rázatás etanolban 

szükség szerint szárítás argonnal 

5.3. Mérési körülmények 

5.3.1. Elektrokémiai impedanciaspektroszkópia (EIS) mérések 

 

Impedancia méréseket rendszerint semleges 10-1 M Na2SO4 közegben végeztem, 

kezeletlen cink-, illetve különböző α,ω-difoszfono-alkán oldatokkal felületkezelt cink 

elektródokon. A vizsgálatokhoz egy Zahner Im5d (Zahner Kronach, Németország) típusú 

mérőműszert használtam. A méréseket standard háromelektródos cellában végeztem.  

A munkaelektród 1 cm átmérőjű epoxigyantába ágyazott cink rúd (Goodfellow 99,99 %), az 

ellenelektród Pt félhengerpalást és a referenciaelektród telített kalomel elektród volt.  

A méréseket 200 ml oldattérfogatban végeztem. Az impedancia spektrumokat 1 h 

kondicionálás után, 10 kHz és 10 mHz között vettem fel, korróziós potenciálon kis 

amplitúdójú szinuszos perturbálójel alkalmazásával (10 mV). A mért spektrumok értékelésére 

a Boukamp által írt EQUIVCRT (3.96 verzió) programot használtam [104], az általa definiált 

jelöléseket használva a helyettesítő áramkör elemeire [85]. 

5.3.2. Röntgen fotoelektron-spektroszkópiás (XPS) vizsgálatok 

 

A röntgen-fotoelektron spektroszkópiás (XPS) vizsgálatokat az MTA KK AKI-ban  

Dr. Bertóti Imrével végeztük együttműködés keretén belül. A mérésekhez Kratos XSAM 800 

(Manchester, Anglia) típusú készüléket használtunk. 10-7 Pa nyomáson a gerjesztő forrásunk 

Mg Kα1/2 (1253,6 eV) sugárzás volt. A mintáról áttekintő spektrumot vettünk fel 100-1300 eV 

kinetikus energia tartományban 0,5 eV-os lépésekkel és azonosítottuk a felületen jelenlevő 

alkotóelemeket. Az elektronspektrométer vezérlési és adatgyűjtési feladatait Sun gyártmányú 
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munkaállomás valósította meg. A spektrumok mennyiségi kiértékeléséhez, a csúcsok 

intenzitását használva, illetve a Shirley- vagy lineáris hátteret levonva, Vision 2000 és XPS 

MultiQuant [105] programokat használtunk.  

5.3.3. Infravörös spektroszkópiai (IR) mérések 

 

A vizsgálatokat az IR és Raman Spektroszkópiai Laboratóriummal végeztem 

együttműködésben Pfeifer Évával és Dr. Mink Jánossal. Az infravörös spektrumokat Nicolet 

Magna 750 FTIR (Nicolet Magna, Madison, USA) spektrométer segítségével vettük fel, 

MCT detektorral, Specac 19650 változtatható surlószögű külső feltétet használva.  

A spektrumok 512 felvétel akkumulációval 2 cm-1 felbontással reflektancia módban 

készültek, a súrlószög 71,5º-os volt. 

5.3.4. Peremszög (CA) mérések 

 

A kezeletlen, illetve α,ω-difoszfono-alkánnal kezelt cinklemezek peremszög mérését 

dinamikus tenziométerrel DST 9005 (Nima, Anglia) végeztem szobahőmérsékleten (25 ºC). 

A vizsgálandó mintákat megfelelő mélységig, adott sebességgel Milli Q vízbe (teszt oldat) 

merítettem egy számítógép vezérelt programmal. A bemerítési mélységet 15 mm-nek 

állítottam be és három mérési ciklust vettem fel minden minta esetén. A léptetési sebesség  

5 mm/perc volt. A víz felületi feszültségével kalibráltam, amelyet platina du Noüy-gyűrűvel 

mértem. A megadott peremszög értékek általában három párhuzamos mérés átlagértékéből 

adódtak. 

5.3.5. Parázsfény-spektroszkópiai (GD-OES) mérések 

 

A méréseket parázsfény kisüléses spektrométerrel GD-Profiler 2 (Horiba Jobin-Yvon, 

Franciaország) Patrick Chaponnal végeztem együttműködés keretén belül. Az alkalmazott 

porlasztási teljesítmény 30 W és az argon gáz nyomása 650 Pa volt. Az elemek detektálását 

egy polikromátor végezte. A mérés során a műszert nem sikerült kalibrálni a mennyiségi 

meghatározás szempontjából, mivel a tiszta vizsgált anyag más intenzitás mellett volt 

vizsgálható, mint a felületkezelt fém minták. A felületről kapott minőségi mélységprofilokat 

használtam a felületi réteget alkotó elemek eloszlásának szemléltetésére.  
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5.3.6. Atomi erőmikroszkópos (AFM) vizsgálatok 

 

A kialakult rétegek morfológiájáról Molecular Imaging (Agilant, USA) 

mikroszkóppal készítettem a felvételeket, kontaktmódban. Tükörfényes, polikristályos 

cinkfelületeket vizsgáltam, a difoszfonátos kezelések folyamatát in-situ követtem nyomon.  

A szobahőmérsékleten végzett mérésekhez Si3N4 tűt használtam. A felvételek kiértékelésére, 

illetve az RMS értékek meghatározására a WSxM 4.0 programot használtam. 

5.3.7. Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) és energiadiszperzív röntgen 

spektroszkópos (EDS) vizsgálatok  

 

A SEM felvételek és az elemanalízis eredmények egy HITACHI S-570 típusú pásztázó 

elektronmikroszkóp és egy RÖNTEC energiadiszperzív röntgenspektrométer segítségével 

készültek. A méréseket Dr. Papp Katalin végezte. 

 

5.3.8. Röntgen pordiffrakciós (XRD) mérések 

 

A röntgen pordiffrakciós méréseket Bragg-Brentano geometriában egy Philips PW 3710 

(Philips, Hollandia) műszerrel Cu Kα sugárzást (λ = 0.15418 nm) használva Sajó István 

végezte. 
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6.1. Felületkezelés α,ω-difoszfono-alkánokkal – rétegkialakítás vizes közegből 

 

Dolgozatom elsődleges célja az α,ω-difoszfono-alkánok cinkfelületre való spontán 

kötődésének vizsgálata volt, ezért vizsgáltam a kialakult rétegeknek a szerkezetét, illetve a 

cinkkorrózióra gyakorolt hatását Na2SO4 elektrolit oldatban. 

A cink, illetve horganyzott acéllemezek felületkezelését az α,ω-difoszfono-alkánok 

[H2O3P-(CH2)n-PO3H2, n = 5, 7, 8, 12] 10–3 M koncentrációjú vizes oldataiban 7-es pH-n,  

24 óra időtartamig egyszerű bemerítéssel végeztem. Egy napos bemerítéssel kezelt cink 

minták fényképeit és az elsődleges megfigyeléseket a 4. Táblázat, míg a horganyzott acél 

minták fényképeit az 5. Táblázat foglalja össze. A munka kezdeti fázisában a kezelés hatását 

szándékoztam vizsgálni, elsőként, hogy történt-e változás a felületen. Ezért a kezelt mintákat 

nem a 24 óráig csak desztillált vízben tartott mintával hasonlítom össze, hanem egy csiszolt, 

kezeletlen mintával. Irodalmi adatok [7] és a saját tapasztalataim alapján is, a cink desztillált 

vízben lyukak keletkezése közben korrodálódik. Ilyen jellegű változásokat nem tapasztaltam a 

vizsgálataim során a kezelt felületeken, tehát a változások egyértelműen a használt szerves 

anyag hatásának tulajdoníthatók. 

A kezelt mintákat összehasonlítva a kezeletlenekkel megállapítottam, hogy az  

1,5-difoszfono-pentán (DFP) kezelés során a minta felületén szabad szemmel látható lényeges 

változás nem történt. Az 1,7-difoszfono-heptán (DFH) kezelés a cinkfelületen homogén 

csapadékos réteg kialakulását eredményezte. Az 1,12-difoszfono-dodekán (DFD) és az  

1,8-difoszfono-oktán (DFO) oldatos kezelések nem bizonyultak hatékonynak, mivel a 

felületen a kezelések során, mély bemaródások, korróziós nyomok jelentek meg.  

A horganyzott acéllemezeken az α,ω-difoszfono-alkánok hatásának vizsgálatait a 

Festékipari Kutató Kft. kutatócsoportja végezte. Vizsgálataik alapján megállapítható, hogy a 

kezelések során a vizsgált anyagok horganyzott acélfelületre kifejtett hatása hasonló, mint a 

cink esetében. A legrövidebb szénláncú, α,ω-difoszfono-alkán alkalmazása esetén volt a 

leghatékonyabb a horganyzott acéllemezek felületén a rétegkialakítás. 

 

 

 

6. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
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4. Táblázat Az α,ω-difoszfono-alkánokkal felületkezelt cink minták fényképei 

α,ω-difoszfono-alkánokkal kezelt 

cinkfelületek 

Megfigyelés 24 óra 

kezelés után 

polírozott kezeletlen felület 

 

– 

1,5-difoszfono-pentán (DFP) 

 

szabad szemmel 

nem látható változás 

a felületen 

1,7-difoszfono-heptán (DFH) 

 

vastag, matt-fehér, 

csapadékszerű réteg 

alakul ki 

1,8-difoszfono-oktán (DFO) 

 

egyenletes 

bemaródások 

(korróziós nyomok) 

jelennek meg 

1,12-difoszfono-dodekán 

(DFD)  

foltok, egyenetlen 

bemaródások 

nyomai jelennek 

meg 

 

 

Az ipari módszerrel, tűzi úton előállított horganyfelületen észlelt kémiai hatásoknak 

betudható változások hasonlóak a tiszta cinkfelületen észleltekkel. Mindezek alapján az  

1,5-difoszfono-pentán ígéretesnek bizonyult a cink és a horganyzott acéllemezek 

felületkezelésére.  
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5. Táblázat Az α,ω-difoszfono-alkánokkal felületkezelt horganyzott acél minták 

fényképei 

α,ω-difoszfono-alkánokkal 

kezelt horganyzott acéllemezek 

Megfigyelések 24 h kezelés 

után 

 

kezeletlen felület 

 

 

- 

 

1,5-difoszfono-pentán (DFP) 

 

 

foltos, helyenként borítatlan 

vékonyréteg 

 

1,8-difoszfono-oktán (DFO) 

 

enyhe bemaródások, 

korróziós nyomok jelennek 

meg 

 

1,12-difoszfono-dodekán 

(DFD)  

mély bemaródások 

formájában, korróziós 

nyomok jelennek meg 

 

6.1.1. Felületvizsgálatok pásztázó elektronmikroszkóppal  

 

A cinkfelületeken a DFP és DFH oldatokból (10-3 M, pH=7) 24 órás kezelések 

hatására kialakult szerves difoszfonát rétegeket pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam.  

A SEM felvételek, illetve az elemanalízis spektrumok a 4. ábrán láthatók.  

A kezeletlen és a DFP-vel kezelt minták között lényeges különbség nem látható (4a-b. 

ábra). A DFH kezelés során a cinkfelületen egyenletes vastag csapadékos réteg alakult ki 

(lásd 4. Táblázat), amelynek SEM felvételét a 4c. ábra szemlélteti. Az elemanalízis 

spektrumban nagy mennyiségben megjelenő foszfor és oxigén, arra utal, hogy a cinkfelületen 

viszonylag vastag szerves foszfonát tartalmú réteg alakul ki. Azonos mérési körülmények 

között DFP-vel kezelt minta felületén a foszfor csak kis mennyiségben mutatható ki. Tehát az 

így kialakult foszfonátos réteg vékonyabb. 
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                                             (a) kezeletlen cink 

 

(b) DFP kezelésű cink 

 

(c) DFH kezelésű cink 

 

4. ábra A kezeletlen-, a DFP-vel és DFH-val kezelt cink pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételei és az elemanalízis spektrumok 

(a) kezeletlen cink (b) 24 h-ig DFP-vel és (c) DFH-val kezelt cinkfelület 
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Az elemanalízis spektrumok a bemutatott felvételeknek megfelelő területre vonatkozik 

minden esetben. A megadott összetétel reprezentatív a vizsgált teljes felületre nézve. A SEM 

vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy egy homogén foszfonát réteg borítja a 

cinkfelületet. Mennyiségi meghatározást nem végeztem, mivel a kialakult  

oxid-hidroxid szerkezet nem ismert, továbbá a mért oxigén mennyiségének egy része 

származhatott a difoszfono csoportból is.  

 

6.1.2. Difoszfonát rétegek nedvesedési vizsgálata 

 

A cinkfelületen 24 óráig DFP és DFH (10-3 M, pH = 7) kezelés hatására kialakult 

rétegek hidrofil-hidrofób jellegét peremszög mérésekkel minősítettem. Az értékek 

meghatározására nedvesítő folyadékként minden esetben Milli Q vizet használtam. A vizsgált 

fém nedvesedési tulajdonságainak változása a kezelés során ezzel a módszerrel megbízhatóan 

nyomon követhető. A kezeletlen, polírozott felületen mért magas 101o–os haladó peremszög 

érték, a felületen megkötődött szénszennyeződéseknek tulajdonítható. A szén a légkörben 

előforduló különféle szerves vegyületekből és a polírozáshoz használt anyagokból kerülhet a 

mintára. A minta széntartalmát nem jellemeztem, mivel a vizsgálati minták esetében 

állandóan változhat. Ez mindig az adott környezeti körülményektől függ.  

Muster és munkatársai [106] részletes vizsgálatai során az oxid-hidroxiddal borított 

cinkfelületnek 108o-os haladó peremszöget határozott meg vízben. Liu és munkatársai [107] 

spray pirolízissel előállított cink-oxid filmen 109o haladó peremszög értéket mért.  

Sinapi és munkatársai [108] vizsgálataik során polikristályos cinken a polírozást követően 

95o-os haladó peremszöget mértek. Az általam vizsgált cink felületeken vízben mért 

peremszög adatok nagyon közel állnak az irodalmi adatokhoz. A vizsgálataim során azonos 

kísérleti körülmények között kialakított rétegeket, illetve azonos érdességű felületeket 

hasonlítottam össze. Az azonos érdességet a minták esetében az azonos módon történő minta 

előkészítéssel kívántam elérni. A 24 óráig vizes DFP-vel kezelt cink minta első bemerítési 

ciklusban mért haladó peremszög értéke 77o, míg a DFH-val kezelt mintáé 42o. A peremszög 

értékek kezeletlen cinkhez viszonyított változása azt mutatja, hogy mindkét vizsgált vegyület 

(DFP, DFH) egyértelműen módosítja a felületek nedvesedési tulajdonságait. A kezeletlen 

felülethez képest mindkét esetben hidrofil felület jön létre. Ez azt bizonyítja, hogy a kezelt 

felületeket döntően a poláris jellegű foszfonát csoportok borítják; ezek a csoportok 

érzékelhetők közvetlenül a felületi rétegben. A kapott eredmények alapján, a kromát réteghez 
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hasonlóan hidrofil jelleget mutatnak a kialakult rétegek, ezért ígéretesnek bizonyulnak 

kromáthelyettesítő rétegekként való alkalmazásra, pl. festékréteg alatt alkalmazva, 

adhéziónövelő hatásúak.  

6.1.3. A DFP és DFH rétegek kristályszerkezete 

 

A cinkfelületen kialakuló rétegek szerkezetének vizsgálatára röntgen pordiffrakciós 

méréseket végeztem. A 24 óráig DFH-val kezelt minta felületén szabad szemmel is észlelhető 

csapadékos réteg alakult ki. A mintáról készült diffraktogramm az 5. ábrán látható a kiinduló 

DFH spektrumával együtt. A két diffraktogram eltérő, ami azt bizonyítja, hogy nem a 

kezelőszer kiválása következett be, hanem egy felületi reakció során képződött új kristályos 

termék keletkezett. A kezelt minta spektrumában megjelennek a tömbi cinkre utaló vonalak 

is, amelyet a JCPDS 04-0831-es kártyája alapján azonosítottam. 

 

 

5. ábra A tiszta DFH anyagról és a DFH-val kezelt cinkfelületről felvett XRD spektrumok 

 

Feltételeztem, hogy a felületen cink-difoszfonát réteg alakul ki, ezért modell kísérletet 

terveztem, amely során cink-oxid (ZnO) port reagáltattam DFH oldattal, a felületkezeléssel 

analóg körülmények között. A modell kísérlet során, szobahőmérsékleten kialakult egy fehér 

színű csapadék, amelyet leszűrtem és szárítottam. A szintetizált csapadék diffrakciós vonalai 
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(a három legintenzívebb a d = 0,140; 0,464 és 0,412 nm-nél jelentkezett) mellett az el nem 

reagált cink-oxid is megjelent. Ez utóbbi anyagot a JCPDS 36-1451-es kártyája alapján 

azonosítottam. A keletkezett csapadékról felvett XRD spektrumot összehasonlítottam a 

felületen kialakult kristályos fázissal. A szintetizált csapadék és a DFH kezelés során a 

cinkfelületen kialakult réteg azonos, mivel az XRD spektrumok (6. ábra - d = 0,126 és  

0,627 nm) csúcsai egybeesnek. A felületen kialakuló kitüntetett orientációnak 

tulajdoníthatóan a felületkezelt minta spektrumában már nem mindegyik reflexió jelenik meg 

a szintetizált csapadék diffrakciós vonalai közül. 

 

6. ábra A DFH-val kezelt cinkfelületről (1) kapott és a DFH+ZnO-ból (2) előállított 

csapadékról felvett XRD spektrumok 

Mivel a DFH kezelés során jól definiált kristályos szerkezet jelentkezett, ezért 

feltételeztem, hogy hasonlóan rendezett kristályos anyag alakul ki a cinkfelületen a DFP 

kezelés során is. Azonban a cinkfelületen DFP-vel kialakított, jelentősen vékonyabb réteg 

ezzel a technikával nem volt vizsgálható. Azt, hogy a DFP kezelés során vékonyabb film 

képződik, már az EDS mérések is jelezték. Ebben az esetben csak a felületkezeléssel analóg 

körülmények között, a cink-oxid (ZnO) por és DFP oldat reagáltatásával előállított csapadék 

spektrumát lehetett felvenni.  

A DFP és cink-oxid reakciójakor keletkezett csapadék kristályszerkezete feltehetőleg 

analógiát mutat a DFH és cink-oxidból kialakult reakciótermék szerkezetével (7. ábra).  

A DFP és cink-oxid reakciójakor keletkezett reakciótermék legintenzívebb diffrakciós 
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csúcsának (d = 1,19 nm) kismértékű eltolódása a nagyobb szögek irányába, kisebb 

rácstávolságra utal, amely a DFP-ben a két (-CH2-) csoporttal rövidebb szénlánc jelenlétével 

hozható kapcsolatba. 

 

7. ábra A DFP+ZnO (1) és a DFH+ZnO-ból (2) előállított csapadék XRD spektruma 

 

Eredményeim arra utalnak, hogy a modellkísérletek és a felületkezelés során, eddig 

ismeretlen szerkezetű új anyagok képződtek, mivel az irodalmi adatbázisban nem található 

ezekre az anyagokra vonatkozó referencia adat. A kialakult cink-difoszfonátokból a jelen 

munka során nagyobb, egykristályokat nem tudtam készíteni, ezért szerkezetűk azonosítása 

ebben a munkafázisban nem volt lehetséges. 

 

6.1.4. A felületen lévő DFP réteg és a szintetizált cink-DFP infravörös rezgései 

 

 A röntgen pordiffrakciós mérések alapján, csak a DFH-val kialakított rétegről 

bizonyítottam, hogy ugyanaz a fázis alakult ki a cinkfelületen, mint a cink-oxid és a DFH 

reakciója során keletkező termék. A cinkfelületen 24 óra után 10-3 M DFP oldatból kialakult, 

vékonyabb DFP rétegről (8C. ábra) készített infravörös spektrumokat összehasonlítva a cink-

oxid és DFP reakciója során keletkező termék spektrumával (8B. ábra), látható hogy a 

foszfono csoport rezgési tartományában ugyanazok a jellemző sávok megtalálhatók mindkét 

esetben. A felülettel való kölcsönhatás következtében, a színképben megjelenő  
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sávok kiszélesednek, jobban átlapoltak, de egyértelműen látható a 8. ábra alapján, hogy 

ugyanarról az anyagrendszerről beszélhetünk mindkét esetben. A 1185-, 1123-, 1071 cm-1 

sávok az aszimmetrikus (νas), míg a 954- és 977 cm-1-nél jelenlévő sávok a szimmetrikus (νs) 

–PO3
2- rezgés sávja (8B. ábra).  

A spektrumokban fellelhető sávok egyezése tehát bizonyítja, hogy a felületen kialakított réteg 

azonos a szintetizált modell vegyülettel. Tehát a röntgen pordiffrakciós méréseknél tett 

megállapítást, miszerint feltehetőleg egy cink-difoszfonát réteg alakul ki a kezelt felületen az 

infravörös spektroszkópiával mért spektrumok megfelelően alátámasztják. 

A DFP-vel felületkezelt minta spektrumának részleteiről a dolgozat során a 6.5.6. fejezetben 

olvashatunk majd bővebben. 

 

 

8. ábra A tiszta DFP anyag (A), a cink-oxid és DFP-ből szintetizált csapadék (B) 

 és a cinkfelületen 24 h után kialakult DFP réteg (C) infravörös spektrumai 

 

6.1.5. A DFP és DFH felületi filmek XPS vizsgálata 

 

Röntgen-fotoelektron spektroszkópiás (XPS) mérés segítségével tanulmányoztam a 

kezeletlen cinkfelületet, valamint a cinkfelületen a semleges 10-3 M DFP és DFH oldatban 24 

óra elteltével kialakult rétegeket. A 9. ábrán a kezeletlen cink, a DFP-vel és DFH-val 
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kezelt cink minták áttekintő spektrumai, a 10. ábrán ugyanezeknek a mintáknak a szűkebb 

kötési energia tartományban bemutatott áttekintő spektrum részletei láthatók.  

 

 

 

9. ábra A kezeletlen cink, a DFP és DFH-val kezelt cink áttekintő XPS spektrumai  

(a – kezeletlen minta, b – 24 h DFP-vel kezelt minta, c – 24 h-ig DFH-val kezelt minta) 

 

A polírozott és végül etanollal gondosan lemosott minta felületén a tömbfázisra 

jellemző, cink vonalai mellett az oxigén és szén fotoelektron- és Auger-jelei uralják a 

spektrumokat. Jelentős mennyiségben további szennyező vonalakat a nagyon kis mennyiségű 

szilícium jel (10. ábra) mellett nem észleltünk. A szilícium feltehetőleg az előkészítéshez 

használt polírozó pasztából vagy a csiszolópapírból származhat. A nagy intenzitású 

széncsúcsok jelenléte nem meglepő, ezek a felületen gyakran előforduló szénszennyezőnek 

tulajdoníthatók. A szén a légkörben előforduló különféle szerves vegyületekből és a 

polírozáshoz használt anyagokból kerülhet a mintára.  
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10. ábra A kezeletlen cink, a DFP-vel és DFH-val kezelt cink áttekintő XPS spektrum 

részletei keskenyebb kötési energia tartományban 

 (a – kezeletlen minta, b – 24 h DFP-vel kezelt minta, c – 24 h-ig DFH-val kezelt minta) 
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Az XPS mérések alapján a kezeletlen minta spektrumában megjelenő jelentős oxigén 

jel arra utal, hogy a fém felületet natív oxid-hidroxid réteg boríthatja, amely a polírozást 

követően kialakul a fém felületén [77]. Leválasztott, 100 ºC alatti hőmérsékleten szárított jól 

definiált cink-hidroxid és ebből a hidroxidból hőkezeléssel (300ºC) előállított/átalakított cink-

oxid O 1s spektrumát összehasonlítva a kezeletlen mintának a spektrumával (11. ábra), 

megállapítható, hogy a natív felületi réteg egy vegyes felületi oxid-hidroxid réteg.  

A kezeletlen mintát borító oxid felületén képződik egy hidroxidos réteg. Az O 1s spektrum a 

kezeletlen minta esetén jól illeszthető az oxid és hidroxid jellemző komponenseivel (11. ábra). 

Az 533,2 eV kötési energiánál megjelenő nagy energiájú komponens és a kisebb energiájú 

531,5 eV komponens az OH-Zn és az O-Zn kötési állapotoknak felelnek meg. A két 

komponens csúcs közel azonos intenzitása a nagyobb cink-oxid tartalomnak tulajdonítható. 

 

 

 

11. ábra A kezeletlen cink minta, a leválasztott Zn(OH)2 és hőkezeléssel a hidroxidból 

előállított ZnO illesztett O 1s spektruma 
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A Zn 2p3/2 csúcs egy fémes és egy oxidált komponensre bontható, melyek 1021,8 eV 

és 1022, 7 eV értékeknél vannak. Az Auger csúcs-együttes is magába burkolja a fémes és 

oxidált cink jellemző csúcsait 992,4 és 986,8 eV-nál. A cink kémiai állapotára jellemző Auger 

paraméter értékeket (αZn) Wagner által megadott összeg alapján számítottam 109]:  

( ) ( )( )LMM..2.. 2/3 ZnEKpZnEBzn +=α                                         (36) 

Az összeg alapján a kezeletlen cink felületen előforduló kémiai állapotok között 

különbség tehető. Az Auger paraméter értékei alapján αZn-Zn =2014,2 eV és αZn-O =2009,5 eV. 

Az αZn-Zn fémes cinknek felel meg, az αZn-O értéke a mért Zn(OH)2 és ZnO αZn-OH= 2009,2 eV 

és αZn-O =2010,4 eV értékek közé esik. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a vizsgált 

polírozott, kezeletlen cink mintát egy részben hidratált oxid film borítja. A kezeletlen cink 

minta Zn 2p (a), illesztett Zn 2p (b), Zn (LMM) és illesztett C1s spektruma a 12. ábrán 

látható.  

 

12. ábra A kezeletlen cink minta Zn 2p (a), illesztett Zn 2p (b), Zn (LMM) és illesztett C1s 

spektruma 
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A C1s több komponensre bontható. 285,1 eV kötési energiánál főként a 

szénhidrogénekre jellemző szén jelenik meg. Továbbá három oxidált komponenssel jól 

illeszthető a C 1s csúcs: 286,0 eV-nál a C-O [110, 81]; 287,5 eV C=O és 289,7 eV C=OO 

(karboxil-) vagy CO3 (karbonát) környezetnek megfelelő komponensek [111]. Ezek az 

értékek jó egyezést mutatnak az irodalmi adatokkal [110, 81, 111].  

A DFP és DFH oldatokban felületkezelt minták áttekintő spektrumában a jellemző 

cink, oxigén, szén jelenlétére utaló vonalak mellett jelen vannak a foszfor vonalai is. A DFP-

vel és DFH-val 24 óráig kezelt felületek Zn 2p, Zn (LMM), C 1s, Zn 3s és P 2p spektrumait 

láthatjuk a 13. ábrán. 

 

 

13. ábra A DFP és DFH-al 24 h-ig kezelt felületek Zn 2p, Zn (LMM), C 1s, Zn 3s és P 2p 

spektrumai 

 

A cinkfelületen két különböző szerves difoszfonáttal (DFP, DFH) kezelt minták C 1s 

spektrumai alapján a 285,0 eV kötési energiánál megjelenő C 1s csúcsok a C-C illetve C-H 

kötésekben résztvevő szénatomokhoz rendelhetők, vagyis azok (részben) az  
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1,5-difoszfono-pentán, illetve az 1,7-difoszfono-heptán szénláncának megfelelő 

szénatomokhoz tartoznak. A 133,7 eV kötési energiánál megjelenő csúcs foszfonsav 

környezet )HPO,PO( 3
2
3

−− −−  kialakulására utal. Irodalmi adatok szerint az átmeneti fém 

felületeken adszorbeálódott foszfonsav molekulák P 2p3/2 csúcsa tipikusan 133 eV kötési 

energia környékén jelenik meg [111-113]. A mért 133,7 eV csúcspozíciók a felülettel való 

kémiai kölcsönhatás kialakulását igazolják. A pontos kötésviszonyok megállapítását viszont 

nehezíti a spektrumban a szennyeződésből származó (C és O) csúcsok jelenléte.  

A Zn 2p poziciója 1022,5 eV-nál és a Zn (LMM) 986,8 eV-nál a cinknek oxid-

hidroxidos környezetére utal. Elemi cink nem detektálható a DFP-vel és DFH-val 24 óráig 

kezelt cinkfelületeken. A jelen kezelési kísérletben mért Zn (LMM) és αZn csúcspozíciók a 

cink és a foszfono-csoport kölcsönhatását igazolják.  

A 6. Táblázat az atomszázalékokat, illetve a relatív arányaikat tartalmazza a felülethez kötött 

DFP és DFH esetén. A táblázatban közölt koncentrációk bizonytalansága ±5 %. 

 

6. Táblázat A DFP-vel és DFH-val kezelt cinkminták felületén meghatározott 

atomszázalékokat, illetve a relatív arányaik 

Minta O C P Zn C/P O/P P/Zn 

DFP/Zn  35,5 44,3 9,3 11,0 4,8 3,8 0,85 

DFH/Zn 30,8 47,7 10,7 10,8 4,5 2,9 1,00 

 

A mért P/Zn és O/Zn arányok egy közelítőleg sztöchiometrikus 1:1 Zn/foszfonát 

arányra utalnak. A magas C/P arány a felületen feleslegben lévő szénszennyeződésből 

származik. A 7. Táblázatban a kiinduló DFP és a cink-oxid és DFP; DFH-val szintetizált két 

csapadék esetén meghatározott atomszázalékokat, illetve a relatív arányaikat tartalmazza.  

A táblázatban közölt koncentrációk bizonytalansága ±5 %. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a szilárd DFP jó közelítéssel sztöchiometrikus, az 

O/P arány közel 3, míg a C/P közel 2,5. A mért nagyobb C/P arány a felületi 

szénszennyeződésből adódik. A csapadékok O/P aránya szintén 3 körüli érték, mely a 

foszfono csoport reakcióbeli stabilitására utal. A P/Zn és O/Zn arányok hasonlóan az 1:1 

sztöchiometriájú reakcióra utalnak. A P/Zn arány a cink-oxid nem teljes átalakulására utal a 

csapadék képződés során. Ezzel teljes összhangban a pordiffrakciós vizsgálatok alapján is 

látható volt, hogy maradt a csapadékban el nem reagált cink-oxid. 
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7. Táblázat A szilárd DFP, illetve a cink-oxid és a DFP/DFH-ból előállított két csapadék 

mintára meghatározott atomszázalékok illetve a relatív arányaik 

 

Modell minták O C P Zn O/P O/Zn P/Zn 

szilárd DFP   43,1 42,1 14,8 - 2,9 - - 

DFP + ZnO (szilárd) 30,1 48,6 10,0 10,8 3,0 2,8 0,93 

DFH + ZnO (szilárd) 30,8 46,2 9,7 13,3 3,2 2,3 0,73 

 

Az Auger paraméter ábra [109] az adott elem kémiai környezetére lényegesen 

szemléletesebb képet ad, mint amelyet a kötési energia kémiai eltolódásából nyerhetünk.  

Az Auger paraméter ábra egy kétdimenziós ábrázolásmód, amely a vizsgált elemre a 

különböző kémiai állapotoknak megfelelő Auger paramétert mutatja. A fotoelektronok 

kinetikus energiáját ábrázoljuk a kötési energiának a függvényében. A két utóbbi számértékét 

összeadva +1-es meredekséggel rendelkező vonalakból egy Auger paraméter rács is 

megjelenik az ilyen típusú ábrákon [109]. Az azonos Auger paraméterek hasonló extra 

atomos relaxációt jelentenek, amely a környezet polarizálhatóságának a mértékét fejezi ki. Az 

Auger paraméter növekedése a környezet polarizálhatóságát, csökkenésük pedig kevésbé 

polarizálható kötési viszonyokra utalnak. A növekvő kötési energia, a környező atomok 

nagyobb elektronegativitását jelenti. 

Az Auger paraméter ábra (14. ábra) a kezeletlen-, a felületkezelt minták, a szintetizált 

csapadékok, a leválasztott cink-hidroxid és a hőkezeléssel a hidroxidból előállított cink-oxid, 

illetve néhány irodalmi adatot foglal magába. A kezeletlen cink felületen mért értékek az 

irodalmival megegyező fémes jellegű cinkkel, illetve a felületén mért oxidos-hidroxidos 

állapotú cink környezettel mutatnak jó egyezést. A vizsgált minta esetén az oxid-hidroxidos 

állapot köztes értéket mutat az irodalomban található és általunk mért oxidos és hidroxidos 

állapot között, miszerint a vizsgált cinkfelületen jelen van vagy kialakul egy oxid-hidroxid 

réteg.  

A szintetizált cink-difoszfonát minták a kis Auger paraméterű környezetbe esnek és 

értékeik rendre kisebbek a cink-oxidénál. Bár a cink közvetlen szomszédai ez esetben is 

oxigén atomok, viszont azok a továbbiakban foszfor atomokhoz, illetve azon keresztül öt és 

hét atomos szénlánchoz kötődnek. Ebből a környezetből csak minimális extra atomos 

relaxáció várható. Bár nem túl nagy, de kis mértékű különbség észlelhető a szintetizált  

DFP-cink és a DFH-cink között, amely a pordiffrakciós méréseknél tett megállapítással 

összhangban van. Lényeges rámutatni, hogy a cink-felületen DFP és DFH vegyületekkel 
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kialakult védőrétegek Auger paraméter értékei igen közel esnek a szintetizált mintákéhoz, 

amely a röntgen pordiffrakciós vizsgálatok alapján kimutatott egyezést megerősíti. 

 

14. ábra Auger paraméter ábra  

(● – a kezeletlen minta, a leválasztott Zn(OH)2 és a hőkezeléssel a hidroxidból előállított ZnO 

minták, ● - a DFP és DFH-al felületkezelt minták, ● a DFP-Zn és a DFH-Zn szintetizált 

csapadékok, ■ - néhány irodalmi adat [109, 111]) 
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6.1.6. Az elemek eloszlása a DFP és DFH felületi rétegben  

 

Az elemek eloszlása a felületi rétegben egyszerűen megjeleníthető a parázsfény 

spektroszkópia segítségével. A porlasztási idő függvényében detektált elem-intenzitások 

gyors minőségi információval szolgálnak a felületről. A kezeletlen minta esetén a felületet 

egy széntartalmú (natív) oxid-hidroxid réteg borítja, amely a levegőn a nedvesség hatására 

gyorsan kialakul a mintán (15a. ábra). Ez a megállapítás jó egyezést mutat a bemutatott XPS 

mérésekkel is. A DFP és DFH kezelés során mindkét esetben kialakul a felületen a szerves 

difoszfonát réteg, amelyet a mélységprofil ábrákon a foszfor sáv megjelenése bizonyít  

(15b-c. ábra). A DFP kezelések legjellegzetesebb sajátsága, hogy a réteg teljes vastagságában 

megjelent a cink, illetve a hidrogén jel. Ennek alapján megállapítható, hogy a kialakult réteg 

felépítésében részt vesz a cink, tehát a felületen, feltehetően egy cink-difoszfonát konverziós 

réteg alakul ki. A foszfornál mélyebbre kiterjedő oxigén jel a cinkfelületén, illetve a szerves 

difoszfonát réteg alatt lévő oxid-hidroxid rétegre utal. A DFP rétegben a cink jel közelítőleg 

állandó, míg a DFH rétegben csökken a vastagsággal. 

A két vizsgált eset közül a DFP-vel kezelt mintán a réteg vékonyabbnak bizonyult, ezt 

a bombázáshoz szükséges idő is alátámasztja. Itt még megkülönböztethető a határfelületi 

oxid-hidroxid réteg, illetve a rajta kialakuló szerves difoszfonát réteg (15. ábra - 

rétegmodellek), míg a vastagabb DFH réteg esetén már nem lehet a fázishatárokat 

egyértelműen megkülönböztetni. Az elemek intenzitásbeli csökkenésének figyelembe 

vételével felrajzolható a rétegmodell. Az adott elem intenzitásának csökkenésének helyén van 

a rétegek közötti határ. 
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15. ábra 
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      kezeletlen cink     szerves difoszfonáttal kezelt cink 

 

 

 

 

 

rétegmodellek 

 

15. ábra Mélységprofil görbék és rétegmodellek 

(a – kezeletlen-, b – 24 h-ig DFP-vel kezelt-, c – 24 h-ig DFH-val kezelt cinkfelület) 
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6.1.7. A DFP és DFH rétegek korróziógátló hatása 

 

 

A 24 óráig 10-3 M (pH = 7) DFP és DFH oldatokkal kezelt cinkfelületeken kialakult 

rétegek időbeni stabilitását, illetve a cink korróziós viselkedésére kifejtett hatását vizsgáltam 

10-1 M (pH = 7) Na2SO4 oldatban 24 órán át.  

 

 

 

16. ábra A kezeletlen (a, b) illetve 24 h–ig vizes DFP (a) oldatban kezelt minta 10-1 M 

Na2SO4 oldatban mért Nyquist diagramjai 4 h és 24 h vizsgálati idő után 

(kezeletlen minta - □ – 4 h után , ∆ – 24 h után;  

24 h –ig DFP-vel kezelt ■ – 4 h után, ▲ – 24 h után) 



CINKFELÜLETEN KIALAKÍTOTT α,ω-DIFOSZFONO-ALKÁN NANORÉTEGEK JELLEMZÉSE ÉS KORRÓZIÓGÁTLÓ HATÁSUK VIZSGÁLATA  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 57 

A kezelések hatására a kezeletlen mintához képest Na2SO4 oldatban jelentős hatás 

tapasztalható, a mintáknak megváltozik az elektrokémiai viselkedése, amelyet jól 

szemléltetnek a 24 óra DFP kezelést követően 4h és 24 óra után Na2SO4 oldatban mért és a  

16-17. ábrán bemutatott Nyquist és Bode diagramok is. A görbéken a pontokat összekötő 

vonal az illesztés során kapott görbét jelöli.  

A Nyquist görbék alakja a kezeletlen minták esetében az irodalmi adatokkal jó 

egyezést mutat [13]. A cink oldódási és korróziós folyamatai több párhuzamosan végbemenő 

oldódási és adszorpciós lépések sorozata. A két kapacitív hurok a felületen jelenlévő oxid-

hidroxid jelenlétére utal. A nagy frekvenciás félkör a töltésátlépési reakciónak, míg a kis 

frekvenciás félkör jelenléte a spektrumokban az adszorpció hatásának tulajdonítható. 

 

17.ábra A kezeletlen, illetve 24 h–ig vizes DFP oldatban kezelt minta 10-1 M Na2SO4 

oldatban mért Bode diagramjai 4 h és 24 h vizsgálati idő után 

(kezeletlen minta - ■ - 4 h után, ● – 24 h után;  

24 h –ig DFP-vel kezelt ■ – 4 h után, ●- 24 h után) 

 

A kezelt esetekben a Nyquist görbék alakja tipikus torzult félkör, tehát egyértelműen 

hatással volt a használt anyag a vizsgált cinkfelületre. A DFH-val kezelt cinkfelületen mért 

impedancia görbék alakja hasonló a DFP-vel kezelt cinkfelületen mért spektrumokkal. 
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A kezeletlen és a DFP-vel kezelt minták korróziós potenciáljának kismértékű eltérése 

alapján (18. ábra) feltételezhető, hogy a kialakult DFP réteg a kromátréteg védőhatásához 

hasonló mechanizmussal állunk szemben.   

A mérési adatok illesztésére a kezeletlen cink és a 24 óráig DFP-vel kezelt cink 

felületen lezajló folyamatok nyomon követésére a 19. ábrán látható helyettesítő áramkört 

használtam. A használt helyettesítő áramkör elemei a következők: Rs az oldatellenállás,  

Qdl a Helmholtz-féle kettősréteg-kapacitás, Rct1 a cinkoldódás töltésátlépési ellenállása,  

Rct2 egy átmeneti folyamatra jellemző töltésátlépési ellenállás, amely diffúzió kontrollált,  

W Warburg diffúziós elem, Rad az adszorbeált réteg adszorpciós ellenállása és  

Cad kapacitása. Elsőként a hét paramétert szabadon hagyva végeztem az illesztést, amely 

során az Rs(t) és ndl(t) paraméterek állandónak bizonyultak. Végül az oldatellenállást (Rs)  

30 Ω állandó értéken tartva és az ndl értékét 0,92-re rögzítve újra elvégeztem az illesztést.  

A khi-négyzet értékek 10-5 és 10-4 között voltak. 

 

18. ábra Kezeletlen cink (■) és DFP-vel kezelt cink (●) minták korróziós potenciáljának 

időbeni változása 
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19. ábra A mérési adatok illesztésénél használt helyettesítő áramkör  

 

A kezelt minták esetében is a 19. ábrán látható helyettesítő áramkör segítségével 

végeztem az illesztést. A DFP-vel kezelt minta esetén az illesztés során az Rs értékét 35 Ω, 

míg az ndl értékét 0,92 állandó értékre rögzítettem. A felületen képződött rétegek főként a cink 

korróziós folyamatait befolyásolják. A 20. ábra a cinkoldódás töltésátlépési ellenállásának 

(Rct1) és a kettős réteg kapacitásának (Qdl) időbeni változását szemlélteti. A kezelés hatására a 

cinkoldódás töltésátlépési ellenállásának növekedése (20a. ábra) arra utal, hogy az adott 

körülmények között a felületen kialakult cink-difoszfonát réteg gátolja a cink felület és az 

oldat közötti töltésátlépést, ezáltal a cinkoldódás folyamatát is. Mindezt alátámasztja a kezelés 

hatására bekövetkező kettősréteg kapacitás értékeinek változása is (20b. ábra). A kezelt minta 

esetében a kettősréteg kapacitásának és a töltésátlépés ellenállásának értéke időben állandó, 

tehát a felületen kialakított réteg a vizsgált körülmények között stabilnak mondható.  

Az Rct2-W áramköri elemek felületi diffúziókontrollált folyamat végbemenetelére 

utalnak. A 24 óráig DFP kezelés hatására a minta töltésátlépési ellenállásának értéke csökken 

(21a. ábra), amely arra utal, hogy a folyamat végbemenetelének sebessége többé-kevésbé 

független az alkalmazott kezelés hatásától. A diffúziós elem értékének növekedése (21b. ábra) 

a kezeletlen minta esetében kapott értékhez képest azt jelzi, hogy a felületi réteg 

kialakulásának köszönhetően a diffúzió mértéke jelentős.  

Az adszorpciós elemek időbeni változását a 22. ábra szemlélteti. A felületen jelenlévő 

adszorbeált termékek hatása az adszorpciós ellenállás értékek változásában nyilvánul meg.  

A kezelt esetben az adszorpciós ellenállás értékek időben megnövekednek, míg az 

adszorpciós kapacitás értékek csökkenek. A felületi aktív helyek a kezelt minta esetében 

gátoltak, azonban a kezeletlen minta esetén a korróziós termékek keletkezésével, újabb aktív 

helyek jönnek létre, ezért tapasztalható ebben az esetben a kapacitás értékek időbeni 

nővekedése. 
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20. ábra A cinkoldódás (a) töltésátlépési ellenállásának (Rct1) és (b) a kettős réteg 

kapacitásának (Qdl) időbeni változása az illesztésből származó hibahatárokkal együtt 10-1 M 

Na2SO4 oldatban (□ – kezeletlen cink, ● - a 24 h-ig DFP-vel kezelt cink) 
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21. ábra Diffúzió kontrollált folyamat (a) töltésátlépési ellenállásának (Rct2) és a folyamatra 

jellemző (b) Warburg diffúziós elem (W) időbeni változása az illesztésből származó 

hibahatárokkal együtt 10-1 M Na2SO4 oldatban (□ – kezeletlen cink, ● - a 24 h-ig DFP-vel 

kezelt cink) 
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22. ábra Az adszorbeált réteg (a) adszorpciós ellenállásának (Rad) és (b) kapacitásának 

 (Cad) időbeni változása az illesztésből származó hibahatárokkal együtt 10-1 M Na2SO4 

oldatban (□ – kezeletlen cink, ● - a 24 h-ig DFP-vel kezelt cink) 



CINKFELÜLETEN KIALAKÍTOTT α,ω-DIFOSZFONO-ALKÁN NANORÉTEGEK JELLEMZÉSE ÉS KORRÓZIÓGÁTLÓ HATÁSUK VIZSGÁLATA  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 63 

 

 

 

 

23. ábra A cinkoldódás töltésátlépési ellenállásának (a) és az inhibíciós hatékonyság (b) 

változása időben 10-1 M Na2SO4 oldatban(□ - a kezeletlen cink, ● - a 24 h-ig DFP-vel kezelt 

cink - és ▲- a 24 h-ig DFH-val kezelt cink) 
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A DFP-vel kezelt minta esetén az Rct1 értékekeinek időbeni változása közel állandó 

(23a. ábra), tehát a cinkoldódás sebessége Na2SO4 oldatban nem változik. A kezeletlen 

minták esetében az Rct1 értéke a DFP kezelés hatására körülbelül négyszeresére növekedett.  

A töltésátlépési ellenállások segítségével a (30) egyenlet alapján számított inhibíciós 

hatékonyság értékek időben csökkenő tendenciát mutatnak (23b. ábra). Az inhibíciós 

hatékonyság csökkenése a kezeletlen mintán kialakuló korróziós termékek blokkoló 

hatásának következtében az Rct1 értékek enyhe időbeli növekedésének köszönhető. A kialakult 

rétegek kezdetben ~ 80% korróziós hatékonyságot mutatnak, amely 24 óra után 60%-ra 

csökken. 

Hasonló jelenség tapasztalható a DFH-val kezelt cinkfelületeken is. Az Rct1 értékei 

időben enyhe csökkenést, majd állandó értékeket mutatnak Ezek a molekulák hatásukban, 

megközelítik, de nem érik el a DFP által nyújtott védőhatást. Ennek tulajdoníthatóan a 

továbbiakban a DFP molekulákat alkalmazom a cink felületvédelmére.  
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6.2. Vizes közegből történő rétegkialakítás eredményeinek összefoglalása 

 

Részletesen megvizsgáltam a natív oxid-hidroxiddal borított cink felületen az  

1,5-difoszfono-pentán és az 1,7-difoszfono-heptán kezelés hatását. Megállapítottam, hogy a 

vizes közegből a rövidebb szénláncú molekulákkal a cinkfelületen összefüggő réteg alakul ki. 

Az 1,7-difoszfono-heptán (DFH) esetében homogén csapadékos réteg alakult ki, míg az  

1,5-difoszfono-pentános (DFP) kezelésnél, 24 óra után felületváltozás szemrevételezéssel 

nem volt tapasztalható. SEM és EDS eredmények arra utalnak, hogy különbség van a 

kialakult rétegek vastagsága között, mivel a foszfor a DFP kezelés során csak nagyon kis 

mennyiségben volt kimutatható, míg a DFH esetén ez már nagyobb mennyiségben volt jelen a 

felületen. A rétegvastagságbeli különbségeket az XPS, illetve a GD-OES eredmények is 

alátámasztják. A peremszög vizsgálatok bizonyították, hogy a felületre hatással voltak a 

vizsgált anyagok. A kezelések a kezeletlen felülethez képest hidrofilebb felületeket 

eredményeznek. A röntgen pordiffrakciós eredmények alapján a DFH kezelés során kialakult 

csapadékos réteg cink-difoszfonát. A vékonyabb DFP réteg is egy cink-difoszfonát réteg, 

amelyet az infravörös mérések alátámasztanak. 

A felületkezelés során kialakult rétegek és a szintetizált cink-difoszfonátok esetében 

ugyanarról az anyagrendszerről beszélhetünk. A GD-OES eredmények alapján, a felületi 

rétegben jelenlévő cink mennyisége arra utal, hogy a felületen egy konverziós cink-

difoszfonát réteg alakult ki. A kialakult rétegek jó védőhatást nyújtanak a cinkfelületnek 

Na2SO4 közegben. Az alkalmazott felületkezelések jelentősen megnövelték a cink korrózióval 

szembeni ellenállását. A rétegek gátolják a cink oldódási folyamatát, a kezelés hatására a 

töltésátlépési ellenállás négyszeresére növekedett a kezeletlen minta töltésátlépési 

ellenállásához képest. A korróziós inhibíciót az oldhatatlan cink-difoszfonát képződéssel 

magyarázom, amely gátolja a cink oldódását. A továbbiakban az 1,5-difoszfono-pentán 

kezelésekkel végeztem átfogóbb kísérleteket, mivel ez bizonyult ígéretesebbnek, mind 

esztétikai, mind a nyújtott védőhatás szempontjából. 
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6.3. Felületkezelés α,ω-difoszfonsavakkal -rétegkialakítás etanolos közegből 

  

A hosszú szénlánchosszúságú, α,ω-difoszfono-alkánok nehezebben oldódnak vízben, 

illetve a cinkfelületen vizes közegből nem sikerült réteget kialakítani a DFO és DFD 

alkalmazásával, ezért két szerves oldószert használva is megkíséreltem a védő difoszfonát 

réteg kialakítását. Mivel tetrahidrofuránban a rövid szénláncú molekulák rosszul oldódtak, 

ezért az összehasonlító vizsgálatokhoz szerves oldószerként etanolt használtam. Azonban 

figyelembe kell venni, hogy az etanol képes adszorbeálódni a cinkfelületen [77]. A vizes 

kezelésekhez hasonlóan a felületkezelést α,ω-difoszfono-alkánok [H2O3P-(CH2)n-PO3H2, 

n = 5, 7, 8, 12] 10–3 M koncentrációjú etanolos oldataiban 24 óra időtartamig egyszerű 

bemerítéssel végeztem. A vizsgált felületek minden esetben a kezelést követően fényesen 

maradtak. Szemmel korróziós nyom megjelenése, bemaródás vagy bármilyen változás nem 

volt megfigyelhető a kezelt felületeken. 

6.3.1. Difoszfonát rétegek nedvesedési vizsgálata 

 

Peremszög mérésekkel, a cinkfelületen etanolban oldott α,ω-difoszfono-alkánok 

oldataiból kialakult rétegeket minősítettem. A vizsgálatok során azonos kísérleti körülmények 

között kialakított rétegeket, illetve azonos érdességű felületeket hasonlítottam össze.  

 

24. ábra A kezeletlen, 24 h-ig etanollal és etanolos difoszfonátokkal kezelt cink peremszög 

értékei 
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A 24. ábrán láthatók a kezeletlen, az etanollal és a különböző szénlánchosszúságú,  

α,ω-difoszfono-alkánok etanolos oldatával kezelt minták esetén mért peremszög értékek.  

Az összefüggő görbe csak a változási tendencia szemléltetésére szolgál. A peremszög értékek 

változása a kezeletlen cinkhez (101o) képest egyértelműen mutatják, hogy a vizsgált anyagok 

módosítják a felületek nedvesedési tulajdonságait. A kezeletlen felülethez képest az 

alkalmazott vegyületek hidrofil felületeteket eredményeztek. Egyedüli kivétel, a DFD (130 o), 

amely esetében eltérő tendencia tapasztalható, azaz a felület a kezeletlen cinknél is nagyobb 

hidrofóbicítást mutatott. Elképzelhető, hogy a molekulák mérete (szénláncuk hossza) miatt 

ezek a molekulák a cinkfelületen valamilyen módon elhajlanak, a szénláncuk érzékelhető 

közvetlenül a felületen.  

Összehasonlítva a 24 óráig vizes DFP-vel kezelt cink minta első bemerítési ciklusban 

mért haladó peremszög értékét (77o) az etanolos közegből kialakított réteg (70o) értékével 

megállapítható, hogy a felületen kialakult réteg nedvesíthetősége függetlenül az alkalmazott 

közegtől (oldószertől) azonos jellegű.  

 

6.3.2. Etanolos és vizes közegből kialakított DFP rétegek XPS vizsgálata 

 

XPS vizsgálatokat végeztem a rétegek minősítésének érdekében. A DFP-vel kezelt 

mintákon függetlenül az alkalmazott oldat jellegétől (vizes/etanolos) a kapott áttekintő 

spektrumokban a cinkre jellemző spektrális elemek mellett jelen vannak az oxigén, foszfor és 

szén jelenlétére utaló vonalak is. A jelentős oxigén jel itt is arra utal, hogy a felületet oxid-

hidroxid réteg borítja. 

A nagy felbontású Zn 2p, Zn (LMM), C 1s és Zn 3s a P 2p csúccsal együtt a 25. ábrán 

látható. Összehasonlítva pl. a Zn 3s és P 2p intenzitás arányokat, látható, hogy nagyobb 

mennyiségben van jelen a DFP a vizes közegből kialakított rétegben a minta felületén, mint 

az etanolos közegből kialakított rétegben. A P 2p csúcs 133,7 eV kötési energia értéknél 

mutatkozott, ami jó egyezést mutat hasonló foszfonát származékok irodalomban nemrég 

megjelent adatival [56, 113]. Az XPS MultiQuant 5.01 programmal [105] meghatározott 

mennyiségi adatokat a 8. Táblázat foglalja össze, a (P/Zn) aránya jó egyezést mutat a fenti 

megállapítással. A mért P/C arányt összehasonlítva a DFP molekulából számítható aránnyal, 

megállapítható, hogy nagy mennyiségű szén felesleg van a felületen mindkét minta esetében. 

A szénfelesleg jelentősen nagyobbnak bizonyult az etanolos DFP-vel (Et-OH-DFP) kezelt 

minta esetén.  
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A spektrumokat a szénláncból származó C1s vonal 285,0 eV kötési energiájára (B.E.) 

vonatkoztattam. A kötési és Auger kinetikus energiák (K.E.) meghatározásának pontossága  

± 0,2 eV vagy ennél jobb. A Zn 2p3/2 energiája 1022,2 eV B.E., amely jó egyezést mutat az 

irodalomban oxigén környezetben található cink adataival [108, 111, 114, 115]. 

 

 

 

25. ábra A 24 h-ig DFP-vel és etanolos DFP-vel kezelt cink minták nagy felbontású Zn 2p, 

Zn (LMM), C 1s és Zn 3s-, P 2p vonalai  

 

8. Táblázat A 24 h-ig vizes és etanolos DFP-vel kezelt cink minták P/C és P/Zn atomszázalék 

relatív arányai 

 

 

 

 

 

Minta P/Zn P/C P/Celm 

24 h vizes DFP 

24 h Et-OH-DFP 

0,85 

0,28 

0,26 

0,08 

0,40 

0,40 
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A Zn (LMM) spektruma eltér a két minta esetén. Az oxid-hidroxidos környezet  

986,3-986,7 eV kinetikus energiánál mutatkozik mindkét esetben, de az etanolos DFP oldattal 

kezelt minta esetén 992,5 eV K.E.-nál a fémes cinkre jellemző csúcs is megjelenik. Az 

etanolos közegből vékonyabb réteg alakul ki. 

A C1s vonalak főként a szénhidrogén láncból származó szénre jellemzőek, 285,0 eV 

kötési energiánál. Egy váll jelenik meg 285,9 eV kötési energiánál, mely C-O és C-P kémiai 

környezetre utal. Az utóbbi értékek az irodalmi adatokkal jó egyezést mutatnak [110, 116].  

Kis intenzitású csúcsok 287,5 és 289,2 eV kötési energiáknál különböző C=O (karbonil) és  

C-OO (karboxil) környezetre utalnak [111]. 

 

6.3.3. Az elemek eloszlása az etanolos és vizes közegből kialakított DFP felületi rétegben 

A két különböző közegből kialakított DFP felületi foszfonát réteg mélységprofil 

görbéi minőségi információval szolgálnak a kezelt felületről. Az elemek eloszlását a felületi 

rétegben a 26. ábra mutatja. A használt oldószertől függően jól látható a 26. ábrán a két minta 

közötti különbség. Látható, hogy mindkét minta felületén kialakul egy difoszfonátos réteg, 

amelyet a spektrumban megjelenő foszfor sáv bizonyít. A foszfor jel alakja, illetve szélessége 

alapján az etanolos kezeléssel kialakított réteg jóval vékonyabbnak bizonyul. A bombázáshoz 

szükséges idővel magyarázható a vastagságbeli különbség. Ez összhangban van az XPS 

méréseknél tett megállapítással, miszerint az etanolos közegből kialakított DFP réteg jóval 

vékonyabb, mint a vizes oldatból kialakított réteg.  

A felületet borító oxid-hidroxid réteg között is vastagságbeli különbség mutatkozik. 
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26. ábra Mélységprofil görbék: a – 24 h-ig Et-OH-DFP-vel kezelt cink felület, b – 24 h-ig 

DFP-vel kezelt cink felület 
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6.3.4. Etanolos és vizes közegből kialakított DFP rétegek korróziógátló hatása 

 

10-1 M Na2SO4 vizes oldatában impedancia görbéket vettem fel az etanollal kezelt, 

DFP-, DFH-, DFO- és DFD etanolos oldatával kezelt cink felületekről. A mért és illesztett 

impedancia görbék adatait felhasználva meghatároztam a polarizációs ellenállás értékeit, 

amelyek alapján kiszámítottam a korróziós hatékonyság értékeit, amelyek időbeni változását a 

27. ábra szemlélteti. A rövidebb szénláncú molekulákból (DFP, DFH) kialakult rétegek ebben 

az esetben is hatékonyabbaknak bizonyultak, mint a hosszabb szénláncú társaik. Védőhatásuk 

a kezdeti 70-80% értékről 24 óra alatt sem csökken lényegesen, mindössze körülbelül 

 ~10 – 20 %-kal (~60%-ra). 

 

27. ábra A korróziós hatékonyság időbeni változása a 24 h-ig etanolban oldott 

difoszfonátokkal kezelt minták esetében (● –DFP-vel kezelt-, ■ - DFH-val kezelt-, ●- DFO-

val kezelt- és ■ – a DFD-vel kezelt cink minták) 

Az 1,8-difoszfono-oktán (DFO) által kialakított felületi réteg kb. 10 óráig megtartja 

védőhatását, de azt követően rohamosan elindul a korrózió. Az 1,12-difoszfono-dodekán 

(DFD) pedig csak igen rövid ideig (kb. 4 óráig) mutat védőhatást a Na2SO4 oldatban. 

Önmagában az etanol is lehet hatással a cinkfelületre, azonban az elektrokémiai mérések 

alapján az etanollal kezelt minta elektrokémiai viselkedésében nem mutatott különbséget a 

kezeletlen mintához képest, tehát az etanol önmagában nem nyújt védelmet a cinkfelületnek.  
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Összehasonlítva a két különböző közegből (etanol és víz) kialakított DFP rétegnek a 

cinkkorrózióra gyakorolt hatását, a GD-OES és XPS eredmények alapján észlelt 

rétegvastagságbeli különbségeket az elektrokémiai impedanciaspektroszkópiával nem 

érzékeljük közvetlenül. Az etanolos közegből kialakított réteg esetén Na2SO4 oldatban mért 

impedanciaspektrumok kiértékelésénél a vizes közegben kialakított réteg esetén használt 

helyettesítő áramkört (19. ábra) használtam. Az etanolos közegből kialakított DFP-vel kezelt 

minta esetén az illesztés során az Rs értékét 20 Ω, míg az ndl értéket 0,94 állandó értékre 

rögzítettem. A felületen képződött réteg ebben az esetben is főként a cink korróziós 

folyamataira van hatással. 

A 28-30. ábrákon láthatók a folyamatokat leíró paraméterek változásának összehasonlítása a 

vizes és etanolos közegből kialakított rétegek esetén. A paraméterek és azoknak a változása a 

vizes DFP kezelés korróziós folyamatokra leírt viselkedéséhez (6.1.7. fejezet) hasonló, ebben 

a fejezetben mindössze szemléltetem a kialakult réteg hatását a cink korróziós folyamataira. 

Lényegében a felületen kialakult réteg csökkenti a cink korróziós folyamatait. A két 

különböző (vizes és etanolos) közegből kialakított rétegek elektrokémiai viselkedésében közel 

hasonló hatás érzékelhető.  
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28. ábra Rct1 (a) és Qdl (b) paraméterek időbeni változása az illesztésből származó 

hibahatárokkal együtt 10-1 M Na2SO4 oldatban (□ – kezeletlen minta, ▲ – 24 h –ig DFP-vel 

kezelt minta, ● – 24 h-ig etanolos DFP-vel kezelt minta ) 
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29. ábra Rct2 (a) és W (b) paraméterek időbeni változása az illesztésből származó 

hibahatárokkal együtt 10-1 M Na2SO4 oldatban (□ – kezeletlen minta, ▲ – 24 h –ig DFP-vel 

kezelt minta, ● – 24 h-ig etanolos DFP-vel kezelt minta ) 
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30. ábra Rad (a) és Cad (b) paraméterek időbeni változása az illesztésből származó 

hibahatárokkal együtt 10-1 M Na2SO4 oldatban (□ – kezeletlen minta, ▲ – 24 h –ig DFP-vel 

kezelt minta, ● – 24 h-ig etanolos DFP-vel kezelt minta ) 
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6.4. Etanolos közegből történő rétegkialakítás eredményeinek összefoglalása 

 

Megállapítottam, hogy az etanolos közegből is a rövid szénláncú 1,5-difoszfono-pentán 

(DFP) és az 1,7-difoszfono-heptán (DFH) molekulákkal alakul ki a felületen jó védő 

tulajdonságokkal rendelkező szerves difoszfonát réteg. Az alkalmazott felületkezelések 

szignifikánsan növelték a korrózióval szembeni ellenállást. Az 1,8-difoszfono-oktán által 

kialakított felületi réteg egy ideig védőhatással rendelkezik, de kb. 10 óra után elindul a 

korrózió. Az 1,12-difoszfono-dodekán pedig csak mintegy 4 óráig mutat védőhatást a Na2SO4 

oldatban. A kontakt nedvesedési vizsgálatok arra utaltak, hogy a felületen olyan difoszfonát 

rétegek alakulnak ki, melyek poláris csoportjai a felületen kifelé orientáltak. A kezeletlen 

felülethez képest hidrofilebb felületeket eredményeznek a kezelések. Kivétel a DFD oldattal 

kezelt felület, amely a kezeletlenhez hasonlóan hidrofób tulajdonságú.  

Összehasonlítva a vizes és az etanolos közegből kialakított rétegek védőhatását 

megállapítható, hogy a védőhatás hasonló mértékű, de a két réteg eltérő vastagságú.  

A rétegvastagságbeli különbségeket az XPS illetve a GD-OES eredmények egyértelműen 

alátámasztják.  
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6.5. A kezelési idő hatásának vizsgálata a vizes DFP kezelés során 

 

A további vizsgálataimat annak érdekében végeztem, hogy megállapítsam azt a 

legrövidebb kezeléshez szükséges időtartamot, amely alatt olyan szerves difoszfonát réteg 

alakul ki, amely Na2SO4 oldatban a legjobb védelmet nyújtja a vizsgált cinkfelületnek.  

A rétegek nedvesíthetőségét, morfológiáját, szerkezetét, a felületi rétegben az elemek 

eloszlását, valamint a felülethez való kötődését a kialakulási idő függvényében követtem 

nyomon. 

6.5.1. A szerves DFP rétegek kialakulásának időbeni nedvesedési vizsgálata 

 

A cinkfelületen kialakuló réteg hidrofób-hidrofil jellegének változását követtem 

nyomon a különböző ideig (10 perc – 24 h) DFP-vel felületkezelt mintákon. A 31. ábra a cink 

kezelés előtti, illetve a vizes DFP oldattal kezelt cink lemezek első bemerítési ciklusban mért 

haladó peremszög értékeit mutatja. Már a 10 perces DFP kezelés során érzékelhető változás a 

kezeletlen mintához képest. A kezelési idő növelésével a peremszög értékek folyamatos, 

további csökkenése tapasztalható.  

 

 

31. ábra A szerves DFP oldattal különböző ideig kezelt cinkfelület nedvesedési vizsgálata 
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Az 1 órás kezelés után a peremszög érték 75 o–ra csökken, amely érték a hosszabb idejű 

kezelések során már nem mutat lényeges változást. A négy órás kezelés során 25o-al csökkent 

a peremszög értéke a kezeletlen mintához képest (76o), amely hosszabb idejű (24 h) kezelés 

során sem változik (77o). A DFP kezelés hidrofil felületeket eredményezett. 

6.5.2. Időbeni morfológiai változások a DFP kezelés hatására a cinkfelületen  

 

Az 1,5-difoszfono-pentánnal 24 óráig felületkezelt mintáról készült EDS vizsgálatok 

során a foszfor nem volt kimutatható a felületen, a kialakult réteg vékonynak bizonyult, amint 

azt már a dolgozat első részében részletesen tárgyaltam. A rövidebb idejű kezelések hatását 

viszont a korszerű felület-érzékeny AFM technikával in-situ, a szerves difoszfonát oldatban, 

sikerült nyomon követnem. Az AFM felvételeket, a cink mintának az oldatba helyezése után 

10 perccel, majd óránként rögzítettem. Az 1 óra DFP kezelés hatására a kialakult felületi 

morfológia a 32. ábrán látható, a felületen kisebb-nagyobb kúpszerű struktúrák alakulnak ki, 

amelyek legnagyobb hányada kb. 40-140 nm (32C. ábra) átmérővel rendelkezik. 

 

32. ábra. In-situ AFM felvételek (3 x 3 µm, 1 x 1 µm) az 1 h-ig desztillált vízben lévő 

cinkfelületről (D) és az 1 h-ig 10-3 M-os DFP oldatban (A, B) lévő cinkfelületről,  

valamint a kialakult legnagyobb szemcse mérete (C)  
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A desztillált vízben tartott kontroll mintán felvett in-situ felvételekkel (32D. ábra) 

hasonlítom össze a DFP-vel kezelt felület morfológiáját. Egy óráig a desztillált vízben a 

cinkfelületen látható felületi morfológia nem mutat olyan jól definiált strukturáltságot, mint az 

ugyanannyi ideig DFP oldattal reagáltatott minta. Amint már láthattuk (számos kísérleti 

eredménnyel alátámasztva) a vizsgált felület kezdetben már oxid-hidroxid réteggel borított, 

ennek a rétegnek a morfológiáját jeleníti meg a 32D. ábrán bemutatott felvétel. A desztillált 

víz alatt tartott mintán, 4 órás kezelést követően a felületi struktúra már nem képezhető le.  

A felületen egy laza zagyos szerkezetű réteg alakul ki. A kiindulási felületen lévő oxid-

hidroxid szilárd-kristályos réteg lazább szerkezetűvé válik, a képződött csapadékot az AFM tű 

felszedi a mérés során, ezért nem mérhető (regisztrálható) kép a felületről. 

A kezelési idő hatását a felületi morfológiára a 33. ábra szemlélteti. A 10 percig  

DFP-vel felületkezelt mintán már látható néhány struktúra megjelenése valamint az 

előkészítés során keletkezett (visszamaradt) karcolás nyomai is. A felvételeket ugyanazon a 

helyen végeztem a vizsgált felületen, a kezelés folyamatában. A felvételeken jól látható, hogy 

1 óra után már változik a felület morfológiája, különböző szemcseméretű kúpszerű struktúra 

alakul ki. 

A szemcsék mérete időben növekszik, és új gócok is nukleálódnak, tovább növelve a 

felület borítottságát és építve a felületi réteget. A 4 órás kezelés során megállapítható az AFM 

felvétel alapján, hogy egy összefüggő, kompakt réteg képződik a cinkfelületen. 4 óra DFP 

kezelés után a cinkfelület teljesen borítottá válik. A morfológiai változások a kezelés során 

kialakuló oxid-hidroxid, illetve a felületen adszorbeálódott difoszfonát rétegnek 

tulajdoníthatók.  

A keresztmetszeti profilok alapján a DFP kezelés során a felület feldurvulása 

tapasztalható. A meghatározott RMS értékek alapján is megállapítható, hogy a difoszfonátos 

kezelés hatására a felület érdessége jelentős mértékben növekszik. A 4 óra DFP kezelés 

hatására érdesebb lesz a minta felülete (RMS=6,5 nm), a kezeletlenhez (RMS=1,8 nm) képest.  
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33. ábra In-situ 2 D és 3D AFM felvételek (1x 1 µm) a 10-3M-os DFP oldatban kezelt cink 

felületekről 10 perc (A), 1h (B) és 4h (C) után, a felvételek keresztmetszeti profiljai 

 

6.5.3. Az elemek eloszlása a különböző kezelési idő alatt kialakult DFP rétegekben 

Vizsgáltam a 30 perces, 4- és 24 órás DFP kezelések során kialakuló felületi rétegek 

részletes elem eloszlását GD-OES módszerrel. A 34. ábrán a réteg felépítésében résztvevő két 

jellemző elem, a foszfor (P) és cink (Zn) van megjelenítve a kezelési idő függvényében. A 

rétegek teljes vastagságában megjelenő cink jel arra utal, hogy a foszforral együtt a cink részt 

vesz a kialakult réteg felépítésében is. Ezt az is megerősíti, hogy a cink koncentráció állandó a 

réteg egész vastagságán belül. A két fontos elem, a foszfor és a cink jel lényeges 

különbségeket mutat a difoszfonát rétegen belül a kezelési idő függvényében.  

A rövid, 30 perces kezelés során a foszfor jel mélységi eloszlása lényegesen keskenyebb sávra 

terjed ki, mint a két hosszabb ideig kezelt mintánál, amelyek esetén már nem tapasztalható a 

felvett profilokon lényeges különbség. Ezen különbségek alapján elmondható, hogy a  
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30 perces kezelés során, a cinkfelületén jelenlévő réteg vékonyabb, mint a hosszabb ideig 

kezelt mintákon kialakult réteg. 

 

 

34. ábra A DFP-vel kezelt cink mélységprofil görbéi: (a) - 4 h DFP kezelés, (b) - a P és Zn 

változása a kezelési idővel 

 

6.5.4. A szerves difoszfonát rétegek XPS vizsgálata 

 

Röntgen-fotoelektron spektroszkópiás mérések segítségével vizsgáltam a DFP-vel 

különböző ideig kezelt cink mintákat. A 35. ábrán a 4 h DFP-vel kezelt mintának a kezeletlen 

mintával összehasonlított Zn 2p, Zn (LMM), C 1s, Zn 3s és a P 2p nagyfelbontású 

spektrumait láthatjuk. 

A kezeletlen mintában a Zn (LMM) 992,5 eV KE-nál megjelenő sáv a fémes cinkre 

jellemző, de jelen van az oxidált környezetre utaló sáv is. A DFP kezelés során a fémes cink 

vonala már nem jelenik meg a spektrumban, ez a kialakult vastag difoszfonát réteg 

jelenlétének tulajdonítható. Fontos kiemelni, hogy a felületi rétegben, oxidos környezetben 

lévő cink, Zn (LMM) csúcsának maximuma lényegesen eltolódott (kb. 2eV) az oxidált cink 

felületen észlelthez képest, a kisebb kinetikus energiák felé. Ez újból megerősíti, hogy a 

rétegben lévő cink már nem oxidos (Zn-O-Zn), hanem foszfonátos (Zn-O-P-C-) környezetű. 
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35. ábra A kezeletlen minta (a) és a 4 h-ig DFP-vel kezelt minta (b) Zn 2p, Zn (LMM), C 1s, 

Zn 3s és a P 2p nagyfelbontású spektrumai  

 

A különböző ideig (30 perc, 4 h, 24 h) DFP-vel kezelt mintákon függetlenül a kezelési 

időtől ebben az esetben is az oxigén, cink és szén vonalai mellett jelen vannak a foszfor 

vonalai is. A jelentős oxigén jel a felületi oxid-hidroxid rétegnek tulajdonítható, valamint a 

nagy intenzitású széncsúcsok a felületi szénszennyezőnek is tulajdoníthatók. A 36. ábrán a  

különböző ideig DFP-vel kezelt minták Zn 2p, Zn (LMM), C 1s, Zn 3s és a P 2p 

nagyfelbontású spektrumait mutatom be. 
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36. ábra A 30 percig (a), 4 h-ig (b) és 24 h-ig (c) DFP-vel kezelt cink felületek Zn 2p,  

Zn (LMM), C 1s, Zn 3s és a P 2p nagyfelbontású spektrumai 

 

A Zn 2p3/2 energiája 1022,7 eV (B.E.), amely oxigén környezetű cinkre utal [108, 

114]. A spektrumok feltűnő hasonlósága mellett látható, hogy a Zn (LMM) spektruma eltér a 

rövid, illetve a két hosszabb ideig kezelt minták esetén. Az oxid-hidroxidos környezet  

986,3 eV kinetikus energiánál mutatkozik, míg a 30 perces kezelésnél a  

992,5 eV K.E.-nál a fémes cinkre jellemző csúcs is még jelen van. Ez újból megerősíti a  

GD-OES eredményeket, amelynek alapján a réteg a rövid kezelés esetén vékonyabb, illetve 

nem alakul ki összefüggő réteg még a felületen.  

A 285,0 eV-nál megjelenő C 1s vonalak főként a szénhidrogén láncból származó 

szénre jellemzőek. A jelenlévő váll 285,9 eV-nál C-O és C-P kémiai környezetre utal [110, 

116]. A P 2p csúcs 133,7 eV kötési energia értéknél mutatkozott, a foszfonát származékokra 

jellemző érték [111-113]. 
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A 9. Táblázat az atomszázalékokat, illetve a relatív arányaikat tartalmazza a különböző ideig 

DFP-vel kezelt felületek esetén. A táblázatban közölt koncentrációk bizonytalansága ±5 %. 

 

9. Táblázat A különböző ideig DFP-vel kezelt minták felületén meghatározott 

atomszázalékok illetve a relatív arányaik 

Minta O C P Zn C/P O/P Zn/P 

30 perc DFP 31,5 50,1 7,8 10,7 6,4 4,0 1,3 

4 h DFP 30,8 50,4 8,9 9,9 5,7 3,5 1,1 

24 h DFP 35,5 44,3 9,3 11,0 4,8 3,8 1,2 

 

 A C/P lényegesen nagyobb, mint a felvitt DFP molekulából várható 2,5-es arány.  

Ez a szénfelesleg a kiindulási kezeletlen cink minta felületén is jelenlévő, a polírozás vivő 

anyagaiból, valamint a környezetből származó, a minta felületére adszorbeált szénnek 

tulajdonítható. A difoszfonát molekulából várható O/P arány 3. A mért 3-nál nagyobb O/P 

arány egyrészt a szénszennyezőt kísérő oxigénhez, másrészt a cink felületi oxid-hidroxid 

rétegéhez rendelhető.  

6.5.6. A DFP rétegek infravörös reflexiós-abszorpciós spektroszkópiai vizsgálata 

A 10-3 M DFP oldatból cinkfelületen kialakított rétegeket infravörös reflexiós-

abszorpciós technikával vizsgáltam. A mérések keretében a következő különböző ideig  

DFP-vel kezelt minták vizsgálatára került sor: 30 perces, 4 h és 24 h kezelés. Jellemző 

infravörös színképek láthatók a 37. ábrán a szilárd DFP (mikro ATR feltét segítségével 

készült infravörös színkép) és a DFP-vel kezelt (24 h) cinkfelület rezgési frekvenciáiról.  

A felületen kialakult réteg színképe jelentősen eltér a szilárd DFP spektrumától. A P-OH 

csoportot tartalmazó vegyületekre jellemző erős és kiszélesedett két sáv (2750 és 2300 cm-1) 

az OH csoport vegyértékrezgéséből ered a kialakult különböző hidrogén hidaktól függően. 

Ezek a szilárd DFP mintára jellemző sávok a különböző ideig DFP-vel kezelt minták esetében 

egyáltalán nem jelennek meg, ahogy ezt a 24 óráig kezelt minta példáján a 37. ábra jól 

mutatja. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a szerves difoszfonát foszfono csoportja 

teljes mértékben deprotonált formában kötődik.  
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37. ábra A szilárd DFP mikro-ATR spektrum (A) összehasonlítása a DFP-vel felületkezelt 

cink minta (24 h kezelés) IRRA spektrumával (B). 

A 10. Táblázat összefoglalja a szilárd DFP és a különböző kezelési idő elteltével  

(30 perc, 4 h és 24 h) kialakított DFP rétegekre jellemző infravörös rezgési sávokat, illetve 

azok asszignációját. A mérési eredményeket a különböző rezgési tartományokra tagoltan 

tárgyalom. 

Zn-OH rezgések 

 

Az éles, jól kivehető sáv 3740 cm-1-nél a felülethez kötött (Zn-OH) OH csoportjának 

(nem hídkötésben levő) vegyértékrezgési sávja és a 3690 cm-1-nél található sáv a gyenge 

hidrogén híd kötésben levő OH csoportnak tulajdonítható. Mivel 1640 cm-1-nél a H2O 

deformációs rezgése nem jelenik meg, a fenti rezgések egyértelműen a felületi, -OH 

csoportokhoz rendelhetők. 

CH rezgések 

 

Az irodalomban leggyakrabban vizsgált rezgési tartomány a CH vegyértékrezgések 

tartománya. Az aszimmetrikus (νa(CH2)) és a szimmetrikus (νs(CH2)) CH2 vegyértékrezgések 

sávhelye, illetve a sávok alakja a rétegek alifás szénhidrogén láncainak konformációs rendjét, 

rendezettségét jellemzi [117]. A CH rezgések elnyelési sávjai alapján egyik minta esetében 

sem beszélhetünk különösebb rendezettségről. A két fő sáv – aszimmetrikus és szimmetrikus 

CH2 vegyértékrezgés - pozíciója (~2940 cm-1 és 2860 cm-1) a normál alkánokra jellemző, 

úgynevezett „liquid like” molekulaorientáció, nagy mennyiségű gauche konformer 
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jelenlétével. Azonban a 24 órás és a 30 perces minták esetében jól definiált vállak jelennek 

meg a színképen 2905 és 2855 cm-1-nél, amelyek kis mennyiségű, rendezett, all-transz 

szerkezetű DFP jelenlétére utal. A 24 órás minta spektrumából kivonva a 30 perces minta 

spektrumát, a rendezett komponensek jelenléte egyértelműen látható (aszimmetrikus és 

szimmetrikus CH2 vegyértékrezgés: 2919 és 2848 cm-1) (38. ábra). Az általunk mért 

sávhelyek jó egyezést adnak az n-heptánra [118] közölt frekvencia tartományokkal  

(2913-2919 cm-1 az aszimmetrikus és 2845-2856 cm-1 a szimmetrikus CH2 vegyértékrezgés 

esetében). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ábra A cinkfelületen különböző kezelési idő után (30 perc és 24 órás minta) kialakított 

DFP rétegek CH rezgési tartományának különbségi spektruma 
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10. Táblázat A szilárd DFP és a kialakított DFP rétegekre jellemző infravörös rezgési sávok, 

illetve azok asszignációja 
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Megjegyzés a 10. Táblázathoz : 

aA DPP rétegek spektrumainak léptéke10-3 (abszorbancia egység). A vvw jelölésű minta esetén az elnyelés 
kisebb, mint 0.1x10-3. 
bNegatív sávok 
cA sáv intenzitások jelölése: s-strong (erős), m-medium (közepes), w-weak (gyenge), v-very (nagyon), sh-
shoulder (váll), b-broad (széles) 
dSáv mely átlapol az erős P=O vegyértékrezgéssel. 
ks – kombinációs sáv 
 

Foszfono-csoport rezgések 

 

A monofoszfono-, difoszfono-alkánokkal különböző felületeken kialakított rétegek 

vizsgálata FTIR spektroszkópiával széles körben kutatott terület [52, 119-121]. 

A szakirodalomban megtalálható –P(=O)(OH)2, –P(OH)O2
-, és –PO3

2- csoportok 

karakterisztikus rezgési módjai igen eltérően és gyakran egymásnak ellentmondóan kerültek 

interpretálásra. Az empirikus erőállandók segítségével, a laboratóriumunkban írt program 

segítségével [122] elvégzett normál koordinátaszámítások eredményeit néhány egyszerűsített 

végcsoportra, úgy, mint a –CH2-P(=O)(OH)2, -CH2P(OH)O2
- és –CH2PO3

2- valamint a PO4
3- 

anionra a 11. Táblázatban foglaltam össze. A táblázatban a meghatározott szimmetria 

pontcsoportba tartozó végcsoportoknak a szimmetrikus rezgéseit A’ és az aszimmetrikus 

rezgéseit A’’ jelöli. 

11. Táblázat Számolt frekvenciák a különböző foszfono- és foszfát csoportok esetében 
 R-P(=O)(OH)2 (Cs)

a  R-P(OH)O2
- (Cs)

a R-PO3
2- (C3v)

a PO4
3- (Td)

b Asszignáció 
bA’ 2750 bA’ 2750 - - OH 

vegyértékrezgés 
 1236  1250 - - P-OH deform. 
 1139  (925)c - - P=O 

vegyértékrezgés 
 945  1060 979 (A1)

b 938 (A1)
b PO szimm. 

vegyértékrezgés 
 760  763 762 (A1)

b - P-C 
vegyértékrezgés 

 512   490 (A1)
b - C-P=O deform. 

 455    419 (E)b OPO deform. 
 218    - CPO deform. 
 132    - P-OH torzió 
bA’’ 2750 bA’’ - - - OH 

vegyértékrezgés 
 1190  - - - P-OH deform. 
 1015  1150 1056 (E)b 1050 (F2)

b PO aszimm. 
vegyértékrezgés 

 531   523 (E)b 570 (F2)
b OPO deform. 

 336   344 (E)b - CPO deform. 
 134   - - P-OH torzió 

 
aA foszfono csoport pontcsoportja, bSzimmetria elem, cP-O vegyértékrezgése a POH csoportban, R = - CH2 
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A cinkfelületen különböző idő után kialakult DFP rétegek infravörös színképe közötti 

jelentős különbség a 39. ábrán jól látható. A foszfono csoport rezgési tartományában  

1000 cm-1 körül egy erős sáv látható 1123 cm-1-nél három vállal 1080, 1010 és 960 cm-1-nél. 

A 1123 cm-1-es és az 1080 cm-1-es sáv intenzitása a különböző kezelési idejű minták esetében 

eltérő. A kezelési idő növekedésével az 1123 cm-1-es sáv intenzitása nő, csak úgy, mint az 

1010 cm-1-nél jelentkező sávnál, ugyanakkor az 1080 cm-1-nél megjelenő sávnak csökken a 

relatív intenzitása. Az előbbi két sáv (1123 és 1010 cm-1) hasonló viselkedése a felületen 

azonos típusú cink-DFP molekulák jelenlétére utalnak. Az intenzitás arányuk, valamint a sáv 

szeparáció alapján: az intenzívebb sáv az aszimmetrikus –PO3
2-, míg a gyengébb sáv a 

szimmetrikus –PO3
2- vegyértékrezgési sávja. 

 

 

39. ábra A különböző ideig DFP-vel kezelt minták infravörös abszorpciós-reflexiós 

görbéi  

A sávok magasabb hullámhosszú tartományba történő tolódásából (a „szabad” C-PO3
2- 

kiindulási vegyülethez –DFP-hez hasonlítva -1056 és 979 cm-1- aszimmetrikus és 

szimmetrikus –PO3
2- vegyértékrezgési sávok) a cinkkel való kölcsönhatásra következtettem. 

A 30 perc DFP-vel kezelt minta esetében az 1080 és 960 cm-1-es sáv sokkal 

hangsúlyosabb, mint a 24 órás DFP-vel kezelt minta esetében. Amennyiben kivonjuk a két 

spektrumot egymásból két jól definiált sáv marad 1123- és 1002 cm-1-nél. Hasonló 
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eredményhez jutunk akkor is, ha a 4 órás minta spektrumából vonjuk ki a 30 perces minta 

színképét. 

 

6.5.6. A DFP réteg-kialakulás in-situ EIS vizsgálata és a rétegek korróziógátló hatása 

 

In-situ vizsgáltam elektrokémiai impedancia spektroszkópiával a DFP réteg 

kialakulását az idő függvényében. A cinkelektród felület kezelését 10-3 M semleges pH-jú 

DFP oldatban végeztem. A kezelés során óránként impedancia spektrumokat vettem fel, majd 

a mért görbékből meghatároztam a polarizációs ellenállás értékeket, melynek időbeni 

változását a 40. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. ábra A cinkelektród polarizációs ellenállásának időbeni változása 1 napig tartó semleges 

10-3 M DFP oldatos kezelés alatt 

 

Kezdetben a polarizációs ellenállás értéke időben növekszik. Körülbelül 4-5 óra körül, 

eléri a maximumot (58 kΩ.cm2), majd többé-kevésbé állandó, telítési szakaszba fut. Idővel 

jelentős változás nem tapasztalható 24 óráig. Mindezek alapján megállapítható, hogy 

körülbelül 4 órás kezelés során már kialakul a felületi réteg, amely lényeges változást nem 

mutat 24 h kezelés során sem.  

A kialakult rétegek védőhatását két rövidebb idejű kezelés (30 perc, 2 h) és két 

hosszabb idejű (4- és 24 h) kezelés esetén vizsgáltam. 24 órán át 10-1 M Na2SO4 oldatban 

tartott mintán felvett impedancia spektrumok értékeléséből származó polarizációs ellenállás 

értékét, valamint a hatékonyság időbeni változását szemlélteti a 41. ábra. Az eredmények 
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alapján is megállapítható, hogy a rövid idejű kezeléseknek is van hatása a cinkfelületen, 

azonban a kialakult rétegek nem nyújtanak olyan mértékű védelmet a korrózióval szemben, 

mint a 4- vagy 24 órás kezelések. 

A 24 órás DFP kezeléssel kialakított réteg a 4 óra kezelés során kialakulóhoz 

hasonlóan azonos mértékű védőhatást nyújt a cinkfelületnek, tehát hosszabb, 24 órás kezelés 

nem szükségszerű. 

 

 

41. ábra A DFP kezelési idő hatásának vizsgálata a védőhatás szempontjából 

(□ - kezeletlen minta, DFP-el kezelt minta: ■ - 30 perc, ▼- 2 h , ● – 4 h , ▲- 24 h) 
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6.6. A vizes DFP kezelés időfüggésének vizsgálata alapján kapott 

eredmények összefoglalása  

A kontakt nedvesedési vizsgálatok bizonyították, hogy a felületen a difoszfonát rétegek 

hidrofil felületet eredményeznek. Az idő függvényében a peremszög értéke a kezeletlen 

mintához képest csökkenő tendenciát mutat, 1- és 4 óra eltelte után állandósuló érték 

figyelhető meg, ~25o –kal csökkent a peremszög értéke. A 24 órás kezelés során kialakult 

rétegen mért peremszög érték is hasonló minőségű réteg kialakulására utal. 

Az in-situ AFM felvételek alapján megállapítottam, hogy 1 óra kezelés után már 

változik a felület morfológiája, különböző szemcseméretű kúpszerű struktúra alakul ki a 

felületen. A szemcsék mérete időben növekszik, illetve azonossá válik az egész felületen. 

A 4 óra kezelés után kialakult réteg, egyenletesen beborítja a vizsgált felületet. A minőségi 

mélység profilok alapján megállapítható, hogy a 4- és 24 órás kezelés során kialakuló réteg 

azonos vastagságú, viszont a 30 perces kezelés során vékonyabb réteg alakul ki.  

A rétegvastagságbeli különbségeket az XPS mérések is alátámasztják. A Zn (LMM) 

spektruma eltér a rövidebb, illetve a hosszabb ideig kezelt minták esetén, a 30 perces minta 

esetén 992,5 eV kinetikus energiánál megjelenő fémes cinkre jellemző csúcs is bizonyítja, 

hogy a 30 perces kezelés során vékony vagy nem összefüggő a kialakult réteg. Az infravörös 

mérések igazolták a difoszfonát réteg kötődését a fémfelülethez. Megállapítottam, hogy a 

difoszfonát molekulák deprotonált formában kötődnek a cink felülethez. A CH tartomány 

asszimmetrikus és szimmetrikus - 2940 (asym) és 2860 (sym) cm-1 - metilén rezgései alapján 

elmondható, hogy a kialakult rétegek nem rendezettek, azonban a hosszabb és a rövidebb 

kezelési idejű minták különbségi spektrumai alapján, a különbségi spektrum részlet a 

hosszabb idejű kezelésre jellemző állapotot tükrőzi, amely alapján megállapítható, hogy a 

felületen all-transz konformációjú (2919 és 2848 cm-1 rezgések) molekulák is jelen vannak a 

gauche konformációjú molekulák mellett. Időbeni rendezettség változás tapasztalható a 

különbségi spektrumok alapján. A sávok pozíciója a különböző ideig kezelt minták esetén 

azonos, tehát a kialakult réteg minősége időben nem változik  

Az elektrokémiai impedancia spektroszkópiai vizsgálatok alapján a védőhatásban is 

tapasztalható változás a kezelési idő függvényében. Megállapítottam, hogy a vizes  

1,5-difoszfono-pentános közegből a cinkfelületen már 30 perces kezelés során kialakuló  

cink-tartalmú difoszfonát rétegnek is van védőhatása a felületen, de nem nyújt olyan mértékű 

védelmet, mint a 4 órás kezelés. Hosszabb, 24 órás kezelés nem szükségszerű, mert az ebben 

az esetben kialakított réteg védőhatása nem javul. 
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 A horganyzott lemezek felületvédelmére az iparban nagyon sokáig alkalmazott 

kromátozási technológia egy automatizált gépsoron történt. Elsőként a szabvány lemezek 

felület-előkészítése szükséges (tisztítás, zsírtalanítás), majd ezt követi a lemezek rövid ideig 

tartó kromátfürdőbe merítése. Folyóvizes öblítéssel eltávolítják a felületről a kezelés során ott 

maradó anyag feleslegét. Adott hőmérsékleten szárítják a kezelt lemezeket, majd a 

továbbiakban a rendeltetésüknek megfelelően csomagolják őket, vagy további védő rétegek 

visznek fel a lemezre (olaj, festék). A kromáthelyettesítő kompozíciók kidolgozása során az 

ipari alkalmazásnak megfelelő feltételeknek eleget kell tennie az adott kompozíciónak. Fontos 

szempont a képződött konverziós réteg mechanikai sajátsága, porozitása, színe és esztétikai 

megjelenése is. 

A dolgozatban szereplő eredményekre, illetve a kollegáim további munkájára alapozva 

osztályunkon ipari partnerekkel együttműködésben kidolgozásra került olyan 

kromáthelyettesítő kompozíció előállítása, amely összetételében az általam vizsgált  

1,5-difoszfono-pentán molekula jelentős szerepet kap, mint adalék komponens. Elvégzett 

próbakezelések alapján, jelenleg a kidolgozott konverziós rétegképző kompozíció alkalmas 

horganyzott felület korróziógátlására. Optimalizálásra került a konverziós réteg kialakításának 

ideje, a kezelési hőfok. A kromátozásnál alkalmazott bemerítési időt sikerült megközelíteni, 

az alkalmazott hatékony fürdők esetében ez 15-30 s volt. Kidolgozásra került már a félüzemi 

előállításhoz szükséges technológia. A kromáthelyettesítő, konverziós réteg létrehozására 

alkalmas fürdőnket a mártásos technológiát alkalmazó üzemek tudják elsősorban használni. 

Minőségi adatlap készült el az iparban alkalmazható, horganylemezen korrózióálló 

konverziós réteg létrehozására alkalmas fürdőről. A dolgozat eredményei, a szerzett 

tapasztalatok ipari hasznosításra kerülnek. Az ipari felhasználásra ígéretesnek bizonyuló 

recepttúrák és eljárások körülményei az ipari partnerek exkluzív tulajdonát képezik, ezért a 

részletek jelen munkában nem hozhatók nyilvánosságra.  

Felhasználva a kezelés hatására megváltozott nedvesíthetőségére vonatkozó 

információkat, festékalapozókkal kombinálva a foszfonátokat, kétlépéses korrózióvédelmi 

eljárás fejleszthető ki pl. az autóiparban. 

7. IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK 
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Az elvégzett kutatások irányultsága és célja volt az α,ω-difoszfono-alkánok gyakorlati 

alkalmazásának megalapozása a cink korróziógátlására. Az irodalomban kevés utalás van 

hasonló típusú anyagok alkalmazására cinkfelületének védelmére. A közölt eredmények nem 

adnak választ sem a felületen lejátszódó folyamatok jellemzőire, sem a keletkező rétegek 

összetételére, kémiai- és kristályszerkezetére vonatkozóan. Mindezekre kerestem és találtam 

választ doktori munkám során. 

 A vizsgált α,ω-difoszfono-alkánok [H2O3P-(CH2)n-PO3H2, n = 5, 7, 8, 12] sorozatából 

10-3 M koncentrációjú (pH = 7) vizes oldatával 24 óráig kezelt cinkfelületen a DFP és DFH 

molekulákkal kialakítottam a felületeten összefüggő réteget. A hosszú szénláncú molekulák 

alkalmazásakor a kezelés közben egyenetlen eloszlású korróziós termékek jelentek meg a 

felületen. Az 1,5-difoszfono-pentán (DFP) és az 1,7-difoszfono-heptán (DFH) kezelések 

során kialakult rétegek jelenlétét a cinkfelületen több korszerű felület vizsgálati módszerrel 

(XRD, GD-OES, peremszög mérés, XPS) is bizonyítottam. A DFH és DFP kezelés 

eredményeként a felületen egy konverziós cink-difoszfonát réteg alakult ki.  

A kialakult rétegek gátolják a cink oldódását 10-1 M semleges Na2SO4 oldatban. A réteg 

hatása elsősorban a kezeletlen mintához viszonyított töltésátlépési ellenállás négyszeres 

növekedésében mutatkozott meg. A felületkezelések közül az 1,5-difoszfono-pentánnal 

kialakított réteg bizonyult ígéretesnek, mind védőhatás, mind esztétikai szempontból. Hasonló 

mértékű védőhatást nyújtó réteg alakítható ki etanolos DFP oldatból is. 

 Az elvégzett kísérleteim során, az 1,5-difoszfono-pentán cinkfelületen való 

viselkedésének tanulmányozása kiindulópontként szolgált az ipar számára is hasznos és 

alkalmazható konverziós rétegképző kompozíciók kifejlesztésére. Az ipari hasznosítás során 

az 1,5-difoszfono-pentán nem önmagában fejti ki a rétegkialakító hatását, hanem más 

komponensekkel együtt. Ezért csökkenthető a kezelési idő, az ipari felhasználás 

szempontjainak megfelelően. Az 1,5-difoszfono-pentános közegből a cinkfelületen már  

30 perces kezelés során kialakuló cink-tartalmú difoszfonát rétegnek is van védőhatása a 

felületen, de nem nyújt olyan mértékű védelmet, mint például egy 4 órás kezelés során 

kialakult réteg. Tehát önmagában alkalmazva felületvédelemre a DFP-t, hosszabb kezelési 

időre van szükség, amely idő rövidíthető, más adalék komponensek jelenlétével. 

 A dolgozatban szereplő eredményekre, illetve a kollegáim további munkájára alapozva 

osztályunkon ipari partnerekkel együttműködésben kidolgozásra került olyan 

krómáthelyettesítő kompozíció előállítása, amely összetételében az általam vizsgált  

1,5-difoszfono-pentán molekula jelentős szerepet kap, mint adalék komponens.
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I. A kísérletekhez használt α,ω-difoszfono-alkánok laboratóriumi előállítása 

Osztályunkon a kísérleteimhez használt α,ω-difoszfono-alkán származékokat 

(CnH2n+4(PO3)2; n = 5, 7, 8, 12) a Michaelis-Arbuzov módszerrel állították elő [1, 2], a 

megfelelő α,ω-dibrómvegyületekből trietilfoszfit felhasználásával, a következő reakciók 

alapján: 

Br5H22C2)5H2P(O)(OCn)2(CH(O)P2O)5H2(CP3O)5H22(CBrn)2(CHBr +−−=+−−  

OH5H24C2H3POn)2(CHP3O2H
HCl

O24H2)5H2P(O)(OCn)2(CH(O)P2O)5H2(C +−−+−− →  

A vízmentes trietilfoszfitot és alkil-dihalogenidet nitrogénnel átöblített rendszerben 

refluxáltatták. A reakció során a reakcióelegyből kidesztilláló etil-bromid mennyisége jelezte 

a reakció előrehaladását, illetve végét. A keletkezett észtert sósavas refluxálással 

hidrolizálták. A hidrolízis után az illó komponenseket rotációs vákuumbepárlón távolították 

el. A savnyomok eltávolítása többszöri etanol lepárlással történt. A desztilláció után 

visszamaradó amorf formájú nyerstermékből átkristályosítva kapták meg a tiszta terméket.  

A vegyületek tisztaságát olvadáspont meghatározással, elemanalízissel- és vékonyréteg 

kromatográfiával ellenőrizték.  

II. Az 1,5-difoszfono-pentán szerkezete 

Az α,ω-difoszfono-alkán molekulák alkil-szénláncának mindkét végét két foszfono- 

terminális (-PO3H2) csoport zárja. Az I. ábrán az 1,5-difoszfono-pentán szemléltető szerkezeti 

modellje látható. A többi molekula szerkezeti felépítése is hasonló, a vizsgált sorozat a 

szénlánc hosszúságában különbözik egymástól.  

 

 

 

 

 

 

 

I. ábra Az 1,5-difoszfono-pentán (DFP) szemléltető szerkezeti ábrája 

(  -C atom,  - H atom, ● – P atom,● – O atom) 

                                                 
1 B. Ackerman, T. A. Jordan, C. R. Eddy, D. Swern, J. Am. Chem. Soc. 78 (1956) 4444. 
 
2 C.C. McLauchlan, A. J. Ziegler, A. W. Herlinger, Acta Cryst. E 61 (2005) 01359. 
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III. Az α,ω-difoszfono-alkánok savállandóinak meghatározása 

 

A molekulák protonálódási foka nagymértékben befolyásolhatja a felületen a 

rétegkialakulás folyamatát. A protonálódási állandók (pK) ismerete segítséget nyújthat a 

folyamat megértésében. Ezért a Szegedi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

munkatársaival együttműködésben titrálással meghatároztuk az α,ω-difoszfono-alkánok pK 

értékeit. A titráláshoz Metrohm 736 GP Titrino bürettát és Metrohm 713 pH métert 

használtunk. Mivel az oldott CO2-ból az oldatban keletkező H2CO3 az oldat pH-ját 

megváltoztathatja, ezért argon gázt buborékoltattunk át a rendszeren. A méréseket 25 cm3 

oldattérfogatban végeztük. A titráláshoz 0,1943 M KOH oldatot használtunk. A nehezebben 

oldódó 1,12-difoszfono-dodekán (DFD) esetén visszatitrálásos lépést alkalmaztunk. 

KOH oldatban oldottuk a DFD-t, majd 0,2 M HCl oldattal visszatitráltuk kicsapódásig.  

A DFD esetén nem becsülhető meg ily módon az összes konstans értéke. A titrálás 

eredményei alapján mindegyik difoszfonsav esetén meghatározhatók a protonálódási 

állandók. A kísérleti értékek felhasználásával a savállandókat (pK értékek) a következő 

összefüggés segítségével határoztuk meg:  

OHHA 2+  -AOH3 ++  

]-log[HA]/[ApHpK +=  

Az α,ω-difoszfono-alkánok (H4L – H2O3P-(CH2)n-PO3H2, L-ligandum) négyértékű 

savként, négy lépésben, a pH függvényében különböző mértékben disszociálódnak.  

A potenciometriás adatok feldolgozásával meghatározott disszociációs állandó (pK) értékeket 

az I. Táblázat foglalja össze. 

 

I. Táblázat Az α,ω-difoszfono-alkánok potenciometriásan meghatározott pK értékei 

H2O3P(CH2)nPO3H2 

n pK1 pK2 pK3 pK4 

5 1,970 2,684 7,481 8,258 

7 1,988 2,715 7,513 8,242 

8 2,011 2,715 7,542 8,245 

12 - 2,925 7,510 8,208 
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A disszociációs állandó értékek alapján az 1,5-difoszfono-pentán esetében az egyes 

disszociált állapotú specieszek százalékos eloszlását a pH függvényében az II. ábra 

szemlélteti. 

Az 1,5-difoszfono-pentán (DFP) és az 1,7-difoszfono-heptán (DFH) oldatban 7-es  

pH-n főleg H2L
2- és HL3- disszociált formák vannak jelen, de elenyésző mennyiségű L4- is 

előfordul. A koncentráció-eloszlási görbék alapján az oldatban előforduló disszociációs 

formák koncentrációja a DFP esetében [L4-] = 1,35·10-5 M, [HL3-] = 2,45·10-4 M,  

[H2L
2-] = 7,41·10-4 M, míg a DFH esetén [L4-] = 1,33·10-5 M, [HL3-] = 2,32·10-4 M,  

[H2L
2-] = 7,55·10-4 M. Ezek az értékek aktivitások, amelyek kellően híg oldatban a 

koncentrációkkal helyettesíthetők. Az adott disszociált formák mindkét vegyület esetében 

közel azonos arányban fordulnak elő 7-es pH-jú oldatban. A felületi reakciókat az oldatban 

jelenlévő ionfajta határozza meg. 
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II. ábra A DFP koncentráció-eloszlási görbéi 
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IV. Az 1,5-difoszfono-pentán tömegspektrometriás azonosítása 

Az 1,5-difoszfono-pentánt tömegspektrometriás méréssel is azonosítottuk (III. ábra), 

elektro-porlasztásos ionizációt alkalmazva. 

 

 

III. ábra Az 1,5-difoszfono-pentán tömegspektruma 

 

A porlasztás során az anyag apró cseppek formájában kerül az elektromos mezőbe, ahol 

elveszítve egy vagy több elektront, ionos formába kerül. A feszültség hatására töltés lesz a 

molekulákon, protont (H+) kapnak az oldószertől, amely jelen esetben, acetonitril volt. A 

vizsgálat során keletkező klaszterek is megfigyelhetők a tömegspektrumban, amelyek az oldat 

relatíve nagy koncentrációja miatt jelentek meg. 

 

V. Az 1,5-difoszfono-pentán aggregációs viselkedése oldatban 

A foszfono-alkánok felületaktív tulajdonságokkal rendelkeznek, lamelláris struktúrák 

kialakítására hajlamosak [3, 4]. A foszfono-alkánok aggregációs viselkedését tanulmányozva 

meghatározható a kritikus micellaképződési koncentráció (cmc) [4]. A difoszfono-alkán 

molekulák a foszfono-alkánokhoz hasonló felépítésű molekulák, mindössze egyetlen 
                                                 
3 G. Klose, A.G. Petrov, F. Volke, H.W. Meyer, G. Förster, W. Rettig, Mol. Cryst. Liq. Cryst.    

88 (1982) 109.  
4 A. Paszternák, A. Pilbáth, Z. Keresztes, I. Felhősi, J. Telegdi, E. Kálmán, Materials Science 

Forum 589 (2008) 257. 
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foszfono-csoporttal több szerepel felépítésükben. Felmerült az a kérdés, hogy a molekulák 

önállóan vagy előzetesen az oldatban képződött aggregátumok formájában adszorbeálódnak-e 

a fém felületén. Ezért megvizsgáltam a molekulák viselkedését az oldatban, meghatározva a 

különböző koncentrációjú DFP oldatok felületi feszültségét. 

A IVb. ábra a felületi feszültség változását mutatja a DFP oldat koncentráció 

függvényében. A görbe alakja a klasszikus amfifil molekulák viselkedéséhez hasonló  

IVa. ábra). Széles koncentráció tartományban (c < 10-2 M) a felületi feszültség értékében 

nagyon kis változás észlelhető. Az oldatok felületi feszültsége gyakorlatilag a tiszta víz 

felületi feszültségével azonos (γ = 72,5 mN/m, T = 20°C [5]). Magasabb koncentráció 

értékeknél a felületi feszültség csökken, a molekulák aggregálódnak. Azonban a kritikus 

micellaképződési koncentrációt még 1 M koncentrációnál nem sikerült meghatározni. 

A dolgozatban 1 M-nál hígabb oldatokkal végeztem a vizsgálataimat. A mérések 

alapján az alkalmazott koncentrációnál nem rendeződnek a molekulák aggregátumokká, ezért 

feltételeztem, hogy a molekulák a fém felületen önálló molekulákként adszorbeálódnak. 

Elsődlegesen a mérést azért végeztem, hogy a kísérletekhez választott koncentrációjú 

oldatban meggyőződjek arról, hogy a molekulák önállóan vannak jelen. A cmc meghatározása 

nem volt célom.  

 

IV. ábra (a) Amfifil molekula oldatok felületi feszültségének változása a koncentrációval 

(sematikus ábra) (b) a felületi feszültség változása a DFP oldat koncentrációjával  

 

                                                 
5 G. Vazquez, E. Alvarez, J. M. Navaza, J. Chem. Eng. Data 40 (1995) 611. 
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