
 
 

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 
 

Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola 

 
Doktori Iskolavezető 

Prof. Dr. Mertinger Valéria 

 
================================================================== 

 

 

Fém nanoszemcsékkel felületmódosított titán alapú 

fémhordozók fejlesztése és szerkezetvizsgálata 
 

 

Doktori (PhD) értekezés 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

SOMLYAI-SIPOS LÁSZLÓ 
okleveles kohómérnök 

 

 

 

Tudományos vezetők: 

Prof. Dr. Baumli Péter 
egyetemi tanár 

 

Dr. Czél Györgyné 
tudományos főmunkatárs 

 

 

 

 

Miskolc 

 

2022



Tartalomjegyzék 

 

1. Bevezetés és célkitűzés ........................................................................................................... 1 

2. Irodalmi áttekintés ................................................................................................................. 1 

2.1. A fém nanoszemcsék létrehozása és tulajdonságai ......................................................... 1 

2.2. Nedvesítés, avagy egy folyadékcsepp egyensúlyi alakja egy szilárd fázis felületén .... 14 

2.3. Fémhordozók és tulajdonságaik .................................................................................... 15 

3. Kísérleti leírás és vizsgálati módszerek ............................................................................... 21 

3.1. Szemcseszintézis ........................................................................................................... 21 

3.2. Nedvesítés vizsgálat ...................................................................................................... 23 

3.3. Szemcseszintézis fémhordozó felületén ........................................................................ 24 

3.4. Szinterelési paraméterek és szerkezetvizsgálat ............................................................. 28 

3.4. Biológiai vizsgálatok ..................................................................................................... 29 

3.4.1. Baktérium előkészítés ............................................................................................ 30 

3.4.2. Az ezüsttel felületmódosított szivacsos titán por antibakteriális vizsgálata .......... 30 

3.4.3. A Ti-Ag szinterelt minták előkészítése .................................................................. 30 

3.4.4. A Ti-Ag ötvözet antibakteriális vizsgálata ............................................................. 30 

4. Fém nanoszemcsék szintézise és vizsgálata ......................................................................... 32 

4.1. Réz nanoszemcsék szintézise ........................................................................................ 32 

4.2. Nikkel nanoszemcsék szintézise ................................................................................... 35 

5. Nedvesítés vizsgálatok eredményei ..................................................................................... 37 

5.1. Fémek nedvesítése desztillált víz által .......................................................................... 37 

5.2. A kationok hatása a nedvesítésre különböző szubsztrátokon ........................................ 41 

6. Bevonatok kialakítása fémes hordozók felületén ................................................................ 43 

6.1. Ezüst nanoszemcsék létrehozása biokompatibilis hordozók felületén kémiai redukciós 

módszerrel ............................................................................................................................ 43 

6.1.1. Az ezüst nanoszemcsékkel felületmódosított szivacsos titán jellemzése ............... 43 

6.1.2. Az ezüsttel felületmódosított gömbös titán, gömbös Ti6Al4V ötvözet, valamint Ti-

Zr-Nb porkeverék jellemzése ........................................................................................... 46 

6.2. Réz nanoszemcsék létrehozása különböző fémhordozók felületén kémiai redukciós 

módszerrel ............................................................................................................................ 51 

6.2.1. A rézzel felületmódosított szivacsos titán jellemzése ............................................ 51 

6.2.2. A rézzel felületmódosított gömbös titán, gömbös Ti6Al4V ötvözet, valamint Ti-Zr-

Nb porkeverék jellemzése ................................................................................................ 53 

7. Az ezüsttel felületmódosított szivacsos titán por szerkezeti és mechanikai tulajdonságai 57 

7.1. A hidegen sajtolt és szinterelt minták mikroszerkezetének vizsgálata.......................... 57 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

 

 

7.2. A szinterelt minták mechanikai tulajdonságai .............................................................. 59 

8. Biológiai vizsgálatok ............................................................................................................ 61 

9. Összefoglalás ........................................................................................................................ 64 

10. Új tudományos eredmények .............................................................................................. 66 

11. A tudományos eredmények hasznosulása ......................................................................... 71 

12. Summary ............................................................................................................................ 72 

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................................. 74 

Irodalomjegyzék ....................................................................................................................... 75 

 

 



Ábrajegyzék 

 

1. ábra. Az Ostwald-érés sematikus ábrázolása ......................................................................... 9 

2. ábra. Az orientációs csatlakozás modelljének sematikus ábrázolása ................................... 10 

3. ábra. A nanokristályok rotációs mechanizmusának sematikus ábrája ................................. 11 

4. ábra. A nanorészecske sematikus ábrázolása a szilárd maggal és a folyékony héjjal .......... 12 

5. ábra. A Salehian és munkatársai által meghatározott olvadáspont és szemcseméret közötti 

összefüggés az arany esetében ......................................................................................... 13 

6. ábra. A NaBH4 hozzáadását követő színváltozás a réz tartamú oldatban............................ 22 

7. ábra. A hidrazin-hidrát hozzáadását követő színváltozás a nikkel tartalmú fürdőben ......... 23 

8. ábra. Visszaszórt elektronokkal készült SEM felvétel a kiinduló Ti por morfológiájáról ... 25 

9. ábra. A kiinduló gömbös titán felületének és morfológiájának pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele (a-c) és EDS spektruma (d) ........................................... 25 

10. ábra. A kiinduló gömbös Ti6Al4V ötvözet felületének és morfológiájának pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele (a-c), valamint EDS spektruma (d) ............................... 26 

11. ábra. A kiinduló TiZrNb porkeverék felületének és morfológiájának pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele (a-c), valamint EDS spektruma (d-f)............................. 27 

12. ábra. A N2H4
.H2O hatása a kiinduló Ti por és AgNO3 (bal), valamint a CuCl2 tartalmú 

fürdőre (jobb) ................................................................................................................... 28 

13. ábra. A réz tartalmú minták szekunder elektronokkal készített pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele (a) és EDS spektruma .................................................... 32 

14. ábra. A Cu/PEG400 mag/héj szerkezet pásztázó elektronmikroszkóppal készített 

szekunder elektronos (a) és STEM üzemmódban átvilágított felvétele ........................... 33 

15. ábra. A réz szemcsék méretei a STEM felvételen .............................................................. 33 

16. ábra. A réz tartalmú minta röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményei ......................... 34 

17. ábra. A réz tartalmú szemcsék olvadáspontjának és tömegváltozásának vizsgálata DSC 

segítségével ...................................................................................................................... 34 

18. ábra. A nikkel szemcsékről készített szekunder elektronos felvételek .............................. 35 

19. ábra. A nikkel szemcsék röntgendiffrakciós vizsgálata ..................................................... 36 

20. ábra. A nikkel tartalmú szemcsék olvadáspontjának vizsgálata DSC segítségével ........... 36 

21. ábra. A desztillált víz mért peremszög értéke és a szubsztrát atom rádiusza a szubsztrát 

rendszámának függvényében ........................................................................................... 38 

22. ábra. A desztillált víz peremszöge a szubsztrát atomrádiuszának függvényében .............. 38 

23. ábra. Oxidok képződési szabadentalpiája szobahőmérsékleten a szubsztrát atomsugara 

függvényében ................................................................................................................... 39 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

 

 

24. ábra A (8) egyenlet alapján meghatározott peremszög értékek a rendszám függvényében

 .......................................................................................................................................... 40 

25. ábra Adhéziós energia (W) a szabad elektronsűrűség paraméter függvényében a W~ f(rS
−4) 

korrelációt követve ........................................................................................................... 41 

26. ábra. Vizes oldatok peremszöge különböző fém szubsztrátokon az oldott só kationjának 

ionsugara függvényében ................................................................................................... 42 

27. ábra. Visszaszórt (a) és szekunder (b) elektronokkal készített SEM felvétel a szivacsos 

titán szemcsék felületére hidrazin segítségével redukált ezüst szemcsékről .................... 44 

28. ábra. Szekunder elektronok segítségével készített SEM felvétel a hidrazinnal redukált, 

ezüsttel bevont titán szemcse felületéről és a két jelölt terület EDS spektruma .............. 44 

29. ábra. Szekunder elektronos felvétel a Ti szemcse felületére hidrazinnal leválasztott Ag 

rétegről (platina záróréteggel), melyet a PFIB-SEM segítségével lett elporlasztva (a), 

valamint a kivágott lamella (b) ......................................................................................... 45 

30. ábra. Szekunder elektronokkal készített SEM felvétel a titán felületére hidrazinnal 

redukált ezüst bevonat vastagságáról, valamint a PFIB-SEM segítségével ráporlasztott 

záró platina rétegről, illetve a lamella vonalmenti analízise ............................................ 45 

31. ábra. A hidrazinnal redukált, ezüsttel bevont titán por XPS (a) és XRD (b) vizsgálatának 

eredménye ........................................................................................................................ 46 

32. ábra. A gömbös titán (a), a gömbös Ti6Al4V (b) és a TiZrNb (c) porkeverék felületére 

leválasztott ezüst szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele ............................ 47 

33. ábra. A gömbös titán, a gömbös Ti6Al4V ötvözet és a TiZrNb porkeverék felületére 

leválasztott ezüst szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvételei, valamint EDS 

spektrumai ........................................................................................................................ 49 

34. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a Ti-Ag, a Ti6Al4V-Ag, a Zr-Ag és Nb-Ag 

rendszerekről, valamint ezek elemtérképei ...................................................................... 50 

35. ábra. Szekunder elektronok segítségével készített pásztázó elektronmikroszkópos felvétel 

a titán por felületén létrehozott réz nanoszemcsékről különböző nagyításokban (a-b), 

valamint a szemcsék mérete (c) ....................................................................................... 51 

36. ábra. A titán por felületére leválasztott réz nanoszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétele (a), valamint az 1 (b) és 2 (c) jelölt területek összetétel elemzése (EDS 

spektrum) .......................................................................................................................... 52 

37. ábra. A titán por felületére leválasztott réz nanoszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétele (a) és elemtérképei (b: oxigén; c: réz) ............................................................... 53 

38. ábra. A gömbös titán, a gömbös Ti6Al4V és a TiZrNb porkeverék felületére leválasztott 

réz szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele ................................................... 54 

39. ábra. A gömbös titán, Ti6Al4V és TiZrNb porkeverék felületére leválasztott réz 

nanoszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele, valamint terület alapú EDS 

spektruma ......................................................................................................................... 55 

40. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a Ti-Cu, Ti6Al4V-Cu, Zr-Cu és Nb-Cu 

rendszerről és a Cu elemtérképei...................................................................................... 56 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

 

 

41. ábra. A Ti/Ag próbadarabok felületi morfológiájának SEM felvétele és elemtérképe a Ti-

Ag hidegen sajtolt mintán (a, b, c) és Ti-Ag szinterelt ötvözeten (d, e, f) ....................... 57 

42. ábra. A titán szubsztrát felületén megolvasztott ezüst minta sziluettes felvételének 

peremszögmérése ............................................................................................................. 58 

43. ábra. A préselt (a) és a szinterelt (b) minták SEM-EDS elemzése ..................................... 58 

44. ábra. A Ti-Ag kétalkotós fázisdiagramja [279] .................................................................. 59 

45. ábra. A szinterelt Ti-Ag próbadarab valódi nyomófeszültség görbéje ............................... 60 

46. ábra. Az E. coli makroszkopikus növekedése az LB agarlemezen és a gátlási zóna az Ag 

bevonatú Ti por körül (körrel jelölt terület) ..................................................................... 61 

47. ábra. Ti-Ag ötvözeteken végzett antibakteriális vizsgálatok eredményei .......................... 62 



Táblajegyzék 

 

1. táblázat A réz fürdő összetétele és a kísérleti körülmények ................................................. 22 

2. táblázat A nikkel fürdő összetétele és a kísérleti körülmények............................................ 22 

3. táblázat A fürdők összetétele és a prekurzor sók kationjának mérete .................................. 24 

4. táblázat A biokompatibilis fémhordozókra leválasztott ezüst és réz tartalmú fürdők 

összetétele és a kísérleti körülmények ............................................................................. 28 

5. táblázat A desztillált víz nedvesítési szöge különböző szubsztrátokon ............................... 37 

6. táblázat A víz az Al, Si, Hg és Mo felületeken becsült és mért peremszögének 

összehasonlítása ............................................................................................................... 40 

7. táblázat. A titán és ezüst elemek koncentrációja a Ti-Ag sajtolt és ötvözet minták felületén 

(43. ábra jelölt pontjai) ..................................................................................................... 59 

 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

 

 

„Ha ezer ötletem van, de csak egy válik be,  

akkor elégedett vagyok.” 

 

 - Alfred Nobel 

1  
1. Bevezetés és célkitűzés  

 
Modern világunk egyik legnagyobb kihívása közé tartozik az elöregedő társadalom és 

ezzel párhuzamosan az egészségmegőrzés, a jobb és élhetőbb időskori ortopédiai problémák 

orvosolása. Ennek következtében az orvostechnikai fémes implantátumok iránti igény 

ugrásszerűen megnövekedett, melynek fejlesztése kiemelt figyelmet kapott az elmúlt 

évtizedekben. Az orvosi implantátumok beültetése ma már rutinműtétnek számít, azonban az 

operációval együtt járó fertőzések komoly problémát jelentenek klinikailag és gazdaságilag 

egyaránt.  

A jelenleg alkalmazott fémes implantátumok közül a leggyakrabban alkalmazottak a 

kobalt-króm ötvözet, a titán alapú és a korrózióálló acélok. Doktori kutatómunkám kezdetén 

ezen fémek közül a szivacsos titánnal kezdtem el foglalkozni, melyet a későbbiekben a 

PREMET Kft-vel közösen beadott pályázat keretében elnyert Kooperatív Doktori Program 

(KDP) adta lehetőséggel élve olyan titán alapú implantátum alapanyagokkal tudtam 

kiegészíteni, mint a gömbös titán és Ti6Al4V ötvözet, valamint a Ti-Zr-Nb porkeverék, melyek 

az additív gyártástechnológia kiindulópontjai. Kutatómunkám során ezen titán alapú ötvözetek 

antibakteriális tulajdonságának kifejlesztésén dolgoztam a nanotechnológia nyújtotta 

lehetőséget kihasználva, hisz a fém nanoszemcséket széles körben alkalmazzák a 

legkülönfélébb területeken, mint például az anyagtudományban, a vegyészetben vagy az 

orvostudományban. Ez a sokszínűség annak köszönhető, hogy a fémes nanoanyagok alakja, 

mérete és összetétele szignifikánsan befolyásolja a fizikai és a kémiai tulajdonságaikat. Ennek 

keretében antibakteriális tulajdonsággal rendelkező fém nanoszemcséket (ezüst [1,2], réz [3,4] 

és nikkel [5–8]) lehet létrehozni a titán alapú fémhordozók felületére. Abban az esetben, ha 

ezek a nanoszemcsék meg tudják tartani a funkciójukat, akkor az eljárás egy alternatív 

megoldást jelenthet a baktériumok okozta fertőzések jelentette orvostechnikai problémára.  
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A nanoszemcsék létrehozását követően fontos tényező volt, hogy megvizsgáljam azok 

morfológiáját, méretét, valamint olvadáspontját.  

A titán alapú porszemcsék nanoszemcsékkel történő felületmódosításához vizes közegű 

kémiai redukciós módszert alkalmaztam. Az eljárás sikerességének kivitelezése érdekében 

megvizsgáltam a desztillált víz, valamint a redukciós közeg nedvesítési tulajdonságait tiszta 

titán felületén. Az ezüst-, réz- és nikkel ionokat tartalmazó oldatok esetében tapasztalt eltérések 

értelemzése érdekében kezdtem vizsgálatokat végezni a különböző kationokat tartalmazó 

oldatok nedvesítési tulajdonságának feltérképezésére, melyhez kontrollnak desztillált vizet 

alkalmaztam.  

A titán alapú porok nanoszemcsékkel történő felületmódosítását végül az ezüsttel és a 

rézzel végeztem el a nikkel aggályos és vitatott toxicitása miatt. Végezetül a szivacsos titánt 

választottam a pormetallurgiai úton történő alapanyag gyártás módszerének, melyet követően 

mechanikai-, metallográfiai- és biológiai vizsgálatokat végeztem.  

A kutatómunkám eredményeit foglaltam össze disszertációmban, mely egy eddig nem 

vizsgált leválasztási eljárással ad megoldást az implantátumok fertőzések általi kilökődésének 

csökkentésére, esetleg megszüntetésére. Emellett kidolgozásra került egy olyan elmélet a 

nedvesítés vizsgálat témakörében, mely segítséget adhat napjaink kutatóinak a szilárd-folyadék 

határfelületen történő jelenségek új, kísérleti alapú aspektusának megértését.  
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„Az elakadás a kutatásban független a kutató tehetségétől,  

ezzel szemben a továbbmenés határozottan tehetségfüggő.” 

 

 - Szirmai Imre 

2 
2. Irodalmi áttekintés 

 
Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy a nanoszemcsék mely különleges 

tulajdonságát kívánom hasznosítani kutatómunkám során és milyen formában kívánom 

felhasználni, számos kérdés merült fel bennem végig gondolva a kutatásom irányvonalát. A 

kutatásom célja, hogy fém nanoszemcséket hozzak létre az additív gyártástechnológia során 

alkalmazott fémhordozók felületére.   

Ezen gondolatmenetet végig fűzve első lépésként a nanoszemcsék létrehozásának 

lehetőségeit vizsgáltam, keresve az irodalomban fellelhető tudáshiányt. Ezt követően a fém 

hordozók felületének nedvesíthetősége kérdéskörrel kezdtem el mélyebben foglalkozni annak 

érdekében, hogy megértsem a hordozók anyagminősége és a vizes közeg miként befolyásolja a 

nedvesítést. Az ezekből a kísérletekből szerzett tapasztalatokat felhasználva választottam le fém 

nanoszemcséket különböző fémhordozók felületére, majd vizsgáltam azok tulajdonságait. Az 

így elkészített fém nanoszemcsékkel felületmódosított hordozók alakadása hidegsajtolással és 

szintereléssel történt, melyet követett a metallográfiai-, mechanikai- és biológiai vizsgálatok.   

 

2.1. A fém nanoszemcsék létrehozása és tulajdonságai 
 

Az antimikrobiális hatás az anyag azon tulajdonságát jelenti, hogy képes elpusztítani 

vagy inaktiválni a mikrobákat, mint pl. a baktériumokat, a gombákat és a vírusokat. Már az 

ókortól kezdve az olyan fémeket, mint a réz, az ezüst és az arany, széles körben használták a 

fertőző betegségek elleni védekezésre és kezelésre [9]. A nanorészecskék antimikrobiális hatása 

a mikroorganizmusokkal érintkező felület függvénye [10,11]. A fő mechanizmus, hogy a fém 

kationok a baktérium sejtfalához tapadnak és megzavarják annak funkcióit, pl. a permeabilitást 

és a légzést. A sejtfal károsodása után behatolnak a sejt belsejébe, ahol további károsodást 

http://www.exastudio.hu/antimikrobialis.html
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okoznak a toxicitásuk miatt, hisz kölcsönhatásba léphetnek a biomolekulákkal, főleg 

enzimekkel. A baktériumok felületi membránjának negatív töltése és a fém kationok pozitív 

töltése kölcsönhatásba lép, ezzel is fokozva az antibakteriális hatást [12]. Ilyen sejtosztódást 

gátló tulajdonsággal rendelkeznek az általam vizsgált és létrehozott fém nanoszemcsék is. A 

nanoszemcsék egyedi fizikai és kémiai tulajdonságai miatt nagy érdeklődésre tartanak számot, 

melynek oka a felület/térfogat arányból és ezáltal a felszíni atomok mennyiségéből fakad. A 

szemcsék méretének csökkenésével a felületen elhelyezkedő atomok száma megnő. Ez a tömbi 

anyaghoz képest eltérő tulajdonságokat fog eredményezni. Ezen kivételes tulajdonságának 

köszönhetően a nanoszemcsék orvosbiológiai felhasználása kiemelt figyelmet kap, mivel 

nanométeres szinten különféle biológiai folyamatok játszódnak le [13]. Történelmileg az 

antibakteriális fémek [14–17] szerepe az 1920-as években felfedezett antibiotikumoknak 

köszönhetően csökkent, azonban a multirezisztens baktériumok megjelenésével ma a 

reneszánszát éli a felhasználási lehetőségük kutatása [18]. A másik ok, hogy sok szerves 

antimikrobiális szer mérgező és különböző allergiás reakciókat okozhatnak. [19]. Ezzel 

szemben a szervetlen antibakteriális szerek felkeltették az érdeklődést a baktériumok elleni 

védekezésben, mivel biztonságosabbak, fenntarthatóbbak, hőállók és stabilabbak, mint a 

szerves alternatívái. Az ezüst, az arany, a titán-dioxid, a réz-oxid, a cink-oxid és a magnézium-

oxid erős antibakteriális hatásúak a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokkal szemben is 

[20]. Az ezüst nanoszemcsék orvosi alkalmazása már régóta ismeretes és használt, mely az 

Ag+-ionok antimikrobiális tulajdonságának köszönhető, valamint annak, hogy a szervezet jól 

tolerálja [9,21]. Ugyanakkor számos tanulmány számolt már be arról, hogy egyre több 

baktérium rezisztenssé válik vele szemben [22,23]. Ezért vált szükségessé más antibakteriális 

tulajdonsággal rendelkező fémek aktivitás és hatékonyság vizsgálata, mielőtt alkalmazhatók 

lennének orvostechnikai eszközökben. Kevésbé ismert a réz és a nikkel nanorészecskék hasonló 

tulajdonsága, melyet az elmúlt évtizedekben kezdtek el mélyebben kutatni, azonban tényleges 

felhasználásuk egyelőre nem valósult meg. Ennek oka, hogy bár számos publikáció foglalkozik 

a réz [5,24–27] és a nikkel [5–8] nanorészecskék hatékony antibakteriális hatásával, azonban 

orvosbiológiai akadályok vannak használhatóságukkal kapcsolatban. A réz például nagyobb 

mennyiségben rontja az antibakteriális tulajdonságot [28], ezen felül mind a rézre [29], mind 

pedig a nikkelre sokan allergiások. A kutatások azonban a mikroméretű nikkel szemcsékhez 

képest csökkenő toxicitást mutatnak a nanoméretű részecskéknél [30].  

A nano-dimenzió egy újfajta utat nyit meg azáltal, hogy a korábban már ismert 

makroszkopikus anyagok fizikai és/vagy kémiai tulajdonságai megváltoznak ebben a 
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tartományban. Ennek köszönhetően funkcionálisan egy új anyag hozható létre, mely új 

alkalmazási lehetőségeket teremthet. Jelen világunk a miniatürizálás korát éli, melyhez ma már 

elengedhetetlen a szerkezeti és funkcionális nanoanyagok alkalmazása. A nanoanyagok 

előállítása alapvetően kétféle módon történhet. Az egyik lehetséges út az ún. top down 

eljárások, mely – mint a nevéből is adódik – fentről lefelé, tehát makro- és mikroszkopikus 

anyag méretcsökkentésével éri el a kívánt nanoméret tartományt. Ilyen technológia például a 

nano-őrlés, a párolgási kondenzációs technika [31,32], a lézerrel történő bontás [33,34] vagy a 

litográfia. Ezeket a módszereket nevezhetjük nanofizikai eljárásoknak is. Ezzel szemben a 

másik út a nanokémia, a bottom up eljárások, melyek esetében alulról felfelé, vagyis atomi 

és/vagy molekuláris szintről indulva építik fel a nanoméretű részecskéket [34]. Ezen módszerek 

közé tartoznak többek között a gáz- és folyadékfázisú növesztési technikák vagy a kolloid 

diszperziós eljárások. Számos esetben alkalmazzák a top down és bottom up eljárásokat 

együttesen pl. a PVD vagy a CVD módszerek esetében. A kémiai szintézis módszereit 

alkalmazzák leggyakrabban a fém nanoszemcsék létrehozásához. A fémsók redukciója kolloid 

diszperzióként vizes oldatban vagy szerves oldószerben is megtörténhet. Könnyen módosítható 

a szemcsék mérete, alakja és összetétele a különböző felületaktív anyagokkal, stabilizáló- és 

redukálószerekkel [35,36].  

A kémiai redukciós módszer az egyik leggyakrabban alkalmazott technika, melynek oka, 

hogy nem igényel különleges körülményeket, valamint az eljárás elvégezhető vizes és szerves 

oldószerekben is. Az utóbbi választás azonban előnyösebb, ha a fém nanoszemcsék különösen 

érzékenyek az oxidációra. Ha általánosan foglaljuk össze, akkor a metódus lényege, hogy egy 

oldószerben feloldjuk a prekurzor sót, majd megfelelő felületaktív anyaggal és redukálószerrel 

homogénen elkeverjük inert atmoszférában. A nanoszemcsék nukleációját és növekedését 

különböző reakcióparaméterek és körülmények szabályozzák, ideértve a reakcióhőmérsékletet, 

a pH-t [37], a koncentrációt, a prekurzor típusát, a redukáló- és stabilizálószereket, valamint a 

felületaktív anyag/stabilizátor és prekurzor mólarányát [38]. A redukáló anyag kiválasztása 

nagyon fontos és széles választék áll rendelkezésre, valamint fontos megemlíteni, hogy a 

hatékonysága nagymértékben függ az adott redox-termodinamikától. Ha két vagy több fém 

kationja van jelen az oldószerben, akkor változó összetételű fázisok is keletkezhetnek, mely 

egy alternatív lehetőség a mechanikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkező metastabil 

fémötvözetek előállítására.  

A reakciófolyamat ezekben az esetekben úgy következik be, hogy a fém-ion (Me+) vizes 

oldatában, amikor egy redukálószer elektronját megkapja a pozitív vegyértékről nullavalens 
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állapotra (Me0) változik, amelyet csíraképződés és növekedés követ. Ez jellemzően durva 

agglomerációhoz vezet oligomer klaszterekké, és így kolloid fém nanoszemcsék keletkeznek. 

A redukálószer erőssége alapvetően meghatározza a keletkezett szemcsék méretét. A szervetlen 

redukálószerek közül az alkálifém-bór-hidridek, mint például a nátrium-borohidrid (NaBH4) 

erélyes reagensnek számítanak. Valójában a nemes és nem nemesfémek, mint az arany [39], 

ezüst [40], palládium [41], ródium [42], nikkel [43], réz [44], kobalt [45], ón és ólom [46] 

esetében a kationok nanoméretű elemi állapotban redukálódnak a NaBH4 segítségével. Az 

általában n-pozitív fém kationok (Men+) az alábbi egyenlet alapján formálódnak Me szabad 

fémekké [47]: 

𝑛𝐵𝐻4
− + 8𝑀𝑒𝑛+ + 8𝑛𝑂𝐻− → 𝑛𝐵𝑂2

− + 8𝑀𝑒 + 6𝑛𝐻2𝑂 (1) 

A nátrium-hipofoszfit (NaH2PO2) szintén gyakran alkalmazott erős redukálószer: 

2𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝐻2𝑃𝑂2
− + 3𝑛𝑂𝐻− → 2𝑀𝑒 + 𝑛𝑃𝐻𝑂3

2−
+ 2𝑛𝐻2𝑂 (2) 

A nikkel [48] és a réz [49] esetében vezetőképes festékek esetében alkalmazták a fenti 

módszert. Tan és munkatársai [37] rávilágítottak, hogy a hipofoszfit megvédi a réz 

nanorészecskéket a levegő oxidációjától, így inert atmoszféra helyett levegőn is elvégezhetők 

a kísérletek.  

A hidrazint (N2H4) és sóit citrát ionok jelenlétében alkalmazták pl. kobalt [50] 

nanorészecskék szintézisénél. A citrát ionok stabilizálószerként működnek és növelik a hidrazin 

redukáló képességét. Ebben az esetben a fém szintézise nitrogéngáz képződésével párosul, mely 

inert gázként védi a fürdőt: 

4𝑀𝑒𝑛+ + 𝑛𝑁2𝐻5𝑂𝐻 + 4𝑛𝑂𝐻− → 4𝑀𝑒 + 𝑛𝑁2 + 5𝑛𝐻2𝑂 (3) 

Réz kationok esetében a hidrazin szobahőmérsékleten is szűk mérettartományú, 

monodiszperz nanorészecskéket eredményez [51]. Gyakran alkalmazott redukálószer a nikkel 

nanorészecskék előállításánál is [52]. 

A hidroxil-amin (NH2OH) vegyületek jó redukáló tulajdonságokkal rendelkeztek az ezüst 

sók esetében [53], de a fürdő pH értékre nagyon érzékeny volt, így ez korlátozza 

alkalmazhatóságát más kationok esetében.  

A szerves redukálószerek gyakran többfunkciós reagensek [47], pl. az 

N,N-dimetil-formamid [54] oldószer, az oleil-amin [55] pedig felületaktív anyag és oldószer is 
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egyben. A poliol eljárásoknak széles irodalmi háttere van, ahol az etilén-glikolt (EG), dietilén-

glikolt és más EG-oligomereket oldószerként alkalmazzák, melynek célja a nanorészecskék 

növekedési kinetikájának módosítása, mely hatással van a végtermék méretére és 

morfológiájára [56]. A szerves redukálószerek listája végtelen, hisz számos funkciós csoporttal 

rendelkező vegyületet tartalmazhatnak és ezek elektron donor erőssége is széles skálán mozog. 

Ilyen szerves redukálószerek pl. a hidrokinon, a szekunder alkoholok, a monoszacharidok, az 

aszkorbin sav, a galluszsav, a citrátok, az aldehidek és az etanol-aminok [37].  

A felületaktív anyag megválasztása az egyik leglényegesebb pontja a kémiai redukciós 

szintéziseknek, mivel molekulaszerkezete, koncentrációja, vagy akár a keverési idő (az 

egylépéses szintézisnél) alapvető hatással van a fém nanofázisok kinetikájára, így méretére és 

geometriájára [57]. A nemionos felületaktív anyagokra jellemző, hogy molekulájuk hidrofil 

részén nem disszociálható csoportok vannak, mint például az etoxilezett alkoholok, etoxilezett 

aminok, amin-oxidok és tiolok. Ezek kevésbé érzékenyek az elektrolitokra, mint az ionos 

felületaktív anyagok, így nagy koncentrációjú oldott sóknál is alkalmazhatók. Az ionos 

felületaktív anyagokat anionos és kationos típusokba tudjuk csoportosítani a molekulák hidrofil 

részén lokalizált töltések jele alapján. Az alkil-szulfátok és az alkil-ammóniumsók a 

legnépszerűbb anionos és kationos felületaktív anyagok, amelyeket a fém nanorészecskék 

szintézisében alkalmaznak. A hidrofilességüket az alkil-lánc hosszának változtatásával 

szabályozzuk.  

A felületaktív anyagokkal az elektrosztatikus vagy sztérikus tulajdonságokat is lehet 

befolyásolni. Az elektrosztatikus stabilizációt általában anionos anyagokkal, például citráttal, 

halogenidekkel, karboxilátokkal vagy polioxoanionokkal érik el, amelyek a fém 

nanoszemcséken adszorbeálódnak vagy kölcsönhatásba lépnek velük, hogy negatív töltést 

biztosítsanak a fém nanoszemcsék felületén. A két szélsőérték a citrát-ionok, melyek erős 

negatív töltést biztosítanak, míg az elágazó láncú polietilén-imin (PEI) felhasználásával egy 

amin-funkciós csoportot képezhetünk, melynek hatására egy nagyon pozitív töltéssel 

rendelkező felület jön létre [36].  

A felületaktív anyagok egy másik funkciója lehet a stabilitás és biokonjugáció (két molekula 

közötti kovalens kötéssel történő kapcsolódás, melyek közül az egyik biomolekula). A 

polietilénglikollal (PEG) bevont nanorészecskék jó stabilitást mutatnak erősen koncentrált 

sóoldatokban, míg a lipidsavval bevont karboxilcsoportokkal rendelkező részecskék 

felhasználhatók a biokonjugációhoz [58].  
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A kémiai redukció történhet víz az olajban mikroemulzió segítségével is [59]. Az eljárás 

lényege, hogy egy fém prekurzort tartalmazó poláros oldószer stabilizált micelláit diszpergáljuk 

egy nem poláros közegben. Egy másik főzőpohárban a redukálószert tartalmazó poláros 

oldószer stabilizált micelláit külön-külön diszpergáljuk ugyanolyan típusú nem poláros 

közegben. Ezt követően a két tartály tartalmát folyamatos, erős keverés mellett összeöntjük, 

majd ahogy a fém ionokat és a redukálószert tartalmazó micellák egymásba „szakadnak” 

megindul a krisztallitok növekedése. A poláris fázis micellái gyakorlatilag úgy működnek, mint 

egy nanoreaktor, ahol a nanorészecskék egymástól elkülönülve növekedhetnek, ezáltal 

korlátozva a további aggregációt [60]. Természetesen a víz az olajban rendszer mellett a fémek 

esetében akár az olaj a vízben rendszer is működőképes előállítási módszer lehet [61]. Ezen 

metódusok esetében a víz és a felületaktív anyag mólaránya, a kémiai összetétel, a reagensek 

koncentrációja, a felületaktív anyag típusa/szerkezete/koncentrációja, a poláros/apoláris 

micellák mérete és szabályozhatósága kulcsparaméterek [62].  

A fém nanorészecskék alkalmazhatóságának az egyik legfontosabb feltétele azok stabilitása 

és reaktivitása. Ebben a tekintetben a szerves vegyületek oldószeres extrakciója különösen 

jelentős [63], hisz számos fémsó oldódik vízben és könnyen átvihetők extrakcióval szerves 

fázisba. Ezzel az eljárással az extrahált fém ionok közvetlenül tudnak redukálódni a fém 

atomokra a szerves fázisban és az így létrejött fém részecskéket felületaktív anyagokkal lehet 

stabilizálni. Ennek következtében egy megnövelt stabilitású és módosítható nanorészecskét 

kapunk. Tehát elengedhetetlen a megfelelő felületi módosítószer kiválasztása a fém 

nanorészecskék stabilitása szempontjából és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 

felületaktív anyag némiképp módosíthatja a részecskék tulajdonságait, továbbá, hogy az 

oxidáció és/vagy az agglomeráció levegőn ugyanúgy végbemehet. A stabilizálószereknek 

kettős szerepe van: meggátolni a szemcsék túlzott méretnövekedését, valamint védik a 

szemcséket az oxidációtól [64]. A leggyakrabban alkalmazott stabilizálószerek: kitozán, 

oleilamin-glükonsav, cellulóz vagy polimerek, például poli-N-vinil-2-pirrolidon (PVP), 

polietilénglikol (PEG), polimetakrilsav (PMAA) és polimetil-metakrilát (PMMA) [36]. 

A szakirodalomban talán az ezüst nanoszemcsék szintéziséről lehet a legtöbbet olvasni. 

Ezeket a módszereket csoportosíthatjuk kémiai [65–67], fizikai [68,69], fotokémiai [70,71] és 

biológiai [72–74] módszerekre. Az ezüst nanoszemcséket kémiai úton főleg a Brust-Schiffrin 

szintézissel (BSS) vagy a Turkevich módszerrel szintetizálják [34,75–77]. Az ezüst sók kémiai 

redukcióját különféle kémiai redukálószerekkel hajthatják végre, beleértve a glükózt, a 

hidrazint, a hidrazin-hidrátot, az etilénglikolt, az N-dimetil-formamidot (DMF), a hidrogént, a 
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dextrózt, az aszkorbátot, a citrátot (Turkevich-módszer) és a nátrium-borohidridet 

(BSS-módszer) [78,79]. A redukálószer erősségét tekintve a két szélsőérték az irodalom alapján 

a nagyon erélyes bórhidrid, mely esetben nehezen lehet kontrollálni a nagyobb méretű ezüst 

szemcsék képződését, a másik véglet a gyengébb citrát redukálószer, mely a lassabb redukciós 

sebesség miatt jobban elősegíti a nanoszemcsék alakjának és méreteloszlásának ellenőrzését 

[80]. A zöld szintézis egyre növekvő népszerűsége megkérdőjelezhetetlen. Az eljárás lényege, 

hogy mikroorganizmusok és növényi kivonatok felhasználásával egy alternatív szintézis 

módszert hoznak létre [81–83]. Ismeretes, hogy a mikroorganizmusok pl. a baktériumok és a 

gombák lebontva a kiinduló - akár mérgező - alapanyagokat, képesek fém nanoszemcsékké 

redukálni [84,85]. A zöld szintézis egyik legnagyobb előnye, hogy a többi előállítási módszerrel 

ellentétben mentes a mérgező vegyületektől és veszélyes melléktermékektől [86]. Vannak 

olyan baktériumok és gombák, melyekben intercellurális redukció során jönnek létre ezüst 

nanorészecskék a zöld szintézis során, mely bioredukciós folyamat keretében Ag+-ionok 

szabadulnak fel. Később ezek az Ag+-ionok teszik lehetővé, hogy antibakteriális tulajdonság 

alakuljon ki. Az érdekesség, hogy az Ag+-ionok nem a vizes oldatban, a sejtfal felületén 

alakulnak ki, mint általában a zöld szintézises eljárások esetében, hanem a sejtfal alatt, magában 

az élő szervezetben [87,88]. Az ezüst-nitrát só felhasználása kedvező a zöld szintézis esetében, 

ugyanis a NO3
--ion tápanyagként szolgál a mikroorganizmusoknak, így a folyadékban maradt 

Ag+ ionok könnyebben tudnak Ag0-é redukálódni [89,90]. Hasonlóan sikeres kísérleteket 

olvashatunk a réz és a nikkel nanoszemcsék növényi alapú szintéziséről is [91–93]. 

A fémek közül a réz a harmadik legnagyobb tömegben termelt a vas (acél) és az alumínium 

után. Jelentősége még nagyobb, ha a mikroelektronikai felhasználásokat tekintjük. A 

nyersanyag termelés egyre növekvő költségei, valamint a főként elektronikai iparban megjelent 

méretcsökkenéseknek köszönhetően a kutatók is egyre kisebb méreteket tűznek ki célul a stabil 

réz nanoszemcsék létrehozásánál. Ez a méretcsökkenés természetesen a réz felhasználásának 

új útjait is megnyit(hat)ja az ipar számára, így vizsgálták a réz nanoszemcsék tulajdonságait 

például az elektronikus és optikai nanoeszközök [94], katalizátorok [95], kenőanyagok [96], 

hővezető nanofolyadékok [97], antibakteriális szerek [98], bioszenzorok [99], valamint 

napkollektorok [100] esetében is. A fém nanorészecskék alkalmazhatóságának az egyik 

legfontosabb feltétele azok stabilitása és reaktivitása. Ebben a tekintetben a szerves vegyületek 

oldószeres extrakciója különösen jelentős [63], hisz számos fémsó oldódik vízben és könnyen 

átvihetők extrakcióval szerves fázisba. Ezzel az eljárással az extrahált fém ionok közvetlenül 

tudnak redukálódni a fém atomokra a szerves fázisban és az így létrejött fém részecskéket 
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felületaktív anyagokkal lehet stabilizálni. Ennek következtében egy megnövelt stabilitású és 

módosítható nanorészecskét kapunk. Tehát elengedhetetlen a megfelelő felületi módosítószer 

kiválasztása a fém nanorészecskék stabilitása szempontjából és arról sem szabad 

megfeledkezni, hogy a felületaktív anyag némiképp módosíthatja a részecskék tulajdonságait, 

továbbá, hogy az oxidáció és/vagy az agglomeráció levegőn ugyanúgy végbemehet. Számos 

előállítási módszert kifejlesztettek már az évek alatt így például a termikus bomlás [101], a 

fémsóredukálás [102], mikrohullámú hevítés [103,104], sugárzás [105], mikroemulzió [106], 

lézeres abláció [98], poliol módszer [24], szolvotermikus módszer [107] vagy a szonokémiai 

redukció [108]. A fémsó az egyik legkedveltebb kiindulási alapanyag, melynek redukálását 

jellemzően hidrazinnal [109–111], nátrium-formaldehid-szulfoxiláttal (SFS) [112], 

aszkorbinsavval [113], hipofoszfittal [114] vagy épp nátrium-borohidriddel [115] végzik. A 

zöld szintézis egyre nagyobb térhódítása megkérdőjelezhetetlen (bár ipari alkalmazhatósága 

jelenleg kérdéses), melyet a számos publikáció is bizonyít [91,92]. Stabilizátorszerként 

jellemzően PVP-t, PVA-t [112], illetve zselatint [111] alkalmaznak. 

A nikkel nanorészecskék felhasználása széles körű, így például alkalmazhatóak mágneses 

eszközökben [116], katalizátorként [117], elemekben [118], elektrokromatikus eszközökben 

[119], üzemanyagcellákban [120] és szenzorokban [121]. A nikkel szemcsék szintézisére 

számos eljárást dolgoztak ki a kutatók. Ilyen például a poliol szintézis [122–125], elektrokémiai 

redukció [126], szol-gél technológia [127], mikrohullámú fűtés [128], csíraképző technika 

[129] vagy a fémorganikus prekurzor redukciója [130–133]. A fémorganikus prekurzor 

kategóriájában vagy alacsony hőmérsékleten erős redukálószerrel (pl.: nátrium-borohidrid) 

[134] vagy magas hőmérsékleten, amin és/vagy karbonsav segítségével [133] végzik a 

kísérleteket. Az első esetben a nukleáció gyors, így nehezen ellenőrizhető, míg a második 

esetben a reakció komplex mechanizmusok révén megy keresztül köztitermékek megjelenése 

mellett, mely megnehezíti a kiszámítható szintézis metódust. Számos kísérletet végeztek 

szerves közegben: etilén-glikolban [135–137] és etanolban [138]. Egy alternatív utat mutat a 

zöld-szintézis [93], melynek segítségével szintén sikeresen létre lehet hozni nikkel 

nanoszemcséket, azonban ezen kísérletek ideje jellemzően napokat, vagy akár heteket is 

igénybe vehet. Ennek következtében a későbbi (akár ipari) felhasználások során ezek az 

eljárások hátrányt szenvedhetnek.  

A nanoszemcsék méretének, geometriájának változtatásával befolyásolható a tulajdonságuk 

és így az adott anyag széles körben alkalmazhatóvá válik. Kutatómunkám során az 

antibakteriális tulajdonsággal rendelkező fém nanoszemcséket folyadék közegű szintézissel 
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(bottom up) hoztam létre, mely részecskék növekedésének megértéséhez fontos megismerni a 

nanokristályok növekedésének mechanizmusait. A korai kristálynövekedési modellek szinte 

mindegyike az Ostwald-érés (OR) mechanizmusán alapul, vagyis, hogy a nagyobb részecskék 

növekedése a kisebbek rovására történik [139–141]. Ezt az OR mechanizmuson keresztüli 

kristálynövekedést szemlélteti az 1. ábra. A teljes folyamatnak a hajtóereje a felszíni 

szabadenergia csökkenés. A Gibbs-Thomson egyenlet szerint [142], a nagyobb részecskék 

felületén az egyensúlyi oldott koncentráció alacsonyabb, mint a kisebb részecskékén, így a 

koncentrációs gradiensek a kisebb részecskéktől a nagyobbakhoz áramló oldott ionokat 

eredményeznek. A durvulási mechanizmust gyakran a diffúzió kontrollálja.  

 

1. ábra. Az Ostwald-érés sematikus ábrázolása 

 

A nano-méretű rendszerekben végzett kutatások eredményei azonban gyakran nem 

magyarázhatók és nem illeszkednek bele az OR kinetikájába és ennek oka a nanokristályok 

relatív kis mérete. Ezek a megfigyelések is azt mutatják, hogy az OR mechanizmus csak 

bizonyos esetekben alkalmazható a kristálynövekedés leírására, vagyis a nanokristályok 

növekedését más, alternatív mechanizmus vezérli.  

A Gibbs-Thomson egyenlet megcáfolása olvasható Kaptay munkájában [143], aki egy 

újfajta megközelítését írja le ennek a folyamatnak. A nano-fázisokban a komponensek kémiai 

potenciálja határozza meg a nano-anyagok egyensúlyát. Ennek a nano-effektnek az első 

megfogalmazása Kelvin nevéhez fűződik (1871), aki azt állította, hogy a jelenség oka a nano-

fázisok görbülete. Ezen a Kelvin általi paradigmán alapszik többek között a Kelvin egyenlet, a 

Gibbs-Thomson egyenlet és az Ostwald-Freundlich egyenlet is. Kaptay viszont felhívja a 

figyelmet arra, hogy a tétel rosszul feltételezi azt, hogy egy gömbtől eltérő alakú nano-csepp 

stabilabb, mint a vele azonos térfogatú gömb alakú csepp, valamint, hogy nem feltételez nano-

hatást a nem görbült nano-fázisokra (mint például a kristályok és vékony filmek). Kaptay 

kutatómunkájában foglalkozott az oldatban lévő nano-részecskék oldódásának méret és alak 

függésével. A tanulmány kiemeli, hogy az általánosan alkalmazott Ostwald-Freundlich 

egyenlet helytelen, melynek oka a Laplace egyenlet rossz alkalmazása. Szerinte az oldhatóság 
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növekedése az oldódó fázis méretének csökkenésével, vagyis a fázis fajlagos felületének 

növekedésével (Gibbs, Ostwald) következik be, nem pedig a fázis görbületének növekedésével 

(Kelvin és Freundlich) [144]. 

Az olyan klasszikus növekedési folyamat, mint például az Ostwald-érés (OR) [145] 

felfedezése óta eltelt évtizedekben számos továbbfejlesztett és pontosított modell látta meg a 

napvilágot, melyek az atomsorozat növekedési folyamatának leírását, valamint az elméleti és 

kísérleti munkák eredményeit tartalmazzák. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a 

nanokristály növekedési sebessége, vizes oldatos előállításnál, ahol a prekurzor kationjai és 

anionjai egy oldatban vannak, függ az anionok adszorpciójától, és az erősebb adszorpció 

lassabb OR növekedési sebességhez vezet [146,147]. Ismeretes, hogy nanoméretű 

rendszerekben a felület hozzájárulása a teljes energiához annál jelentősebbé válik, minél kisebb 

a részecske mérete, azaz minél nagyobb a fajlagos felülete, mely meghatározza a fázis 

szerkezetet és stabilitást is [148]. 

 1998-ban Penn és Banfield felfedezett egy újfajta kristálynövekedési mechanizmust, melyet 

orientációs csatlakozásnak (OA) neveztek el [149,150]. A mechanizmus magában foglalja a 

szomszédos részecskék spontán önszerveződését, amely növekedés a szilárd részecskék 

csatlakozását jelenti a felülethez, úgy, hogy azok közös kristálytani irányultsággal 

rendelkeznek, majd ezeknek a részecskéknek egy sík felületen történő összekapcsolódása 

következik be (2. ábra). Az OA mechanizmus általi kristálynövekedés gyakran vezet 

szabálytalan alakú nanorészecskék kialakulásához, mivel az elsődleges nanokristályokat 

„építőelemekként” használják a többi részecskék és a növekedés aránya pedig méretfüggő 

[151,152].  

 

2. ábra. Az orientációs csatlakozás modelljének sematikus ábrázolása 

 

Ha két vagy több egyedi részecske ütközik, akkor általában ezeknek nincs közös kristálytani 

orientációja. Ebben az esetben az az előfeltétel nem alkalmazható, hogy az elsődleges 

nanorészecskék kompatibilis orientációjúak legyenek. Annak érdekében, hogy a határfelületen 
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a szerkezeti egyezés megvalósuljon, azaz kompatibilisek legyenek, az elsődleges 

részecskéknek szabadon el kellene fordulniuk, hogy azonos orientációjuk legyen. Ez a folyamat 

közvetlenül kapcsolódik a felületi energia csökkentéséhez, amelynek célja a nagy 

energiafelületek minimalizálása. Ezt nevezik a szemcse elforgása által indukált szemcse 

koaleszcens (Grain-rotation-induced grain coalescence (GRIGC)) mechanizmusának 

[153,154], amelyet a 3. ábra szemléletesen mutat be.  

 

3. ábra. A nanokristályok rotációs mechanizmusának sematikus ábrája 

 

A kapcsolódási folyamatot egy forgási folyamat követ, amely alacsonyabb energiájú 

állapotot eredményez, ezáltal koherens szemcsehatárt hoz létre, és megszünteti a szemcsehatárt, 

és egyetlen nagyobb nanokristályt eredményez.  

Mint látható a nanoszemcsék kristályosodása, illetve az azokat leíró mechanizmusok 

szerteágazók és nagy mértékben függnek a külső környezeti tényezőktől. Ezen mechanizmusok 

megértése azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük a nanorészecskék növekedésének 

lehetséges korlátozását, mellyel teljesíthető az a cél, hogy szabályos, azonos geometriával és 

mérettel rendelkező alapanyagot hozhassunk létre. Kutatómunkám során ennek azért is volt 

kiemelt jelentősége, mert a különböző méretű részecskéknek eltérő olvadási hőmérsékletük 

van, mely a nanotartományban azt eredményezi, hogy a méret csökkenésével drasztikusan, akár 

több száz Kelvinnel is csökkenhet a nanoméretű fémek olvadáspontja az ugyanolyan 

összetételű makroszkopikus fémhez képest. A jelenség oka a nagy felület/térfogat arány, 

ugyanis ez nagymértékben befolyásolja a felületi atomok kémiai és fizikai tulajdonságait. 

Szilárd állapotban a felületen lévő atomok kohéziós energiája (a kevesebb szomszédos atom 

miatt) kisebb, mint a belső atomoké. Magát a jelenséget először Pawlow [155] fogalmazta meg 

1909-ben.   

Allen és munkatársai [156] ólom, ón, indium és bizmut méretcsökkenésének hatását 

vizsgálva megállapították, hogy a részecskék sugarának csökkenésével az olvadáspont is 

csökken (bár a felületi oxidáció némiképp árnyalta a képet és a bizmut olvadáspontja 8°C-kal 

magasabb is volt, mint a tömbi anyagé). Számos hasonló vizsgálatot végeztek többek között 
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alumínium-oxid [157], SAC (Sn3,5Ag0,5Cu) [158], arany [159,160], ólom [161], indium 

[161,162] és bizmut [163] esetében. Ma a Gibbs-Thomson modellt alkalmazzák leggyakrabban, 

mely a nanorészecskék felületi atomjainak olvadási hőmérséklet változásán alapul. Azonban a 

nagy hővezető képességű és 20-100 nm méretű szemcsék esetében a térfogat jelentősége 

megnő, így a Gibbs-Thomson modellt nem lehet hatékonyan alkalmazni. Ennek 

kiküszöbölésére Salehian és munkatársai [164] kifejlesztettek egy új elméleti modellt, mely az 

alábbi két egyenleten alapszik:  

𝑇𝑝

𝑇𝑏
= 1 + 𝛼 [1 − (

1

1 −
𝛿
𝑟

)

3

] (4) 

𝑓(𝑟, 𝑇) = 𝐴𝑒𝑥𝑝 [−𝛽𝑇 (
𝑟 − 𝑟0

2𝜎
)

2

] , 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞ (5) 

ahol α egy konstans koefficiens, Tp a héj és Tb a mag olvadási hőmérséklete, δ a 

nanorészecske külső rétege vagy a héj vastagsága, mely megegyezik a nanorészecske egy 

atomjának rádiuszával, r a nanoszemcse sugara (4. ábra), A normalizációs konstans, β 

szeparációs együttható, r0 a nanoszemcsék legvalószínűbb sugara és σ a szórás [164].  

 

4. ábra. A nanorészecske sematikus ábrázolása a szilárd maggal és a folyékony héjjal  

 

A számított értékek alapján elkészített görbék jól illeszkednek a más kutatók [164] által mért 

kísérleti eredményekhez (5. ábra).  
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5. ábra. A Salehian és munkatársai által meghatározott olvadáspont és szemcseméret közötti összefüggés az 

arany esetében 

  

Végh és Kaptay [165] kutatómunkájukban modellezték a nano-kristályok olvadását 

egykomponensű rendszerben, ahol a szilárd fázist saját olvadéka tökéletesen nedvesíti. Abban 

az esetben, hogy ha az olvadékok tökéletesen nedvesítik a saját kristályaikat, akkor ez 

alacsonyabb hőmérsékletű olvadáshoz vezet a tömbi anyaghoz viszonyítva. Tanulmányukban 

vizsgálták, hogy milyen folyamatok játszódnak le akkor, amikor a szilárd kristályok mérete 

100 nm alá csökken. Modellezésüket az ólom (Pb) példáján keresztül végezték el, melyet 

szakirodalmi kísérleti eredményekkel támasztottak alá. Számításaik szerint az ólom kritikus 

részecske mérete rcr=4,7 nm és a számított, kritikus mérethez tartozó olvadáspontja 220°C. Ez 

azt jelenti, hogy ez alatt a méret alatt a részecske egyetlen hőmérsékleten, teljes 

keresztmetszetében megolvad, míg a kritikus méret fölött egy szilárd mag és egy olvadék réteg 

jellemzi a nanorészecskét.  

Hausner és munkatársai [166] réz szubsztráton vizsgálták az ezüst nanoszemcséket 

tartalmazó forraszpaszta olvadáspontját, illetve mechanikai tulajdonságait. A pásztázó 

kalorimetriás (DSC) analízisek alapján megállapították, hogy a szerves héj, mely körbeveszi a 

nanoszemcséket (átlag 6 nm), kb. 410°C hőmérsékleten bomlik, majd ezután a szemcsék 

szinterelődnek. Eredményeik szerint a hőmérséklet, a nyomás és a hőntartási idő 

nagymértékben befolyásolja a folyamatot.  
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2.2. Nedvesítés, avagy egy folyadékcsepp egyensúlyi alakja egy szilárd fázis 

felületén 
 

A fém felületek nedvesítése víz és desztillált víz által az ipar és a kémiai technológiák 

számára nélkülözhetetlen fontosságú információ. A fémfelületek vízzel való nedvesítésének 

ismerete elengedhetetlen a fémek korróziós folyamatai, elektrokémiai szintézisek során az 

elektród és az elektrolit közötti kapcsolat esetén [167,168], vagy az olajipar számára a víz-olaj 

rendszerek szeparálása esetén [169,170], illetve egyéb alkalmazások esetén [171]. Számos cikk 

foglalkozik víz/fém rendszer nedvesítés vizsgálatával, illetve modellezésével [172–177] 

viszont az eredmények között nagy az ellentmondás, ahogy arra Schrader [174] cikkében 

rámutat. Erre már White is felhívta a figyelmet [178], véleménye szerint az ellentmondó 

eredmények annak köszönhetőek, hogy a tisztítási folyamatok során a felületeken nem ismert 

összetételű és vastagságú oxid réteg alakulhat ki, aminek a következménye a tökéletes 

nedvesítés a víz és a fémek között. White [178] és Kaptay [179] leírják, hogy a víz nem terülhet 

jól az oxidhártyamentes fémen, mivel a víz és a fém kötéstípusa különbözik, azaz azt várjuk, 

hogy a fémes folyadék/fémes szubsztrát, ionos folyadék/ionos szubsztrát rendszerekben jó 

nedvesítés, míg a víz/fém rendszerekben 60° körüli peremszög érték várható, ezt támasztják alá 

Erb nemesfémeken végzett kísérlete is [180]. Az irodalomban nem található összefüggés, amely 

megadná, hogy a különböző fémeken mért víz peremszög hogyan változik a fém valamely 

tulajdonságának függvényében. Munkám célja, hogy különböző fémek felületén 

meghatározzam a víz és vizes oldatok peremszögét, majd összefüggést találjak a mért adatok 

alapján a nedvesítés mértéke és a szubsztrát jellemzői között. 

Amikor egy folyadékcseppet cseppentünk egy szilárd felületre, akkor a két fázis 

összfelületének egy kis hányadával érintkezni fog egymással. A fajlagos felület minimumra 

való törekvése miatt a csepp alakja egy gömbsüveg lesz, mely egy körlap mentén fog érintkezni 

a szilárd fázissal. Az egyensúlyi alakot az úgynevezett peremszöggel (Θ) jellemezzük, ami az 

érintkezési vonalakra merőleges, a folyadék/gáz határfelülettel párhuzamos egyenes és a szilárd 

fázis síkja közötti szög, a folyadékcseppen keresztül mérve [181]. Értéke 0° és 180° között 

mozog. A két szélsőérték esetében, ha a Θ szög értéke 0°, akkor tökéletes nedvesítésről, míg ha 

a Θ = 180°, akkor egyáltalán nem nedvesítő rendszerről beszélünk. A folyadék jól nedvesíti a 

szilárd felületet, ha Θ < 90°, nem nedvesíti a felületet, ha Θ > 90°. 
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Az egyensúlyi alakot három határfelületi energia relatív értéke adja meg, melyet a Young 

egyenlet ír le:  

𝜎𝑙𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛩 = 𝜎𝑠𝑔 − 𝜎𝑠𝑙 (6) 

 

ahol:  σsg – felületi energia (szilárd-gáz) 

σsl – határfelületi energia (szilárd-folyadék) 

σlg – felületi feszültség (folyadék-gáz) 

 

Ezen egyenlet két mérhetetlen mennyiségének meghatározásához a Dupré adhéziós 

energia egyenletével (𝑊 ≡ 𝜎𝑠𝑔 + 𝜎𝑙𝑔 − 𝜎𝑠𝑙) kombinálva kapjuk a Young-Dupré egyenletet:  

𝑊 = 𝜎𝑙𝑔 ∙ (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛩) (7) 

 

Definíció szerint az adhéziós energia annál nagyobb, minél erősebb a kötés a szilárd és 

folyadék fázis között, egységnyi felületre vonatkoztatva. [181] 

A szakirodalomban nem találkoztam olyan publikációval, mely vizsgálta volna a 

folyadékban lévő fém kationok hatását a nedvesítési peremszögre. Az anyagtudományban 

inkább a fémolvadék [182], valamint sóolvadék [183] nedvesítés vizsgálata az elterjedt.  

 

2.3. Fémhordozók és tulajdonságaik 

 
A mai, növekvő technológiai világunkban, a biológiai anyagok egyre nagyobb szerepet 

játszanak az orvostudomány területén [184,185]. A biokompatibilis anyagokat széleskörben 

alkalmazzák implantátum anyagokként, mely felhasználása egyre inkább növekszik, de mit is 

jelent valójában a biokompatibilis anyag? 

A régészek az ásatások során számos esetben találtak már olyan emberi maradványokat, 

ahol a csontokba beépült idegen testeket azonosítottak. Bár tudományosan nem 

megalapozottak, de empirikus megfigyelések arra következtetnek, hogy az eddigi ismeretek 

szerint az első ilyen „biokompatibilis” anyag egy több, mint 8000 évvel ezelőtt élt férfi 

medencecsontjába ágyazódott lándzsahegy volt [186]. Az idők folyamán találtak még maja nő 

állkapcsába kagylóhéjból [187] és Franciaország területén kovácsoltvasból [188] készült 

fogászati implantátumot. A radiológiai vizsgálatok igazolták, hogy az oszteointegritás 

megvalósult a csont és az implantátum között. Ez a két példa is bizonyíték arra, hogy az 

anatómiai struktúrák protézispótlásokkal való helyettesítésére irányuló ősi kísérletek 

tudományos vizsgálat nélkül is bizonyos szintű sikerrel jártak. A biokompatibilitás jelentése 
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olyan széles területet fed le, melynek köszönhetően a fogalmának meghatározása folyamatosan 

alakul és fejlődik a történelem folyamán. Ratner 2015-ben publikált munkájában [186] 

részletesen elemzi a definíció meghatározását, mely alapján a végső konklúzió, hogy a 

biokompatibilitás: az anyagok azon képessége, hogy helyileg kiváltsák és irányítsák a normál 

sebgyógyulást, rekonstrukciót és szövetintegritást. Kiegészítő fogalomként azonban megemlíti 

a biotolerabilitást, mely az anyagok azon képességét jelenti, hogy hosszú ideig a szervezetben 

tartózkodjon, csekély mértékű gyulladásos reakció mellett. A két fogalmat együttesen 

alkalmazva jutunk el azoknak az anyagoknak a definíciójához, melyeket ma az orvostudomány 

alkalmaz implantátum alapanyagként. A továbbiakban az egyszerűsítés érdekében a 

biokompatibilitás fogalmába beleértem a biotolerabilitás definícióját is. 

Az implantátum anyagok iránti megnövekedett kereslet oka az elöregedő társadalom és ily 

módon a tudománynak is kiterjedt kutatásokat kell végezni az igények kielégítése céljából 

[189–192]. Jelenleg a leggyakrabban alkalmazott implantátumok a csípő, térd és a könyök, 

melynek oka az ízületek gyulladása a csontok és porcok környezetében [193–196]. Kutatások 

beszámolnak róla, hogy az időskorú népesség több, mint 40 különféle együttes problémától 

szenved, többek között az ízületi gyulladás miatt. Ennek a megoldása az implantátum beültetés, 

mely elősegíti a sérült testrész működésének helyreállítását és megfelelő, fájdalommentes 

működését. Nem szabad elfelejteni azokat az eseteket sem, ahol valamilyen baleset 

következtében válik szükségessé ezen eszközök alkalmazása. Az ilyen balesetek oka lehet a 

túlzott, vagy helytelen testmozgás, sport- vagy közúti baleset miatti rendellenes működés. Ezen 

anyagok iránt igény egyes előrejelzések szerint drasztikusan nőni fog a társadalmi változások 

következtében: a csípő- és térdprotézisek száma jövőre már 174%-kal, 2030-ig pedig 673%-kal 

fog emelkedni a jelenlegi tendenciák alapján [197–199].  

Sajnos a beültetett anyagok sok esetben nem megfelelően működnek, rövidtávon a 

baktériumok és gombák okozta kilökődés miatt, hosszabb távon pedig az implantátum kopása, 

korai elhasználódása miatt. Az emberi szervezetbe történő behelyezés után a pH változás 

következtében jelentős kopáson és korrózión mennek keresztül ezen anyagok, mely bizonyos 

anyagi tulajdonságok változását idézi elő. Ennek köszönhetően szükséges revíziós 

beavatkozásokat végezni, mely jelentős költségek mellett fájdalmat okoz a pácienseknek [200–

204]. Kutatások alapján 2005 és 2030 között a csípőprotézis revíziós műtétjeinek száma 137%-

kal, a térdé 607%-kal nőhet [203,205–207].  
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Az implantátumgyártás másik nagy szegmense a fogászati fogpótlások. A 

fogimplantátumok az elvesztett fogak vagy az egész fogazat pótlásának népszerű kezelésévé 

váltak. Évente több mint 800.000 implantátumot ültetnek be az Egyesült Államokban (USA), 

és több mint 1,8 milliót az Európai Unióban (EU) [208]. Ez a szám várhatóan jelentősen 

növekedni fog [209]. Az implantátum-eljárás kezdetétől a végső helyreállításig terjedő 

időtartama a betegek többségénél akár egy évig is eltarthat, és több mint 4000 USD is lehet.  

A fent említett problémák miatt a kutatások abba az irányba mozdultak el, hogy a 

biokompatibilitás mellett az alkalmazni kívánt fémek korróziós tulajdonságát és a 

kopásállóságát is fejlesszék, hogy ellenállóbb legyen az emberi anatómiai környezetben. Fontos 

tényezők továbbá a kisebb Young-modulus, a nagy kifáradási határ, a nagy rugalmasság és az, 

hogy ne legyen toxikus. A titán mellett a leggyakrabban alkalmazott fémek a magnézium, a 

rozsdamentes acél és a kobaltötvözetek [192,210]. Mindegyik fémnek megvannak az előnyei 

és hátrányai, azonban összességében elmondható, hogy még mindig a titán és ötvözetei azok, 

amelyek a legkedvezőbbek az implantátum végső felhasználása szempontjából [211,212]. A 

tömör titán implantátumok körülbelül kétszer olyan nehezek, mint a vele azonos térfogatú 

átlagos csontszövet. Ennél is fontosabb, hogy a rugalmassági modulusa a titánnak ~114 GPa, 

míg a csontnak 0,5-20 GPa közötti. Ezen nagy eltérésnek köszönhetően a csontra nehezedő 

terhelés olyan mértékű, hogy csökkenti az oszteointegritást, ami az implantátum aszeptikus 

fellazulásához vezet. Ezt a jelenséget nevezik az orvostudományban stressz árnyékolásnak, 

mely alapvetően határozza meg az implantátum élettartamát [213]. Ennek elkerülése érdekében 

a tömör titán alapanyagokat ötvözéssel és porozitásuk növelésével tudják kedvezőbb 

tulajdonságúvá alakítani.  

A Ti6Al4V ötvözet, nagy szilárdságú, kis sűrűségű, nagy törésállóságú, kiváló 

korrózióállóságú és biokompatibilitású α + β titánötvözet [214,215]. A legnépszerűbb 

titánötvözetként elismert Ti6Al4V a világban használt titántermékek piaci részesedésének 

csaknem felét foglalja el. A Ti6Al4V ötvözetet eredetileg repülőgép-szerkezeti 

alkalmazásokhoz fejlesztették ki az 1950-es években. Ez a könnyű és mégis erős ötvözet 

megtakarítást jelent a nagy terhelésű szerkezetekben, és ezért rendkívül alkalmas sugárhajtású 

motorokhoz, gázturbinákhoz és számos repülőgép-alkatrészhez [216–219]. Míg a Ti6Al4V 

iránti kereslet továbbra is a repülőgépiparban uralkodik, más alkalmazási területek, például a 

tengeri-, az autó- és a vegyipar, az energetikai szektor, valamint az orvosbiológia is széles 

körben elfogadták az elmúlt fél évszázad során. Implantátum alapanyagként alkalmazzák, 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

18 

 

annak ellenére is, hogy a toxikus alumínium és vanádium hosszabb távon kioldódik belőle 

[220].  

A tiszta titán és a leggyakoribb titán ötvözet a Ti6Al4V ugyan biokompatibilisek, azonban 

a mechanikai tulajdonságaik miatt a csontokban komoly sérüléseket tudnak okozni. Ennek oka, 

hogy a biológiai szövetek képesek ellenállni nagyobb mértékű deformációnak, azaz 

rugalmasabban viselkednek, mint az implantátumok. A TiZrNb ötvözeteket nikkelmentes 

alakmemória ötvözetként kezdték vizsgálni [221] és ezen tulajdonsága, valamint az, hogy a 

nióbium és a cirkónium toxicitása a tiszta titánénál [222] alacsonyabb, ami felkeltette a kutatók 

figyelmét az orvosbiológiai felhasználásra. A metastabil β-titán ezen nem toxikus fémekkel 

történő ötvözése reverzibilis feszültség okozta martenzites átalakulást mutat, amely 

szuperelasztikus hatást és a rugalmassági modulus nagyon jelentős csökkenéséhez vezet 

[223,224]. A Young modulus csökkentésére különböző ötvözőelemekkel próbálkoztak a 

kutatók: Ti31Nb6Zr5Mo (E=48 GPa) [223];  Ti24Nb4Zr8Sn  (E=49 GPa) [225]; 

Ti24Nb4Zr7.9Sn (E=42 GPa) [226]. 

A Ti-Zr-Nb porkeverék irodalma hasonlóan a T6Al4V ötvözetéhez meglehetősen 

szegényes. A Ti-Zr-Nb porkeveréket M. Kaya és társai 300 MPa-os nyomáson hidegsajtolták, 

majd 1200-1400°C-on 2 órán keresztül szinterelték [227]. A porozitás a hőmérséklet 

növelésével csökkent (42,44-55,44%), a nyomószilárdság értékek 200-450 MPa között voltak 

porozitástól függően. Mechanikai őrléssel, bioüveg és antibakteriális fém hozzáadásával 

végeztek vizsgálatokat M. Marczewski és társai [228], ahol a hidegsajtolás 600 MPa-os nyomás 

mellett történt, a szinterelés 800°C-on 30 percig tartott. Az eredmények alapján a bioüveg 

mennyiségének növelésével (max. 9%) csökkenő Young-modulus (~43 GPa) értékeket kaptak, 

mely közelít a csontéhoz. Az ezüst, a réz és a cink hozzáadása pedig növelte az antibakteriális 

tulajdonságot. Az ezüst és a réz tartalmú szinterelt minták porozitása 14-18% volt [228].  

 

Lehet-e egy implantátum egyszerre biokompatibilis és antibakteriális 

tulajdonságú?  

 
Az orvosi implantátumok beültetésével kapcsolatos fertőzések komoly klinikai, társadalmi 

és gazdasági terhet jelentenek. A titán és titán alapú ötvözetek ortopédiai anyagként történő 

felhasználása széles körű, mely a titán biokompatibilitásának és korrózióállóságának 

köszönhető, azonban nem rendelkezik antibakteriális tulajdonsággal. Ennek hiánya miatt, hogy 

az implantátum beültetéssel összefüggő fertőzések az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb 
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posztoperatív szövődmények. Ezt a problémát kétféleképpen lehet orvosolni. Az egyik 

megoldás a titán felületének nemfémes anyagokkal vagy felületkezeléssel történő módosítása, 

pl. plazma szórás [229,230], ionimplantáció [231,232], eloxálás [233,234], antibiotikummal 

[235,236] vagy antimikrobiális tulajdonsággal rendelkező polimerekkel [237,238] történő 

bevonatolás. A második módszer a titán felületének antibakteriális fémmel történő módosítása 

vagy beépítése, pl. ezüst [1,2], réz [3,4] és cink [239]. A porózus titán implantátum hatékonyabb 

és gyorsabb integrálása érdekében a kutatók vizsgálták a kalcium [240] és magnézium [241] 

ionok szerepét is. A kutatómunkám szempontjából a kémiai redukciós módszerrel történő 

leválasztását is vizsgáltam az irodalomkutatás során. A publikációk jelentős része a különböző 

TiO2 felületeken létrehozott ezüst bevonattal, vagy szemcseszintézissel foglalkozik [242,243] 

és csak néhány vizsgálja a tiszta titán felületére történő leválasztást [244]. Ennek oka nem 

meglepő, hiszen a titán részben töltött d-héjának köszönhetően nagy reakció készsége van és 

képes stabil oxidfilmeket képezni. A titán nagyon magas affinitással rendelkezik az oxigénnel, 

melynek eredményeként nagyon alacsony oxigénnyomás esetén is könnyen oxidálódik [245]. 

A titán alapanyagok felületén így jellemzően 3-7 nm vastagságú TiO2 réteg jön létre [246,247]. 

A titán alapú ezüst tartalmú implantátum alapanyagokat jellemzően öntészeti úton [248,249], 

vagy a két fém alapanyag porának őrlésével, majd plazma szinterelésével [250–252] hozzák 

létre. Az öntött implantátum alapanyagok hátránya, hogy tömörek, így a korlátozott felületnek 

köszönhetően alacsony az oszteointegritás (a csontokkal történő összenövés) lehetősége. Az 

eddig megismert szakirodalom alapján elmondható, hogy az őrléssel, majd szintereléssel 

létrehozott titán-ezüst implantátum alapanyagok esetében a jellemző szinterelési hőmérséklet 

750-1000°C között [252], de jellemzően 900°C-on történik [251,253]. Kutatómunkám során 

ennek a hőmérsékletnek a csökkentése kiemelten fontos, mivel ezzel módosíthatók és 

kedvezőbbé tehetők a kémia és mechanikai tulajdonságok. A réz tartalmú titán implantátumok 

esetében azt tapasztalták, hogy a keletkező Ti2Cu intermetallikus fázisok rontják a tiszta 

titánhoz viszonyított korrózióállóságot. A nikkel esetében a TiNi ötvözetet alkalmazzák, mint 

biokompatibilis alapanyag [254]. 

A különböző titán ötvözetek közül a Ti6Al4V ötvözetet elsősorban csontimplantátumok 

készítésére használják annak kiváló mechanikai- és biokompatibilis tulajdonsága miatt, 

valamint azért, mivel a szimulált biológiai folyadékokban nagy a korrózióállósága [255–257]. 

Mindezek mellett a Ti6Al4V ötvözet hátránya az alacsony antibakteriális aktivitás, ami azt 

jelenti, hogy posztoperatív fertőzések léphetnek fel a súlyos szövődményeket okozó bakteriális 

telepek kialakulása miatt az implantátum beültetését követően. Ez csontkárosodáshoz vezethet, 
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mely a csont mechanikai szilárdságának csökkenését és az implantátum tönkremenetelét 

eredményezi [258,259]. Ezen gyenge tulajdonságának leküzdése érdekében a titánt 

antibakteriális tulajdonságokkal rendelkező fém hozzáadásával javítják, mint például az ezüst 

és a réz [260–262]. A titán-ezüst ötvözeteket többnyire öntéssel állítják elő, ami a titán magas 

olvadáspontja miatt költséges. Ezen kívül nehéz homogén ötvözetet létrehozni a titán és az ezüst 

vagy a réz olvadáspontja közötti különbség miatt. A megoldás a többlépéses olvasztás, mely 

még tovább drágítja az előállítási költségeket [248]. A másik előállítási módszer a porkohászat 

[263], mely alacsonyabb feldolgozási hőmérsékleten biztosítja az ötvözet létrehozását. A titán 

ötvözetek, mint például a jelenleg vizsgált Ti6Al4V, ezüsttel vagy rézzel történő szinterelése 

publikációkban szegényes tématerület. A hagyományos vákuumtechnikás szinterelési 

eljárásnál az alkalmazott előnyomás a hidegsajtolás során általában 450 MPa [264,265]. A 

szinterelési hőmérséklet 1000-1130°C között változott, a hőntartási idő pedig mindkét esetben 

5 perc volt. A relatív sűrűség a tiszta Ti6Al4V szemcsék esetében maximális nyomás mellett 

76%, míg 20% ezüst szemcse hozzáadásával 86%-re emelkedett [21]. Elmondható, hogy az 

ezüst szemcsék mennyiségének növelésével a relatív sűrűség értékei is emelkedtek. A 

szinterelés közben az ezüst egy része TiAg és Ti2Ag vegyületfázisokat hozott létre a titánnal, 

másik része pedig érintetlen maradt köszönhetően a rövid szinterelési időnek. A szerzők nem 

számoltak be a vanádiummal és az alumíniummal történt kémiai reakcióról [265].  

A Ti6Al4V por rézzel történő szinterelésére nem találtam szakirodalmat. Rézzel ötvözött, 

majd melegkovácsolt próbadarabok mechanikai és antibakteriális tulajdonságát azonban 

vizsgálták. A kapott eredmények alapján 7,5 tömeg% réz hozzáadás bár jelentősen javítja az 

antibakteriális hatást, a kopás- és korrózióállóságot csökkenti a keletkező Ti2Cu fázisnak 

köszönhetően [266]. 
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„Ha azt mondjuk, hogy le kell állítani a nanotudományt, az egyenlő 

azzal, mintha azt mondanánk, le kell állítani a tudományt.”  

 

 - Harry Kroto 

3 
3. Kísérleti leírás és vizsgálati módszerek 

 
3.1. Szemcseszintézis 

 
A szintézisnél két típusú reakcióközegben is vizsgáltam a nanoszemcsék képződését. A 

szerves közegű vizsgálatok esetében PEG400-at és EG-t alkalmaztam. Ezen kísérletsorozatok 

célja az volt, hogy egy olyan mag/héj szerkezetet hozzak létre, mely a nanoszemcsék 

méretcsökkenéséből adódó olvadáspont csökkenésének meghatározásában segítséget tud adni 

azáltal, hogy a nanoszemcsék idő előtt agglomerálódjanak. A kísérleteim során alkalmazott 

valamennyi alapanyag analitikai tisztaságú volt. A különböző fém szemcsék előállításához az 

alábbi alapanyagokat használtam fel: a réz nanoszemcsék szintéziséhez réz(II)-klorid-

hexahidrátot (CuCl2
.6H2O), polietilén-glikol 400-at (PEG400), nátrium-borohidridet (NaBH4), 

aszkorbinsavat (C6H8O6) és nátrium-hidroxidot (NaOH) alkalmaztam a Sigma-Aldrichtól. A 

nikkel szemcsék létrehozásához nikkel(II)-klorid-hexahidrátot (NiCl2
.6H2O), etilén-glikolt 

(EG), nátrium-hidroxidot (NaOH) és hidrazin-hidrátot (N2H4
.H2O) használtam a Sigma-

Aldrichtól. 

A réz nanoszemcsék szintéziséhez réz(II)-klorid-hexahidrát desztillált vízben történő 

feloldását mágneses keverőben folyamatos keverés mellett 60°C-os vízfürdőben végeztem el. 

A feloldott PEG400-as oldatot hozzáadtam a réz(II)-klorid-hexahidrát oldatához. A megfelelő 

mennyiségben kimért nátrium-borohidridet, aszkorbinsavat és nátrium-hidroxidot szintén 

feloldottam desztillált vízben, majd az alapoldathoz cseppenként adtam hozzá. Az oldat színe 

zöldről előbb sárgássá, majd barnás-vörössé változott, mely színváltozás jelezte a reakció 

lejátszódását a rendszerben (6. ábra). A fürdőt további 1 órán keresztül lefedve, 
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500 fordulat/perc sebesség mellett kevertem. A fürdő pontos összetétele és a kísérlet 

paraméterei az 1. táblázatban olvashatóak.  

1. táblázat A réz fürdő összetétele és a kísérleti körülmények 

Komponens Koncentráció Egyéb 

Réz(II)-klorid-hexahidrát 2,4 g/l  

Polietilén-glikol 400 35,6 g/l  

Nátrium-hidroxid 4,0 g/l  

Aszkorbinsav 3,5 g/l  

Nátrium-borohidrid  3,8 g/l  

Hőmérséklet  60°C 

Reakció idő  1 óra 

Vízfürdő, folyamatos keverés, lefedve 

 

 

6. ábra. A NaBH4 hozzáadását követő színváltozás a réz tartamú oldatban 

 

A nikkel szemcsék szintézisénél a fürdő vivőközege etilén-glikol (EG) volt. A nikkel(II)-

klorid-hexahidrát (NiCl2
.6H2O) volt a kiinduló prekurzor só, nátrium-hidroxiddal (NaOH) 

állítottam be a lúgos pH értéket, a redukálószer pedig hidrazin-hidrát (N2H4
.H2O) volt. A fürdő 

koncentrációja a 2. táblázatban látható. 

 

2. táblázat A nikkel fürdő összetétele és a kísérleti körülmények 

Komponens Koncentráció Egyéb 

Nikkel(II)-klorid hexahidrát 2,39 g/l  

Nátrium-hidroxid 40 g/l  

Hidrazin-hidrát  6,1 ml/l  

Hőmérséklet  60°C 

Reakció idő  1 óra 

Vízfürdő, folyamatos keverés, lefedve 

 

Első lépésben kimértem a nikkel(II)-klorid sót, melyet feloldottam etilén-glikolban. Miután 

feloldódott, hozzáadtam a nátrium-hidroxidot, majd végezetül a hidrazin-hidrátot. Lefedtem a 

főzőpoharat, hogy a keletkező nitrogéngáz védőréteget képezzen az oldat fölött és 1 órán 

keresztül 60°C-os vízfürdőben tartottam folyamatos keverés mellett. A hidrazin-hidrát 

hozzáadását követően az oldat eredeti sárgás színe a kísérlet végére sötétbarnává/feketévé 

változott, mely egyértelműen jelezte a nikkel szemcsék képződését (7. ábra).  
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7. ábra. A hidrazin-hidrát hozzáadását követő színváltozás a nikkel tartalmú fürdőben 

 

A réz és nikkel nanorészecskék tisztítása az alábbi eljárással történt: egy Eppendorf csőbe 

öntöttem a nanoszemcséket tartalmazó szolt, majd egy Eppendorf Centrifuge 5804 R típusú 

centrifuga segítségével 5000 fordulat/perces sebességgel centrifugáltam a mintákat. Először az 

eredeti oldatot választottam el a szemcséktől (10 perc), majd az Eppendorf cső aljában 

összegyűlt szemcsék fölötti folyadékot automata pipetta segítségével eltávolítottam, 

feltöltöttem desztillált vízzel és egy kémcsőrázó segítségével az összetömörödött réz és nikkel 

szemcséket szétráztam. Ezt a folyamatot háromszor ismételtem meg desztillált vízzel, 

5-5 percig, majd végül 5 percig etil-alkoholt használva. A centrifugálási hőmérséklet 20°C volt. 

A mintákat ezt követően etil-alkoholban tartottam a további vizsgálatokig.  

A réz és nikkel szemcsék olvadáspontját differenciális pásztázó kaloriméterrel (Netzsch 

STA 449 F3 Jupiter TG-DSC) vizsgáltam. A DSC berendezéssel végzett kíséreteknél minden 

esetben vákuumot (10-4 mbar) és titán gettert alkalmaztam az oxidáció elkerülése érdekében. A 

felfűtési sebesség 10°C/perc volt. 

 

3.2. Nedvesítés vizsgálat 
 

A nedvesítés vizsgálatokat nyugvó csepp módszerrel végeztem. A vizsgálathoz egy 

olvadékmikroszkópot (Sunplant Kft, Miskolc, Magyarország) használtam a hozzá szerelt 

kamerarendszerrel és a KSV szoftverrel (KSV Instruments Ltd, Helsinki, Finnország). A 

kísérletek során a 10x10x5 mm nagyságú, csiszolt (#320-#1200 SiC csiszolópapírokkal), majd 

polírozott (3-1 µm-es polírozópasztával) szubsztrát felületére 5 µl térfogatú folyadékcseppet 

helyeztem automata pipettából. A kialakult csepp sziluettjét fotóztam és KSV szoftver 

segítségével határoztam meg a peremszög értékeket Young-Laplace módszert alkalmazva. A 

peremszög adatokat 10 párhuzamos mérés átlagaként adom meg. A kísérleteket levegő 

atmoszférán hajtottam végre. A szubsztrátok felületét minden esetben, közvetlenül a mérés előtt 

csiszoltam, políroztam és a mérést rögtön el is végeztem minimálisra csökkentve az oxidáció 
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mértékét. A szubsztrátok átlagos felületi érdessége (Ra) 0,02 µm volt (MarSurf M 400 Surface 

Roughness Measuring Instrument, Göttingen, Németország).  

A vizsgálatok során két különböző folyadékcseppet alkalmaztam: 

• Az első esetben a desztillált víz nedvesítését vizsgáltam fém szubsztrátok felületén. 

A kísérletek során, a modell felállításához alkalmazott szubsztrátok (Ag, Au, Cu, 

Fe, Nb, Ni, Sn, Ti, W) 99,95 tömeg% tisztaságúak voltak. A peremszögek becslését 

Al, Si, Mo és Hg szubsztrátokon validáltam.  

• A másik mérési sorozat esetében fém-kationra vonatkoztatva molárisan 

ugyanakkora koncentrációjú oldatokat készítettem. A kiválasztott sók és 

ionméretek, valamint a bemért mennyiségük a 3. táblázatban láthatók. A vizsgálatok 

során az első mérési sorozatban alkalmazott szubsztrátok közül a további 

vizsgálatokhoz releváns Ni, Cu, Ag és Ti hordozókat alkalmaztam, valamint C-t.  

3. táblázat A fürdők összetétele és a prekurzor sók kationjának mérete  

Prekurzor só Bemért tömeg, g Kation Ionsugár, pm 

NiCl2
.6H2O 0,077 Ni2+ 72 

CoCl2
.6H2O 0,077 Co2+ 74 

CuCl2
.2H2O 0,052 Cu+ 96 

CaCl2 0,053 Ca2+ 99 

LaCl3
.7H2O 0,051 La3+ 115 

AgNO3 0,019 Ag+ 126 

RbCl 0,028 Rb+ 148 
*Megjegyzés: az ionsugárnál a legnagyobb értékeket vettem figyelembe a Ni, Co és Cu esetében 

 

Harmadik kísérletként nedvesítés vizsgálatot végeztem egy titán lapka tetejére helyezett 

ezüst darab esetében is, melyet az olvadékmikroszkópban olvasztottam meg vákuumban 

(10-4 mbar). Az ezüst olvadásának folyamatát a már ismertetett CCD kamera segítségével 

rögzítettem és a KSV szoftvert alkalmazva állapítottam meg a nedvesítési szöget. 

 

3.3. Szemcseszintézis fémhordozó felületén 

 
A szervetlen vivőközegnek választott desztillált vizes kísérletek esetében titán alapú 

hordozók felületén történt a nanoszemcsék létrehozása, melynek célja az volt, hogy 

egylépésben létre lehessen hozni a későbbi implantátum gyártáshoz az alapanyagot. Az ezüsttel 

és rézzel bevont titán por előállításához a szubsztrát alapanyag az Alfa Aesar által forgalmazott 

szivacsos titán por (99,8 tömeg%), melynek szemcsemérete 150 µm alatti volt (8. ábra). Ezen 

felül a biokompatibilis anyagok közül a gömbös titán felületén (9. ábra), a Ti6Al4V ötvözeten 
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(10. ábra) és a Ti-Zr-Nb porkeveréken (11. ábra) is vizsgáltam a szemcsék leválasztásának 

minőségét, melyek szemcsemérete 40 µm alatti volt, a forgalmazója pedig a Z3Dlab.  

 
8. ábra. Visszaszórt elektronokkal készült SEM felvétel a kiinduló Ti por morfológiájáról  

(Hitachi S4800, 20kV, x250)  

 

 
9. ábra. A kiinduló gömbös titán felületének és morfológiájának pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (a-c) 

és EDS spektruma (d) 

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x250 (a), x2500 (b), x1000 (c)) 
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10. ábra. A kiinduló gömbös Ti6Al4V ötvözet felületének és morfológiájának pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétele (a-c), valamint EDS spektruma (d)  

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x250 (a), x2500 (b), x1000 (c))  

 

 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

27 

 

 

11. ábra. A kiinduló TiZrNb porkeverék felületének és morfológiájának pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétele (a-c), valamint EDS spektruma (d-f)  

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x250 (a), x1000 (b,c)) 

 

A szemcseszintézishez ezüst-nitrátot (AgNO3) vagy réz(II)-klorid-dihidrátot (CuCl2.2H2O) 

és dinátrium-etilén-diamin-tetraecetsav-dihidrátot (Na2-EDTA.2H2O), tejsavat (C3H6O3), 

valamint hidrazin-hidrátot alkalmaztam (N2H4
.H2O) szintén a Sigma-Aldrichtól. 

Az ezüst és réz szemcsékkel történő bevonatoláshoz ugyanazon eljárást hajtottam végre, a 

különbség mindössze a prekurzor só volt. A kísérletek során alkalmazott pontos mennyiségeket 

a 4. táblázat tartalmazza. Két fürdőt használtam a kísérletek során. Az első fürdőben a hordozó 

port elkevertem desztillált vízben 60°C-on mágneses keverőn folyamatosan keverve 

(1000 fordulat/perc). A második fürdőben desztillált vízben feloldottam a megfelelő prekurzor 
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sót (AgNO3 / CuCl2
.2H2O), a dinátrium-etilén-diamin-tetraecetsav-dihidrátot és a tejsavat. Az 

első fürdőhöz cseppenként adagoltam a másodikat, majd végezetül 12 csepp hidrazin-hidrátot 

cseppentettem a fürdőbe. 10 perc folyamatos keverés közben az ezüst esetében az ezüsttükör-

próbához hasonló jelenség játszódott le (12. ábra). A réz tartalmú fürdőben a hidrazin 

hozzáadását követően intenzív pezsgés indult be, majd az oldat kékes színe vöröses-barna lett. 

A mintákat szűrőpapíron leszűrtem és 5-ször desztillált vízzel, egyszer pedig etil-alkohollal 

alaposan átmostam.  

 

    

12. ábra. A N2H4
.H2O hatása a kiinduló Ti por és AgNO3 (bal), valamint a CuCl2 tartalmú fürdőre (jobb) 

 

4. táblázat A biokompatibilis fémhordozókra leválasztott ezüst és réz tartalmú fürdők összetétele és a kísérleti 

körülmények 

Összetevők Ezüst szemcsék Réz szemcsék 

Desztillált víz 50 ml 

Ti alapú hordozó 1 g 

AgNO3 0,1 g - 

CuCl2
.2H2O - 0,17 g 

Na2-EDTA 0,1 g 

C3H6O3 0,2 ml 

N2H4
.H2O 12 csepp 

Egyéb Vízfürdő, folyamatos keverés, lefedve, reakcióidő: 10 perc, hőmérséklet 60°C 

 

3.4. Szinterelési paraméterek és szerkezetvizsgálat 
 

A porok és a szinterelt minták mikroszerkezetét és összetételét egy Hitachi S4800 pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM, Hitachi Ltd, Tokió, Japán) és a hozzá kapcsolt BRUKER AXS 

típusú energiadiszperzív röntgen spektrométerrel (EDS, Bruker GmbH, Berlin, Németország), 

valamint egy Thermo Scientific Helios G4 PFIB CXe SEM (PFIB-SEM, ThermoFisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. 

A titán por felületén lévő ezüst réteg meghatározásához lamella lett kivágva a por felső 

rétegéből. A vágást és a lamella előkészítését a már említett Thermo Scientific Helios G4 PFIB 
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CXe SEM (PFIB-SEM, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) pásztázó 

elektronmikroszkóppal végeztem.  

A por mintákat egy Bruker D8 Advance diffraktométerrel (XRD, Bruker GmbH, Berlin, 

Németország) Cu Kα sugárzást (40 kV, 40 mA) alkalmazva, párhuzamos geometria 

segítségével, egy Vantec-1 helyzetérzékelővel felszerelt Göbel tükörrel (1° ablaknyílás), 

2-100° (2 q) szögtartományba mérve, 0,007° (2 q)/29 mp-es sebeséggel vizsgáltam. A minta a 

mérés során a minta síkjában volt forgatva, hogy az egész felületről adatot gyűjtsön és 

csökkentse a síkban előnyben részesített orientációs hatásokat. A kvantitatív eredményeket a 

Rietveld finomítás és a csúcsterület számítás (Pawley illesztés) kombinálásával kaptam.  

A titán szivacsból készült TiAg porminták legfelső 6-10 nm vastagságú felületének kémiai 

összetételét röntgen fotoelektron spektrométer (XPS) segítségével is megvizsgáltam. A 

berendezés egy Al/Mg ikeranódos, nem monokromatikus röntgenforrással és egy SPECS 

Phoibos 100 MCD-5 (XPS, SPECS GmbH, Berlin, Németország) sorozatú félgömb alakú 

energia analizátorral rendelkezik. 

Az ezüsttel bevont szivacsos titán porból hideg préseléssel (0,4 GPa) 8 mm átmérőjű, 

12±0,1 mm magasságú hengert készítettem. A hideg préselést követően a hengereket 700°C-on 

4 órán keresztül szintereltem vákuumban (10-3 mbar). Végezetül a mintadarabokat 

szobahőmérsékletre hűtöttem. A nyomóvizsgálatok egy Instron 5982 Universal Testing 

Systems up to 100 kN Force Capacity (Instron, MA, USA) berendezéssel történtek, 

szobahőmérsékleten, 1x10-2 1/s sebességgel. A nyomóvizsgálatot az első repedés 

megjelenéséig végeztem.  

A fázisazonosítás előtt a darabokat SiC csiszolópapíron 1200 grid finomságig csiszoltam, 

majd 3 µm-es finomságú polírozópasztával políroztam.  

A szinterelt minták mikrokeménységét egy Instron Tukon 2100B (Instron, MA, USA) 

típusú berendezéssel mértem, az alkalmazott nyomás 10 g volt 10 mp-ig.  

 

3.4. Biológiai vizsgálatok 

 
Annak érdekében, hogy meggyőződjek róla, hogy az alakadást követően a mintadarabok 

képesek-e kifejteni a kívánt antibakteriális hatást, biológiai vizsgálatoknak lettek alávetve a 

szinterelt minták. Az előkészítés menete az alábbi alfejezetekben leírtak szerint történt.  
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3.4.1. Baktérium előkészítés  
 

Az Escherichia coli DH5L Gram-negatív törzset használtunk az antibaketriális tesztekhez. 

E. coli szaporítása szokványos LB (Luria-Beratni) táptalajban (10 g tripton, 5 g élesztő kivonat, 

10 g NaCl, 20 g agar, 1000 ml desztillált víz, pH 7-re beállítva) 37°C-on 24 órán át folyamatos 

rázatás mellett történt.   

3.4.2. Az ezüsttel felületmódosított szivacsos titán por antibakteriális vizsgálata 
 

Az inkubálás után a baktérium szuszpenziót LB tápközeggel lett hígítva, hogy 

107 kolóniaképző egység/ml (cfu/ml) koncentrációt eredményezzen. A hígított baktérium-

szuszpenziónak ezt a koncentrációját lemezszám módszerrel lett meghatározva. Az ezüsttel 

bevont titán por antibakteriális tulajdonsága gátlási zóna módszerrel lett meghatározva E. coli 

baktérium-szuszpenziót alkalmazva (koncentráció: 107 cfu/ml). A 100 µl szuszpenzió 

egyenletesen el lett oszlatva az LB agarlemezen, majd 2,5 mg ezüsttel bevont titán került a 

felületére. Ezen lemezek inkubálása 37°C-on 24 órán keresztül zajlott. A gátlási zóna mérete 

információt nyújt a titán por felületéről felszabaduló Ag+ ionok antimikrobiális hatásáról és a 

diffúziós hatékonyságról. 

3.4.3. A Ti-Ag szinterelt minták előkészítése 
 

Az antibakteriális teszthez a hengeres Ti-Ag szinterelt mintákból (Ti-Ag néven) érme alakú, 

2 mm magas szeleteket vágtam (referencia mintának ugyanilyen méretű üveglapot 

alkalmaztam). A kivágott mintákat 3-3 percre acetonban és etanolban ultrahangos kezelésnek 

vetettük alá, majd szárítottuk. A minták egy részét fluorsav:salétromsav:ionmentes víz 1:2:15 

arányú savas oldatának keverékében marattuk (eTi-Ag néven) 5 percig. Ezt követően az eTi-Ag 

nevű mintákat ionmentes vízben, majd acetonban 5-5 percig mostuk, végül szárítottuk [267]. 

Az üveglap és a Ti-Ag minták sterilizálása autoklávban 121°C/0,2 MPa-on 15 percig történt, 

majd további 15 percre 160°C-os szárítószekrénybe helyeztük.    

3.4.4. A Ti-Ag ötvözet antibakteriális vizsgálata 
 

Minden steril korongot külön-külön egy-egy 35 mm átmérőjű Petri-csészébe helyeztünk. 

Ezután 100-100 μl E. coli szuszpenziót (105 cfu/ml koncentrációjú) pipettáztunk a korongok 

tetejére és a mintákat 37°C-on 24 órán át inkubáltuk. Ezután mindegyik mintát 3 ml sterilizált 

fiziológiás sóoldattal mostuk és pipettájával 1,5 percig erőteljesen kevertük, hogy a 

baktériumok leváljanak a minta felületéről. Ebből a mosóoldatból 100 μl-es adagot vettünk és 
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LB agarlemezekre oltottuk. A lemezeket 37°C-on 24 órán át inkubáltuk. Ezek a lemezek voltak 

a kolóniaszámlálás tárgyai [268]. Ezt neveztük a továbbiakban 1. tesztnek.  

Annak ellenőrzésére, hogy az E. coli sejtkoncentráció a kimutatási határ alatt van-e az 

1. tesztben a 3 ml-es mosóoldatot 6000 fordulat/perc sebességgel 10 percig asztali centrifugán 

centrifugáltuk, hogy összegyűjtsük a levált sejteket. Centrifugálás után a felülúszót egy másik 

tiszta és steril centrifugacsőbe eltávolítottuk. A sejteket tartalmazó pelletet 100 μl steril 

fiziológiás sóoldatban újraszuszpendáltuk. A teljes újraszuszpendált sejtoldatot LB 

agarlemezekre terítettük. Az összegyűjtött felülúszóból 100 μl-t lemezre vittünk. A lemezeket 

24 órán át 37°C-on inkubáltuk. Az aktív baktériumokat megszámoltuk a lemezeken (2. teszt). 

Az 1. és 2. tesztben minden kísérletben három párhuzamos mintát használtunk, és ezeket 

háromszor megismételtük. 

Annak tesztelésére, hogy az ötvözetből felszabaduló antibakteriális komponensek vagy 

csak annak felülete fejt ki antibakteriális hatást három-három Ti-Ag és eTi-Ag mintát 

merítettünk 600 μl fiziológiás sóoldatba steril centrifugacsőben, majd 37°C-on 24 órán át 

inkubáltuk. Inkubálás után az oldatot mindegyik csőből eltávolítottuk és egyenletesen 

diszpergáltuk az LB agarlemezek tetején. A felülúszó agarlemezek tetején való szárítása után 

100 µl E. coli szuszpenziót oltottunk be 8,8-102 cfu/ml koncentrációban a lemezekre. A 

lemezeket ezután 37°C-on 24 órán át inkubáltuk (3. teszt). 

A biológiai vizsgálatokat Dr. Szőri-Dorogházi Emma végezte. 
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„A jó kísérlet az, amelyik ellentmond az elméleteknek.”  

 

 - Pjotr Leonyidovics Kapica 

4 
4. Fém nanoszemcsék szintézise és 

vizsgálata 
 

4.1. Réz nanoszemcsék szintézise 
 

A 3.1. alfejezet kísérletleírása alapján létrehozott szemcsékről pásztázó 

elektronmikroszkóppal készített felvételeken látható, hogy a szintetizált szemcsék érintkeznek 

egymással és 60-70 nm körüliek (13. ábra). Az EDS analízis (13. ábra) szemléletesen mutatja 

be, hogy a létrehozott szemcsék jelentős része réz, ami azt jelenti, hogy a kísérlet sikeres volt. 

 

 

13. ábra. A réz tartalmú minták szekunder elektronokkal készített pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (a) 

és EDS spektruma  

(Hitachi S4800, 30kV, x80k)  

 

Megfigyelhető a nagyobb nagyítású felvételen, hogy ezek a szemcsék összetapadtak (14. 

ábra). Ennek a jelenségnek az oka a rendszerbe adagolt PEG400, melynek feladata a szemcsék 

szeparálása, vagyis a réz nanoszemcsék aggregációjának megakadályozása. Ezzel az eljárással 

tulajdonképpen egy mag/héj (core/shell) struktúrát sikerült létrehozni, melynek magja a réz 

nanoszemcsék, héja pedig a PEG400. A pásztázó elektronmikroszkóp transzmissziós 

üzemmódjában jól látható a szemcséket körbevevő szerves fázis (világos terület a 14. ábra, 
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b felvételén), mely bizonyította, hogy sikeresen létre tudtam hozni a szervetlen mag/szerves héj 

szerkezetet. 

 

 

14. ábra. A Cu/PEG400 mag/héj szerkezet pásztázó elektronmikroszkóppal készített szekunder elektronos (a) 

és STEM üzemmódban átvilágított felvétele  

(Hitachi S4800, 30kV, x300k)  

 

A pásztázó elektronmikroszkóp transzmissziós üzemmódjának segítségével láthatóvá 

váltak a réz valódi szemcseméretei, melyek átlagosan 50 nm átmérőjűek (15. ábra). 

 

 

15. ábra. A réz szemcsék méretei a STEM felvételen  

(Hitachi S4800, 30kV, x300k) 

  

Röntgendiffrakció segítségével fázisazonosítást végeztem, melynek eredményei (16. ábra) 

azt mutatják, hogy a létrehozott szemcsék egy része tiszta réz, azonban jelentős mennyiségű 

CuxO is keletkezett. A diffraktogram elején megjelenő amorf-domb pedig jelzi számunkra, 

hogy nagy mennyiségű néhány nanométeres amorf szemcse is keletkezett.   
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16. ábra. A réz tartalmú minta röntgendiffrakciós vizsgálatának eredményei  

 

Kutatómunkám egyik célkitűzésének megfelelően a réz tartalmú szemcsék olvadáspontját 

is vizsgáltam differenciális pásztázó kaloriméter (DSC) segítségével. A vizsgálatok vákuumban 

történtek, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsem az oxidáció mértékét. A kapott 

eredmények alapján látható (17. ábra), hogy 473°C-nál jelentkező endoterm csúcsot egy 

exoterm csúcs követ, melyből egy olvadásra és egy kristályosodásra is lehet következtetni. Ez 

azt jelentheti, hogy a tiszta réz nanoszemcsék 447°C-on vagy megolvadtak vagy szinterelődtek. 

A réz szemcsék olvadási folyamata után intenzív oxidáció indulhatott meg 803°C-ig. Az 

exoterm reakciót követő endoterm folyamat, melynek csúcshőmérséklete 563°C, 

kristályosodási folyamatot vagy oxid képződését jelzi. 

 

17. ábra. A réz tartalmú szemcsék olvadáspontjának és tömegváltozásának vizsgálata DSC segítségével  
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A mért olvadáspont megegyezik az irodalomban fellelhető adattal [269], ahol szol-gél 

eljárással SiO2 mátrixú Cu/CuxO szemcsékkel erősített kompozitot hoztak létre és a felszíni 

plazmon rezonancia-energia hőmérséklet függése és szélessége alapján állapították meg a 

Cu/CuxO nanorészecskék felületi és térfogati olvadáspontját. Az általuk meghatározott 710 K 

(~440°C) térfogati olvadáspont az 50 nm átmérővel rendelkező szemcsék esetében megegyezik 

az általam mért olvadásponttal. A 17. ábra görbéjén, 820°C-nál megjelenő endoterm csúcsra 

magyarázatként Heinemann és munkatársai munkájában találtam választ, akik különböző réz-

oxidok stabilitásával foglalkoztak kutatómunkájukban. Megállapították, hogy a Cu2O tiszta 

rézzé történő redukciója 10-4 torr nyomáson és 820°C körül következik be [270]. (10-4 mbar = 

0,75.10-4 torr).  

Az irodalmi és az általam mért adatok alapján összességében megállapítható, hogy a 

létrehozott tiszta réz nanoszemcsék 450°C körül megolvadhattak a DSC készülékben, majd 

ahogy összekapcsolódtak bekövetkezett az újbóli kristályosodásuk. A hőmérséklet további 

emelkedésével a Cu2O bomlásával további szemcsék olvadása kezdődött el 785°C-tól, melyet 

magas endoterm csúcs jelöl (17. ábra). A Cu2O elbomlása során keletkező réz szemcsék a 

hőmérséklet emelkedésével ismét oxidálódtak köszönhetően a felszabadult oxigén miatti 

nyomás csökkenésének. 

 

4.2. Nikkel nanoszemcsék szintézise  
 

A szintetizált szemcsék a 3.1. alfejezetben leírt kísérlet alapján készültek. A nikkel 

szemcsékről készített pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken láthatjuk, hogy közel 

homogén, 150 nm körüli, gömbszerű szemcsék keletkeztek a kísérlet során (18. ábra).  

 

 

18. ábra. A nikkel szemcsékről készített szekunder elektronos felvételek  

(Hitachi S4800, 10kV, x10k (a) és Hitachi S4800, 10kV, x30k (b)) 
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A röntgendiffrakciós mérés intenzitáscsúcsai szerint tiszta nikkel szemcséket sikerült 

szintetizálni kevés NiO mellett (19. ábra). A diffraktogramon látható amorf-domb jelzi, hogy a 

nikkel szemcsék egy része a vizsgálat számára amorfnak tekinthető, azaz röntgen-amorfok, ami 

néhány nanométeres tényleges méretet jelöl.  

 

 
19. ábra. A nikkel szemcsék röntgendiffrakciós vizsgálata  

 

Az elvégzett DSC vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az első endoterm-exoterm 

csúcspár 970-980°C között látható a diagramon (20. ábra). Ez azt jelöli számunkra, hogy a 

nikkel egy része 970°C-on megolvadt. A diagramon több, egymást követő ilyen folyamatot 

lehetett detektálni. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a létrehozott nikkel szemcsék 

polidiszperzek. A legkisebb szemcsék olvadása történt meg elsőként, majd ezt követően az 

egyre nagyobb szemcsék olvadása következett be egyre magasabb hőmérsékleten (980°C, 

1010°C, 1055°C, stb.).  

 

20. ábra. A nikkel tartalmú szemcsék olvadáspontjának vizsgálata DSC segítségével 
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„Te egy nagy csepp vagy a lótuszlevél alatt, én egy kicsi fölötte, 

mondta a harmatcsepp a tónak.”  

 

 - Rabindranath Tagore 

5 
5. Nedvesítés vizsgálatok eredményei 

 
5.1. Fémek nedvesítése desztillált víz által 
  

A nedvesítés vizsgálatok elvégzése a 3.2. alfejezetben feltüntetett paraméterek mellett 

zajlott. A vizsgálatok célja meghatározni, hogy a különböző fém szubsztrátok felületét milyen 

mértékben nedvesíti a későbbi kísérletekhez alkalmazni kívánt desztillált víz. A nedvesítés 

vizsgálatok elvégzését követően kapott adatokból az 5. táblázatban szereplő peremszög 

értékeket kaptam. 

 

5. táblázat A desztillált víz nedvesítési szöge különböző szubsztrátokon 

Szubsztrát Ag Au Cu Fe Nb Ni Sn Ti W 

Peremszög, ±5° 64 62 72 72 57 73 65 62 63 

 

 

Összhangban White [178] és Kaptay [179] elméletével, a vizsgált fémek felületén a víz 

nedvesítési peremszöge a fém típusától függően 57° és 73° között helyezkedik el. A kapott 

peremszögeket, valamint a szubsztrátokat alkotó atomok sugarát a szubsztrát rendszámának 

függvényében ábrázolva látható, hogy egy-egy ellentétes irányú, periodikusan változó 

függvény rajzolódik ki (21. ábra). 
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21. ábra. A desztillált víz mért peremszög értéke és a szubsztrát atom rádiusza a szubsztrát rendszámának 

függvényében 

 

Mint ahogy azt a 21. ábra szemléletesen mutatja, mind a peremszög, mind a szubsztrát atom 

rádiusza periodicitást mutat a szubsztrát rendszámának függvényében. Az is látható az ábrán, 

hogy a periodicitás ellentétes irányú, azaz amikor az atomrádiusz növekszik, akkor a peremszög 

csökken. Ebből fakadóan a szubsztrát atomrádiuszának hatással kell lennie a szubsztrát 

felületén mérhető peremszögre. Ha a szubsztrát atomrádiuszának függvényében ábrázoljuk a 

peremszög értékeket (22. ábra), akkor láthatjuk, hogy a peremszög értékek az atomsugár 

függvényében lineáris összefüggést mutatnak. 

 
22. ábra. A desztillált víz peremszöge a szubsztrát atomrádiuszának függvényében 

 

y = -0,582x + 148 

R2 = 0,819 
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A desztillált víz peremszöge, a szubsztrát atomsugarának figyelembevételével (22. ábra) a 

következő összefüggéssel írható le fémes szubsztrátokra:  

𝛩 = −0,582𝑟𝐴 + 148 (8) 

, ahol Θ a víz peremszöge (°), rA pedig a szubsztrát atomsugara (pm) [271,272]. 

 

Mivel vizet használtam folyadékként, felmerül a kérdés, hogy a víz és a szubsztrát között 

lejátszódik-e kémiai reakció szobahőmérsékleten, melynek reakcióterméke valamilyen oxid, és 

esetleg az befolyásolja a nedvesítés mértékét. A következő ábrán a szubsztrátok lehetséges 

oxidjainak képződési szabadentalpiáját ábrázoltam a szubsztrát atomsugarának függvényében 

(23. ábra). Látható, hogy a képződési szabadentalpia és az atomsugár között nincs 

matematikailag leírható összefüggés (r = -0,3991 és R2 = 0,1593 korrelációs együttható). Így 

kijelenthető, hogy a megfigyelt nedvesítési viselkedést nem az oxidképződés befolyásolja. Ezt 

támasztja alá az is, hogy a desztillált víz-atomrádiusz diagramba (22. ábra) a karbon is jól 

illeszkedik. A C és a H2O között szobahőmérsékleten nincs kémiai reakció. 

 
23. ábra. Oxidok képződési szabadentalpiája szobahőmérsékleten a szubsztrát atomsugarának függvényében 

 

A (8) egyenlettel megbecsültem a desztillált víz peremszögét a periódusos rendszer fémes, 

félfémes elemeinek felületén, melynek eredményét a 24. ábra szemlélteti. Az egyenlet 

igazolására Hg és polírozott Al, Si és Mo felületén is elvégeztem a nedvesítés vizsgálatot. A 

mért és a validált szög értékek a 6. táblázatban szerepelnek, melyek jó korrelációt mutatnak. 
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24. ábra A (8) egyenlet alapján meghatározott peremszög értékek a rendszám függvényében 

 

6. táblázat A víz az Al, Si, Hg és Mo felületeken becsült és mért peremszögének összehasonlítása 

Elem Becsült peremszög 

(24. ábra) 

Mért peremszög 

Al 66 ± 5° 71 ± 5° 

Si 81 ± 5° 76 ± 5° 

Hg 59 ± 5° 58 ± 5° 

Mo 70 ± 5° 76 ± 5° 

 

A desztillált víz/szubsztrát határfelületen ébredő adhéziós energiát meghatároztam a 

Young-Dupré egyenlet (7) szerint. A fémek nedvesíthetőségének és így a víz/fém rendszer 

adhéziós energiájának az alapfelületen elhelyezkedő töltött részecskéitől is függenie kell. A 

fémes hordozók különböző szabad elektronsűrűséggel rendelkeznek [273], ami befolyásolja a 

nedvesedési viselkedést. A víz/fém rendszer számított adhéziós energia értékeit (a (7) egyenlet 

alapján) a szabad elektronsűrűség paraméter függvényében ábrázoltam (25. ábra) a W~ f(rS
−4) 

korreláció szerint. Az rS
−4 Wojciechowski [274] munkájában, a szabad elektronsűrűség (rS) 

értékei pedig Perrott-tól és Rasolt-tól származnak [275]. Jó korreláció látható a víz/fém rendszer 

adhéziós energiája és a fémek szabad elektronsűrűségi paramétere (rS
−4) között (25. ábra), így 

összességében elmondható, hogy a fém hordozó szabad elektronsűrűség paramétere határozza 

meg a víz/fém rendszer adhéziós energiáját. Az összefüggés az alábbi egyenlettel írható le:  

 

𝑊 =  𝜋 ∙ 𝑟𝑆
0,62

 (9) 
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A (9) egyenlettel számított adhéziós energia értékeket a 25. ábra szemlélteti. Jó korrelációt 

láthatunk a (9) egyenlet fél-empirikus együtthatójával: π ≈ 58 mJ/m2. A szabad elektronsűrűség 

paraméter és a számított adhéziós energia közötti korrelációs együttható -0,8648, ami azt 

jelenti, hogy az adatok között erős korreláció van. 

 
25. ábra Adhéziós energia (W) a szabad elektronsűrűségi paraméter függvényében a W~ f(rS

−4) korrelációt 

követve 

 

5.2. A kationok hatása a nedvesítésre különböző szubsztrátokon  
 

Abban az esetben, ha a desztillált vízben feloldottam a vízoldékony fémtartalmú prekurzor 

sókat, majd azokat a korábbi eljáráshoz hasonlóan felcseppentettem a szubsztrátok felületére, 

akkor a 26. ábraán látható peremszögértékeket kaptam.  

 

A mért peremszög értékek alapján megállapítható, hogy a vízben oldott só kation méretének 

növekedésével nő a peremszög értéke is, vagyis az ionméretnek ebben a rendszerben hatása van 

a szubsztrát nedvesíthetőségére. A kapott eredmények alapján az is látszik, hogy a szubsztrátot 

a vele azonos kationt tartalmazó fürdő jobban nedvesíti, mint a többit (Cu-Cu2+ fürdő, Ag-Ag+ 

fürdő, Ni-Ni2+ fürdő). A nikkel és a réz szubsztrát esetében megfigyelhető jelenség, hogy 

egymás fürdői jobban nedvesítik, melynek oka az lehet, hogy szubsztitúciósan helyettesítik 

egymást a rácsban. Fontos megfigyelt jelenség volt a vizsgálat során, hogy a réz szubsztrátra 

felcseppentett ezüst tartamú oldat a lapka felületét elszínezte és ugyanez a jelenség volt 

megfigyelhető az ezüst szubsztrátra felcseppentett réz tartalmú oldat esetében is. 

Feltételezhetően az oldatban lévő fém ionok reakcióba léptek a szubsztrát anyagával és a 

y = 57,919x-0,155 
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felületen réz, valamint ezüst réteg jött létre. A jelenség a peremszög értékekre láthatóan nem 

volt hatással.  

 

 
26. ábra. Vizes oldatok peremszöge különböző fém szubsztrátokon az oldott só kationjának ionsugara 

függvényében 
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„Tanulmányozd először az elméletet,  

aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.” 

 

- Leonardo da Vinci 

6 
6. Bevonatok kialakítása fémes hordozók 

felületén 

 
6.1. Ezüst nanoszemcsék létrehozása biokompatibilis hordozók felületén kémiai 

redukciós módszerrel 
 

Az alábbi alfejezetekben az additív gyártástechnológia során is alkalmazható szivacsos és 

gömbös titán, gömbös Ti6Al4V ötvözet és Ti-Zr-Nb porkeveréken elvégzett kísérletek 

eredményeit mutatom be.  

 

6.1.1. Az ezüst nanoszemcsékkel felületmódosított szivacsos titán jellemzése 
 

A 3.3. alfejezetben leírtaknak megfelelően elvégzett kísérleti eredményekről készült 

rendszámérzékeny pásztázó elektronmikroszkópos felvételt a 27. ábra szemlélteti. A nagyobb 

mennyiségben adagolt ezüstnek köszönhetően az is látható, hogy a szemcsék bizonyos 

helyeken agglomerálódtak (27. ábra a. felvétel). Nagyobb nagyításban válnak láthatóvá az apró, 

jellemzően 50 nm alatti ezüst szemcsék a titán felületén (27. ábra b. felvétel).  
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27. ábra. Visszaszórt (a) és szekunder (b) elektronokkal készített SEM felvétel a szivacsos titán szemcsék 

felületére hidrazin segítségével redukált ezüst szemcsékről 

(Hitachi S4800, 20 kV, x800 (a) és Hitachi S4800, 20 kV, x50k (b)) 
 

A 28. ábra EDS spektruma egyértelműen jelzi, hogy a titán szemcsék felületén, bár nem 

homogénen, de mindenhol kimutatható mennyiségben van jelen az ezüst. Ez azt bizonyítja, 

hogy a kísérlet sikeres volt, hisz a nanoszemcsékkel ritkábban borított felület esetében is 

legalább 1,9 atom% mennyiségű ezüstöt sikerült detektálni.  

 

 

28. ábra. Szekunder elektronok segítségével készített SEM felvétel a hidrazinnal redukált, ezüsttel bevont titán 

szemcse felületéről és a két jelölt terület EDS spektruma 

(Hitachi S4800, 20 kV, x15k) 
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A PFIB-SEM készülék segítségével az egyik szemcséből egy lamella lett kivágva (29. ábra). 

A megfelelő felület kiválasztását követően a felületre platina lett porlasztva, hogy megvédje a 

későbbi munkálatoktól az ezüst szemcséket a felületen.  

 

 

29. ábra. Szekunder elektronos felvétel a Ti szemcse felületére hidrazinnal leválasztott Ag rétegről (platina 

záróréteggel), melyet a PFIB-SEM segítségével lett elporlasztva (a), valamint a kivágott lamella (b) 

(Helios G4 PFIB CXe, 10 kV, x25k (a), Helios G4 PFIB CXe, 30 kV, x5k (b)) 

 

Nagyobb nagyítást alkalmazva megfigyelhetünk a 30. ábra pásztázó elektronmikroszkópos 

felvételén egy vékony réteget a titán-platina határfelületén, melynek vastagsága átlagosan 

40 nm. A vonalmenti analízis kimutatta, hogy ez a réteg ezüst. 

 

 

30. ábra. Szekunder elektronokkal készített SEM felvétel a titán felületére hidrazinnal redukált ezüst bevonat 

vastagságáról, valamint a PFIB-SEM segítségével ráporlasztott záró platina rétegről, illetve a lamella 

vonalmenti analízise 

(Helios G4 PFIB CXe, 10 kv, x10k; Hitachi S4800, BRUKER AXS) 

 

A mintát további vizsgálatoknak vetettem alá annak érdekében, hogy alátámasztást 

nyerjenek az eddigi eredmények. Ennek érdekében a szemcséket XPS segítségével vizsgáltam. 

A módszer alapja az ún. fotoionizáció, melynek során fotonokkal (röntgensugárral) gerjesztik 

a vizsgált mintát és a sugárzás által keltett elektronokat detektálják energiájuk szerint 
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szétválasztva. Az így készült elemzés eredményét szemlélteti a 31. ábra, mely alapján 

egyértelműen azonosítható az ezüst csúcs. A röntgendiffrakciós vizsgálatok (31. ábra) is 

alátámasztják az XPS méréseket és a Rietveld mennyiségi analízis pedig 3 tömeg% ezüstöt 

azonosított.  

 

31. ábra. A hidrazinnal redukált, ezüsttel bevont titán por XPS (a) és XRD (b) vizsgálatának eredménye 

(SPECS-Phoibos 100 MCD-5 XPS (a) és Bruker D8 Advance (b)) 

 

 

6.1.2. Az ezüsttel felületmódosított gömbös titán, gömbös Ti6Al4V ötvözet, 

valamint Ti-Zr-Nb porkeverék jellemzése 

 
A kémiai redukciós módszernek köszönhetően valamenyi fémhordozó felületére sikerült 

leválasztani az ezüst szemcséket. A szivacsos titánnal ellentétben ezekben az esetekben 

azonban a hordozók felületének eltérő jellege miatt, az ezüst szemcsék nem tudtak megtapadni 

a rések között, így azok könnyebben agglomerálódtak, melyet a 32. ábra mutat be.  
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32. ábra. A gömbös titán (a), a gömbös Ti6Al4V (b) és a TiZrNb (c) porkeverék felületére leválasztott ezüst 

szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele 

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x2500) 

 

A nagyobb nagyítású felvételeken látható, hogy az eddig elvégzett kísérleteknek 

megfelelően a várt ezüst szemcseméretet sikerült elérni a szintézis során, bár a nanoszemcsék 

csoportosultak. Az EDS spektrumok alapján megállapítható, hogy a szemcsékkel kevésbé 

borított területen is legalább 0,5 tömeg%-ban jelen van az ezüst (33. ábra). A cirkónium és 

nióbium EDS spektrumán látható oxigén jelenléte már az alapanyag vizsgálata során is 

detektálható volt a porszemcsék felületén, így elmondható, hogy a szintézis eredményeként 

tisztán ezüst jött létre.  
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33. ábra. A gömbös titán, a gömbös Ti6Al4V ötvözet és a TiZrNb porkeverék felületére leválasztott ezüst 

szemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvételei, valamint EDS spektrumai 

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x50000)  

 

Az elemtérképek (34. ábra) alapján megállapítható, hogy a különböző fémhordozók 

felületén az ezüst szemcsék eloszlása (az agglomerátumokat leszámítva) egyenletes, mely a 

későbbi ipari felhasználás során kívánatos tulajdonság. 
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34. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a Ti-Ag, a Ti6Al4V-Ag, a Zr-Ag és Nb-Ag rendszerekről, 

valamint ezek elemtérképei 

 (Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x25000) 
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6.2. Réz nanoszemcsék létrehozása különböző fémhordozók felületén kémiai 

redukciós módszerrel 

 

Az alábbi alfejezetekben a réz nanoszemcsékkel felületmódosított titán alapú hordozók 

leválasztási kísérletének eredményeit mutatom be. A kísérletsorozat célja ebben az esetben is 

az volt, hogy a hordozók felületét egyenletes eloszlású szemcsék borítsák, melyek mérete a 

megcélzott 40 nm körül alakuljon.  

6.2.1. A rézzel felületmódosított szivacsos titán jellemzése 
 

Az előkísérletek eredményei alapján, a 3.3. alfejezetben leírtaknak megfelelően elvégeztem 

a titán por réz szemcsékkel történő bevonását. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken 

egyértelműen láthatók már kis nagyításban is a titán por felületén elhelyezkedő réz szemcsék 

(35. ábra). A szemcsék elhelyezkedése azonban nem volt olyan homogén, mint az ezüsttel 

végzett kísérletek esetében [276]. Kisebb csoportosulások figyelhetők meg a nagyobb nagyítású 

felvételeken, ahol a különálló nanoszemcsék mérete jellemzően 40±7 nm (35. ábra). Ez a 

későbbi felhasználás (hideg préselés és szinterelés) szempontjából nem jelent problémát, hisz 

ezek a szemcsék a felületen a nyomás hatására el fognak mozdulni a titán felületén található 

oxidréteg miatt, mely egy rosszul nedvesítő felület a fém olvadék szempontjából.  

 

35. ábra. Szekunder elektronok segítségével készített pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a titán por 

felületén létrehozott réz nanoszemcsékről különböző nagyításokban (a-b), valamint a szemcsék mérete (c) 

Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x500 (a), Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x5000 (b), Helios G4 PFIB CXe,20 kV, 

x100000)  
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A csoportosulásokon végzett pontelemzés a réz és a titán mellett kimutatta az oxigén 

jelenlétét is (36. ábra). Ez az előkísérlet alapján nem várt tényező, ugyanakkor ez nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy réz helyett réz-oxid keletkezett a redukció során. A minta elkészítése 

és a vizsgálat elvégzése között eltelt hosszabb idő eredményezheti a nanoszemcsék felületi 

oxidációját. Ezzel párhuzamosan fontos kiemelni, hogy a végső felhasználás szempontjából az 

oxigén jelenléte nem káros, hisz a korábban elvégzett réz nanoszemcsék olvadáspontjának 

vizsgálata azt az eredményt mutatta ki, hogy 800°C fölött, 10-4 mbar-os nyomás mellett a Cu2O 

elbomlik [277]. Ennek megfelelően a szinterelés során ezeket a feltételeket biztosítva a réz-

oxidok elbomlanak és megfelelő kötés fog kialakulni az implantátum alapanyagban. 

 

 
36. ábra. A titán por felületére leválasztott réz nanoszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (a), 

valamint az 1 (b) és 2 (c) jelölt területek összetétel elemzése (EDS spektrum) 

Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x10k 

 

Elemtérkép is készült annak érdekében, hogy látható legyen az oxigén elhelyezkedése a 

mintán (37. ábra). A felvételek alapján látható, hogy az oxigén mindenhol detektálható volt, 

ugyanakkor a réz szemcsék környezetében jobban dúsul. Ennek oka a nanoszemcsék fajlagos 

felületének nagysága a titán felületéhez viszonyítva, vagyis több oxigént képes megkötni. 
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37. ábra. A titán por felületére leválasztott réz nanoszemcsék pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (a) és 

elemtérképei (b: oxigén; c: réz) 

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x20k) 

 

6.2.2. A rézzel felületmódosított gömbös titán, gömbös Ti6Al4V ötvözet, 

valamint Ti-Zr-Nb porkeverék jellemzése  

 

Az ezüsthöz hasonlóan a réz szemcsék is sikeresen leváltak a különböző fémhordozók 

felületére (38. ábra). A leválasztott szemcsék csoportosulása figyelhető meg, valamint a 

szemcsék területi eloszlása jelentősen kisebb, mint az ezüst szintézise esetében. 
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38. ábra. A gömbös titán, a gömbös Ti6Al4V és a TiZrNb porkeverék felületére leválasztott réz szemcsék 

pásztázó elektronmikroszkópos felvétele 

(Helios G4 PFIB CXe, 10 kV, x2500) 

 

Közelebbről megvizsgálva a szemcsék felületét láthatóvá válik, hogy a különálló leválasztott 

réz szemcsék 20-30 nm körüliek. Az EDS spektrum nem detektálta oxigén jelenlétét a réz 

szemcséket vizsgálva, így ez alapján feltételezhető, hogy a kísérlet tiszta, réz nanoszemcséket 

eredményezett (39. ábra). A Zr (39. ábra b/e. felvételei) és a Nb (39. ábra c/f.felvételei) esetében 

az EDS spektrumon látható oxigén jelenléte feltételezhetően nem a réz szintézise során 

keletkezett réz-oxidra utal, ugyanis már a kiindulási porkeverék vizsgálatánál is detektálható 

volt ezen fémek felületén az oxid réteg.   
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 39. ábra. A gömbös titán, Ti6Al4V és TiZrNb porkeverék felületére leválasztott réz nanoszemcsék pásztázó 

elektronmikroszkópos felvétele, valamint terület alapú EDS spektruma 

(Helios G4 PFIB CXe, 10 kV, Ti: x100000, Ti6Al4V és TiZrNb: x50000) 
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A pásztázó elektronmikroszkópos felvétel elemtérképe árulkodik a réz eloszlásáról a 

felületen (40. ábra). Összességében megállapítható, hogy kevesebb szeparált szemcse 

helyezkedik el a hordozók felületén összehasonlítva az ezüsttel, nagyobb agglomerátumok 

jellemzik a mintákat. 
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40. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvétel a Ti-Cu, Ti6Al4V-Cu, Zr-Cu és Nb-Cu rendszerről és a Cu 

elemtérképei 

(Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x25000) 
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„A mechanikában nem árt, ha az ember tisztában van azzal,  

mire nincs szüksége ahhoz, hogy valamit elkészítsen. 

 

 - James Watt 

7 
7. Az ezüsttel felületmódosított szivacsos 

titán por szerkezeti és mechanikai 
tulajdonságai  

 
7.1. A hidegen sajtolt és szinterelt minták mikroszerkezetének vizsgálata 

 

A 3.3. alfejezetben leírtaknak megfelelően az ezüsttel felületmódosított szivacsos titánon 

elvégzett hidegsajtolást és szinterelést követően az elkészült próbadarabok keresztmetszeti 

csiszolatáról pásztázó elektronmikroszkópos felvételek készültek (41. ábra).  

 

 
 

 

41. ábra. A Ti/Ag próbadarabok felületi morfológiájának SEM felvétele és elemtérképe a Ti-Ag hidegen 

sajtolt mintán (a, b, c) és Ti-Ag szinterelt ötvözeten (d, e, f) 

 (Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x500) 
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A hidegen sajtolt minták esetében a keresztmetszeten (41. ábra a-c. felvétel) jól kivehető az 

ezüst bevonat a titán porszemcsék határán. A titán felületének gyors oxidációja azt 

eredményezi, hogy az ezüst valójában nem a titán felületén, hanem az azon elhelyezkedő 

3-7 nm vastagságú TiO2 rétegen helyezkedik el. A TiO2 és az ezüst közötti eltérő kötés 

következtében kicsi az adhézió a két anyag között. Ennek köszönhetően az ezüst szemcsék a 

hidegsajtolás során bekövetkező nyomás hatására el tudnak mozdulni a titán szemcsék 

felületén, így nagyobb agglomerációkat hozva létre (41. ábra a és b. felvétel). A gyenge 

nedvesítési tulajdonságot nyugvó csepp módszerrel támasztottam alá. A nedvesítési szög a titán 

és az olvadt ezüst között 143° volt, mely azt jelenti, hogy a TiO2-Ag egy nem nedvesítő rendszer 

(42. ábra).  

A 41. ábra d-f felvételei a szinterelés utáni ezüst eloszlásának változását mutatja. A 

szinterelés közben TixAg intermetallikus fázisok keletkeztek a szilárd fázisú diffúziónak 

köszönhetően. A TiO2 és ezüst rendszer rossz nedvesítése ellenére (42. ábra) az ezüst diffúziója 

már 100°C-on megkezdődik az oxidrétegen keresztül az irodalom alapján [278].  

 

 

42. ábra. A titán szubsztrát felületén megolvasztott ezüst minta sziluettes felvételének peremszögmérése 

 

A sajtolt és szinterelt minták nagy nagyítású BSE felvételeinek összehasonításával (43. 

ábra) látható, hogy a szinterelés közbeni diffúziós folyamatnak köszönhetően új fázisok 

alakultak ki (43. ábra).  

 

 

43. ábra. A préselt (a) és a szinterelt (b) minták SEM-EDS elemzése 

 (Helios G4 PFIB CXe, 20 kV, x5k (a) és 10kV, x2k (b)) 
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A 43. ábra 1-es pontja 100 atom%-ban titán, míg 2-es pontja 100 atom%-ban ezüst tartalmú. 

A szinterelés után azonban ezeken felül (3-as pont tiszta titán, 4-es pont tiszta ezüst) további 

két fázist sikerült azonosítani. Az 5-ös ponttal jelölt fázis 50 atom% titán és 43 atom% ezüst 

tartalmú volt, vagyis a Ti:Ag atomaránya körülbelül 1:1, ami megfelel a TiAg intermetallikus 

fázisnak. A másik fázis 64 atom% titán és 27 atom% ezüst tartalma pedig a Ti2Ag fázist jelenti 

(A 44. ábra mutatja be a Ti-Ag fázisdiagramot, míg a fázisok összetétele a 7. táblázatban 

szerepelnek). Ez a fáziskialakulás megfelel a diffúziós iránynak, hisz a tiszta ezüst szemcsék 

közvetlen közelében több, közeledve a tiszta titánhoz pedig kevesebb ezüst található a 

fázisokban. 

 

44. ábra. A Ti-Ag kétalkotós fázisdiagramja [279] 

 

7. táblázat. A titán és ezüst elemek koncentrációja a Ti-Ag sajtolt és ötvözet minták felületén (43. ábra jelölt 

pontjai) 

 Pont 1 Pont 2 Pont 3 Pont 4 Pont 5 Pont 6 

Ti (atom%) 100,0 0,0 84,2 1,8 49,2 64,4 

Ag (atom%) 0,0 100,0 0,5 86,1 43,1 27,3 

 

7.2. A szinterelt minták mechanikai tulajdonságai  
 

A szinterelt minták Vickers keménysége HV0,01 363±78 volt. A hidegen sajtolt minták 

relatív sűrűsége 81±1% és a szinterelés hatására ez az érték nem változott, ami azt jelenti, hogy 

nincs szignifikáns változás. A nyomóvizsgálat eredményeit a 45. ábra mutatja. A valódi 

nyomófeszültség 470±4 MPa, a folyáshatár pedig 277±12 MPa volt. Összehasonlításképpen az 

emberi csont valódi nyomófeszültsége 130±16 MPa [280]. A szinterelt Ti-Ag ötvözet 
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deformációja jelentős volt: több mint 20%-os képlékeny alakváltozást mutatott. Minél kisebb a 

Ti-Ag ötvözet porozitása, annál magasabb a mikrokeménység és a nyomószilárdság értéke, ami 

nem kedvező az orvosbiológiai alkalmazásokban. Chen és munkatársai szerint [253] a Ti-3Ag 

ötvözet mikrokeménysége ~360 HV, folyáshatára pedig 950-1050 MPa.   

 

  
45. ábra. A szinterelt Ti-Ag próbadarab valódi nyomófeszültség görbéje 
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„A nanotechnológia az orvostudományban  

nagy hatással lesz az emberi faj túlélésére.”  

 

 - Bernard Marcus 

8 
 

8. Biológiai vizsgálatok 
 

8.1. Az ezüsttel felületmódosított titán por antibakteriális tulajdonságai 

 

A 107 cfu/ml koncentrációban lévő E. coli baktériumok az inkubálás után egyenletesen szét 

lettek terítve az LB agarlemezek tetején. Szignifikáns és egyértelmű tiszta zóna alakult ki a 

beleszórt por környezetében (46. ábra). Ez azt jelenti, hogy az ezüsttel bevont titán por gátolja 

a baktériumok szaporodását a vizsgált anyag körül. Az Ag+-ionok, mint antibakteriális anyag, 

képesek voltak diffundálni a gél struktúrában, mellyel megakadályozták a baktériumsejtek 

szaporodását. A vizsgálat eredménye határozott bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Ti-Ag 

ötvözet alkalmas lehet egy új antibakteriális implantátum alapanyaghoz.  

 

46. ábra. Az E. coli makroszkopikus növekedése az LB agarlemezen és a gátlási zóna az Ag bevonatú Ti por 

körül (körrel jelölt terület) 

A vizsgálatokat és a felvételt készítette: Dr. Szőri-Dorogházi Emma 
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8.2. A Ti-Ag ötvözet antibakteriális vizsgálatai 

 

Annak bizonyítására, hogy ez az antibakteriális tulajdonság átvihető a szinterelt Ti-Ag 

ötvözetre is további antibakteriális (Ti-Ag ötvözet - baktériumok közvetlen érintkezése) 

kísérleteket végeztünk. A 47. ábra mutatja az antibakteriális tesztek (1-3. teszt) eredményeit, 

amelyeket üvegvakmintára (negatív kontroll), Ti-Ag-re és maratott megfelelőjére (eTi-Ag 

néven) kaptunk. Az 1. tesztben az E. coli szuszpenzió átlagos koncentrációja üvegvakmintából 

5∙105 cfu/ml volt, míg más mintákban nem találtunk baktériumkolóniát, függetlenül a felület 

kezelésétől (47. ábra első sora). A Ti-Ag korongok antibakteriális jellege mellett ez azzal 

magyarázható, hogy a korongok tetején lévő sejtek életben maradhatnak, de a mosás során 

túlhígulhatnak és a koncentrációjuk a módszer kimutatási határa alatt van. Ennek a 

lehetőségnek az ellenőrzésére a mosószuszpenziókat centrifugáltuk a sejtek koncentrálására, és 

a centrifugált és újraszuszpendált pelletet az összes mintához és kontrollhoz szélesztettük a 3.4. 

alfejezet kísérleti részében leírtak szerint (2. teszt). Még ezekben a kísérletekben sem figyeltünk 

meg sejtnövekedést, kivéve a negatív kontrollt. A felülúszóval beoltott lemezeken élő sejtet 

nem találtunk, bár az üveg vak kontroll esetén jelentős számú kolóniaképző egységet kaptunk. 

 

 

47. ábra. Ti-Ag ötvözeteken végzett antibakteriális vizsgálatok eredményei 
Kontroll: üvegkorongok szuszpenziójával beoltott lemezek; Ti-Ag: tesztelt Ti-Ag ötvözet korongokból származó 

szuszpenziókkal beoltott lemezek; eTi-Ag: maratott Ti-Ag ötvözet korongokból származó szuszpenziókkal beoltott 

lemezek; Újraszuszpendált pellet: Különböző típusú vizsgált korongokról származó mosószuszpenzió 

centrifugálása után kapott újraszuszpendált pellet beoltásának eredménye; Felúszó: a minta beoltása 

centrifugált felülúszóból. 
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Az antibakteriális tulajdonság a szinterelt ötvözet felületével való közvetlen érintkezéssel 

vagy a Ti-Ag korongokból felszabaduló vegyi anyagokkal hozható összefüggésbe. Annak 

érdekében, hogy megvilágítsuk a minta megfigyelt antibakteriális tulajdonságainak forrását, a 

vizsgált korongokat fiziológiás sóoldatba áztattuk és ezt az oldatot a baktériumszuszpenzióval 

együtt inkubáltuk LB agarlemezeken (3. teszt). Inkubálás után az élő sejt koncentrációja 

9∙102 cfu/ml volt a vak kontrollnál, míg 8,7-9,1∙102 cfu/ml a vizsgált Ti-Ag ötvözet korongok 

áztató folyadékánál. Ez az elhanyagolható eltérés azt diktálja, hogy az ötvözetek antibakteriális 

tulajdonságai elválaszthatatlanul kapcsolódnak az ötvözet felületéhez, függetlenül a jelen 

tanulmányban alkalmazott felületkezeléstől. Ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy ebben 

a vizsgálatban előállított Ti-Ag szinterelt ötvözet csak azokat a baktériumokat tudta 

elpusztítani, amelyek szorosan érintkeztek a vizsgált ötvözettel, hasonlóan a Zhang és 

munkatársai által leírt Ti-Cu szinterelt ötvözethez [281]. A jelenség oka, hogy az antibakteriális 

hatású ionok csak lassan szabadulhatnak fel az előkészített Ti-Ag szinterelt ötvözetekből, hogy 

elpusztítsák a környező baktériumokat, mely hosszútávon kedvező lehet a beültetett 

implantátum élettartam növelése szempontjából.  
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„A Természet az egyetlen könyv,  

amely minden lapján nagy tartalmat nyújt nekünk.” 

 

- Johann Wolfgang von Goethe 

9 
 

9. Összefoglalás 

 
Kutatómunkám végső célkitűzése olyan in-situ antibakteriális tulajdonsággal rendelkező 

implantátum alapanyag kifejlesztése volt, mely az ipar számára egy alternatívát adhat az 

orvostechnikai eszközök fejlesztése területén. A munkám során ezen tématerületet jártam 

körbe, vizsgálva a lehető legtöbb aspektusát. Ezek alapján összességében elmondhatom a 

következőket:  

• A fémek felületének desztillált vízzel történő nedvesítése a fém szubsztrát atomsugara 

függvényében periodikusan változik, mely jelenség hatással van a kísérletek 

megvalósíthatóságára, a leválasztani kívánt fém nanoszemcsékre [282].  

• A fém szubsztrátok felületét a különböző kationokat tartalmazó oldatok eltérő 

mértékben nedvesítik. Az általam vizsgált rendszerben a kation növekedésével 

párhuzamosan a peremszög értékek is növekedtek.  

• A nikkel és réz nanoszemcsék létrehozásánál sikeresen hoztam létre szerves héjjal 

rendelkező mag/héj szerkezeteket [277,283].  

• Vizsgáltam a nikkel és réz szemcsék méretcsökkenéséből adódó olvadáspont csökkenés 

lehetőségét. Ez alapján megállapítottam, hogy az általam létrehozott réz nanoszemcsék 

473°C-on, míg a nikkel nanoszemcsék esetében 970°C-on endoterm reakció zajlik le, 

mely olvadásra utal [277,283]. 

• Sikeresen választottam le ezüst és réz nanoszemcsék szivacsos és gömbös titán, 

valamint gömbös Ti6Al4V ötvözeten és Ti-Zr-Nb porkeveréken vizes közegű kémiai 

redukciós módszerrel. 
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• Az ezüsttel felületmódosított szivacsos titán szemcsékből pormetallurgiai úton 

próbadarabokat készítettem, melyek metallográfiai- és mechanikai vizsgálatoknak 

vetettem alá. Az eredmények kedvezőek, hisz a rendszerben a szinterelést követően 

maradt tiszta ezüst, mely kioldódása antibakteriális hatást fejthet ki, másrészt a 

mechanikai tulajdonságokat az emberi szervezet számára befogadhatóbb irányba tudtam 

elmozdítani [276].  

• Az ezüsttel felületmódosított szivacsos titán por, valamint szinterelt minták biológiai 

vizsgálata során megállapítható volt a gátlási zóna, vagyis a gyártási folyamat 

különböző fázisában lévő mindkét alapanyag megfelelő lehet az orvostudományi 

kísérletekhez [276].  
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„A kutató nem az elismerés, hanem a  

felismerés pillanataiban a legboldogabb.” 

 

 - Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger 

10 
 

10. Új tudományos eredmények 
 

1. Nyugvó csepp módszert alkalmazva megvizsgáltam a desztillált víz nedvesítési 

peremszögét 9 nagytisztaságú fémes szubsztrát (Ag, Au, Cu, Fe, Nb, Ni, Sn, Ti és W) 

felületén levegő atmoszférán, szobahőmérsékleten. A mérési eredményeimet az alábbi 

diagramokon mutatom be és ezek alapján a következő egyenletekkel írom le: 

 

 

  
 

1.A. ábra. A desztillált víz mért peremszög értéke és 

a szubsztrát atom rádiusza a szubsztrát 

rendszámának függvényében 

 

1.B. ábra. A desztillált víz peremszöge a 

szubsztrát atomrádiuszának függvényében 

 

  
 

1.C. ábra. A 𝜣 = −𝟎, 𝟓𝟖𝟐 ∙ 𝒓𝑨 + 𝟏𝟒𝟖 egyenlet 

alapján meghatározott peremszög értékek a 

rendszám függvényében 
1.D. ábra. Adhéziós energia (W) a szabad 

elektronsűrűség paraméter függvényében a  

W~ f(rS
−4) korrelációt követve 

   

y = 57,919x-0,155 

y = -0,582x + 148 

R2 = 0,819 
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1.a. Megállapítom, hogy a peremszög értékek az elemek rendszámával periodikusan 

változnak. 

 

 
1.b. Megállapítom, hogy a szubsztrát elemének atomrádiusza és a desztillált vízzel 

történő nedvesítés mértéke között lineáris összefüggés van, melyet a                        

Θ = −0,582 ∙ 𝑟𝐴 + 148 egyenlettel írhatunk le, ahol Θ a peremszöget [°], rA a 

szubsztrát elemének atomrádiuszát [pm] jelenti. Az egyenlet validálását 4 

fém/félfémes szubsztráton végeztem el (𝑟 = 0,8311 korrelációs együttható 

mellett). 

 

 
1.c. Meghatároztam a desztillált víz-fémes elem rendszerben az adhéziós energia 

értékét, amely a szubsztrát atomrádiuszának függvényében a 𝑊 = 𝜋 ∙ 𝑟𝑆
0,62

 

összefüggéssel adható meg. 

 

 
2.  Vizsgáltam a különböző ionsugarú kationokat tartalmazó oldatok peremszögre gyakorolt 

hatását különböző nagytisztaságú szubsztrátok felületén. A mérési vizsgálatokat nyugvó 

csepp módszerrel végeztem el, melynek eredményeit az alábbi diagram szemlélteti:  

 

 

 
 2.A. ábra. Vizes oldatok peremszöge különböző fém szubsztrátokon az oldott só kationjának ionsugara 

függvényében 

 

 Az elvégzett vizsgálatok alapján az alábbi megállapításokat teszem: 
 

 2.a. A kation méretének növekedésével nő a peremszög értéke is, vagyis az 

ionméretnek ebben a rendszerben hatása van a szubsztrát nedvesíthetőségére. Az 

általam vizsgált rendszerben minél nagyobb méretű a kation az oldatban, annál 

kevésbe nedvesíti a fürdő a szubsztrátokat. 

 



Somlyai-Sipos László – Doktori értekezés 

68 

 

 2.b. A réz lapka - Cu2+ fürdő, az ezüst lapka - Ag+ fürdő, valamint a nikkel lapka - Ni2+ 

fürdő rendszerek esetében megállapítható, hogy a „hasonló a hasonlóban” elvnek 

megfelelően a szubsztrátot a vele azonos kationt tartalmazó fürdő nedvesíti a 

legjobban. 

 

 2.c. A nikkel és a réz szubsztrát esetében megfigyelhető jelenség, hogy egymás fürdői 

jobban nedvesítik őket, mint a többi oldat. A jelenség oka lehet, hogy a nikkel és a 

réz szubsztitúciósan helyettesítik egymást a rácsban, így hasonló mértékben jól 

nedvesítik egymás szubsztrátját.  

 

 
3. Réz(II)-klorid-hexahidrátot (CuCl2.6H2O) feloldottam desztillált vízben 60°C-os 

hőmérsékleten mágneses, fűthető keverővel. Ezt követően az alábbi sorrendben 

hozzáadtam a további komponensek oldatát: polietilén-glikol 400 (PEG400), nátrium-

borohidrid (NaBH4), aszkorbinsav (C6H8O6) és nátrium-hidroxid (NaOH). A kísérlet 1 órán 

keresztül, folyamatos keverés mellett, 60°C-on, 500 fordulat/perc sebesség mellett zajlott, 

majd centrifuga segítségével választottam el a szemcséket az oldattól, ahol a paraméterek 

az alábbiak voltak: 5000 fordulat/perc sebességgel, 5-5 percig 3-szor desztillált vízben, 

majd 5 percig etil-alkoholban. A leszűrt mintát pásztázó elektronmikroszkóppal, valamint 

differenciális pásztázó kaloriméterrel vizsgáltam. A kapott eredményeket az alábbi ábra és 

diagram jellemzi: 

 

 

 

 
 3.A. ábra A réz szemcsék méretei a STEM 

felvételen  

(Hitachi S4800, 30kV, x300k) 

 

3.B. ábra. A réz tartalmú szemcsék 

olvadáspontjának és tömegváltozásának vizsgálata 

DSC segítségével 

 

 3.a. Megállapítom, hogy a fenti kísérleti leírás elvégzését követően sikeresen létre lehet 

hozni réz/PEG400 mag/héj szerkezetet, ahol a réz nanoszemcsék mérete átlagosan 

50 nm. 

 

 3.b. Differenciális pásztázó kaloriméter segítségével megállapítottam, hogy a létrehozott 

nanoszemcsék méretcsökkenéséből adódóan a DSC görbén 473°C-nál jelentkező 

endoterm csúcsot egy exoterm csúcs követ 563°C-os csúcshőmérséklettel. Az azt 

követő exoterm folyamat kristályosodásra vagy oxid képződésére utalhat.  
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4. Kísérletekkel igazoltam, hogy különböző összetételű és morfológiájú biokompatibilis 

hordozók felületére  

 

 4.a. ezüst-nitrát (AgNO3), tejsav (C3H6O3), hidrazin-hidrát (N2H4
.H2O) és 

dinátrium-etilén-diamin-tetraecetsav-dihidrát (Na2-EDTA.2H2O) segítségével létre 

lehet hozni ezüst nanoszemcséket átlagosan 40 nm átmérőben, valamint  

 

 4.b. réz(II)-klorid-dihidrát (CuCl2
.2H2O), tejsav (C3H6O3), hidrazin-hidrát (N2H4

.H2O) 

és dinátrium-etilén-diamin-tetraecetsav-dihidrát (Na2-EDTA.2H2O) segítségével 

létre lehet hozni réz nanoszemcséket 40 nm alatti átmérőben, ahol a kísérleti 

paraméterek az alábbi táblázatban szerepelnek: 

 

  Összetevők Ezüst szemcsék Réz szemcsék 

Desztillált víz 50 ml 

Ti alapú hordozó 1 g 

AgNO3 0,1 g - 

CuCl2
.2H2O - 0,17 g 

Na2-EDTA 0,1 g 

C3H6O3 0,2 ml 

N2H4
.H2O 12 csepp 

Egyéb Vízfürdő, folyamatos keverés, lefedve, reakcióidő: 10 perc, 

hőmérséklet 60°C 
 

 
5. Nyugvó csepp módszerrel meghatároztam, hogy a titán (titán-dioxid) szubsztrát felületét 

az ezüst olvadék 143±3°-os szögben nedvesíti. A kísérlet során alkalmazott paraméterek 

az alábbiak voltak: argon védőgáz, vákuumban (10-12 mbar).  

 

 

 

 5.A. ábra. A titán szubsztrát felületén megolvasztott ezüst minta sziluettes felvételének 

peremszögmérése 

 
6. Az ezüsttel bevont szivacsos titán por hidegsajtolását (0,4 GPa), majd 700 °C-on 4 órán 

keresztül vákuumban (10-3 mbar) történt szinterelését követően elvégzett mechanikai- és 

metallográfiai vizsgálat során az alábbi megállapításokat teszem: 
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 6.A. ábra. A szinterelt Ti-Ag próbadarab valódi nyomófeszültség görbéje 

 

 6.a. A szinterelés közbeni szilárdfázisú diffúziónak köszönhetően az ezüst szemcsék 

egy része intermetallikus fázist hozott létre, melynek eredményeként TiAg és 

Ti2Ag fázisok keletkeztek.  

 

 6.b. A ø8x12±0,1 mm geometriával rendelkező mintadarabok mechanikai 

tulajdonságai az alábbiak voltak: 

 

  6.b.I. A szinterelt minták Vickers keménysége HV0,01 363±78 volt.  

 

  6.b.II. A hidegen sajtolt minták relatív sűrűsége 81±1% és a szinterelés hatására 

ez az érték szignifikánsan nem változott.  

 

  6.b.III. A valódi nyomófeszültség 470±4 MPa, a folyáshatár pedig 277±12 MPa 

volt.  

 

  6.b.IV. A szinterelt Ti-Ag ötvözet deformációja jelentős volt: több mint 20%-os 

képlékeny alakváltozást mutatott.  
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„A kísérleti és az elméleti kutatás mindig egymásra van utalva.  

Egyik sem juthat előre a másik nélkül.” 

 

- Max Planck 

11 
 

11. A tudományos eredmények hasznosulása 

 
A kutatásom során elért eredmények egyrészt a felülettechnológiával, nedvesítésvizsgálattal 

foglalkozó szakirodalmak számára nyújt új tudományos eredményeket, másrészről a 

nanoszemcsék szintézisének egy új lehetőségét mutatja be az ezzel a területtel foglalkozó 

kutatók számára.  

A nanoszemcsék leválasztásának technikájára sikerült egy univerzálisan használható 

módszert kifejleszteni, mely lehetőséget teremt a különböző fém hordozók felületmódosítására.  

Az eredmények multidiszciplinárisak, hisz az implantátum alapanyag fejlesztése az 

anyagtudományhoz, míg az így létrehozott anyag funkcionális működésének vizsgálata már a 

biológiához, orvostudományhoz kapcsolódik. A végső célt a kutatómunkám elérte, hisz egy 

olyan alapanyagot sikerült létrehoznom, mely az ipar számára egyértelműen hasznosítható és 

alkalmas lehet arra, hogy állatkísérleti fázisba lépjen, vizsgálva egy élő szervezetben történő 

reakcióját és antibakteriális hatását.  
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„I was taught that the way of progress  

was neither swift nor easy.” 

 

- Marie Curie 

12 
 

12. Summary 

 
The ultimate goal of my research was to develop an implant material with in-situ 

antibacterial properties that could provide the industry with an alternative in the field of medical 

device development. In the course of my work, I have explored this topic area, examining as 

many aspects as possible. Based on these, I can say that: 

• Wetting of the surface of metals with distilled water changes periodically depending on 

the atomic radius of the metal substrate, which affects the feasibility of the experiments 

and the metal nanoparticles to be deposited. 

• The surface of metal substrates is wetted to varying degrees by solutions containing 

different cations. In the system I studied, the edge angle values increased in parallel with 

the increase of the cation. 

• In the creation of nickel and copper nanoparticles, I successfully created core/shell 

structures with organic shells. 

• I investigated the possibility of a decrease in the melting point due to the size reduction 

of nickel and copper particles. Based on this, I found that the copper nanoparticles I 

generated melted at 473°C, while the nickel nanoparticles melted at 970°C. 

• I successfully separated silver and copper nanoparticles on spongy and spherical 

titanium as well as spherical Ti6Al4V alloy and Ti-Zr-Nb powder mixture by the 

aqueous chemical reduction method. 

• I made test specimens from silver-surface modified sponge titanium grains by powder 

metallurgy, which were subjected to metallographic and mechanical examinations. The 

results are favorable because of the pure silver left in the system after the color diversion, 

the dissolution of which can have an antibacterial effect, on the other hand, I was able 
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to move the mechanical properties in a direction that is more acceptable to the human 

body. 

• During the biological examination of the silver-modified spongy titanium powder and 

the color-diverted samples, the zone of inhibition could be determined, e.i. both raw 

materials at different stages of the manufacturing process may be suitable for medical 

experiments. 
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Minisztérium Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával 

valósult meg.” 
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