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Korrózió
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Elektrokémiai korrózió

• Els fajú és fém elektródok (elektródreakció potenciál): ő
MeZ+ (l) + ze- = Me (s) 
• Amalgámelektródok: 
MeZ+ (l) + ze- = Me (Hg, l) 
• Gázelektródok: 
2H+ (l) + 2e- = H2 (g), + ‘korom’ lev. Pt v Pd katalizátor, 
foly. fázis H2-nel gazdagon átbuborékoltatva – telítve 
• Redoxi elektródok: 
Fe3+ +e- = Fe2+ 
- speciális eset – kinhidron elektród:  
C6H4O2 + 2H+ + 2e- = C6H4(OH)2 / H-ion aktív redoxi 
elektród – jellemz en pH függ  redox potenciál (Pő ő k 
tartományok) 
Harmadfajú elektródok: 
Zn(COO2)2 (s) + 2e- + Ca2+ (s) = Zn (s) + Ca(COO2)2 (s) 
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Elektrokémiai korrózió

Másodfajú elektródok (ref. – kiv. H+/H2 elektród):                 E (V) 

M +ν A -ν  (s) + ze- = ν+ M (s) + ν- Az- (l)  

std. H elektród:         H2 (1 atm) | H+ (a = 1)                  0

kalomel elektród (tel.):       Hg|Hg2Cl2, KCl (telített)             +0,244 

kalomel elektród (1 M):      Hg|Hg2Cl2, KCl (1 M)                  
+0,283 

kalomel elektród (0.1 M):   Hg|Hg2Cl2, KCl (0.1 M)              
+0,336 

Ag/ezüst-klorid (0.1 M):      Ag|AgCl, KCl (0.1 M)                  
+0,288  

Cu/réz-szulfát (tel.):             Cu|CuSO4 (telített)                     
+0,318 Mn-dioxid:                             MnO2|Mn2O3, NaOH (0,5 M)  
 +0,405   

Hg2O (s) + 2e- + H2O (l) = 2 Hg (l) + 2 OH- (l) 

Mindig a mérési közeg (T), pH ill. ion tartalma dönti el, hogy mely 
elektród felhasználása javasolt 
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Co2+ + 2e–  Co ↔ –0,28

Cd2+ + 2e–  Cd ↔ –0,40

Fe2+ + 2e–  Fe ↔ –0,41

Cr3+ + 3e–  Cr ↔ –0,74
Zn2+ + 2e–  Zn ↔ –0,76

Mn2+ + 2e–  Mn ↔ –1,03

Ti2+ + 2e–  Ti ↔ –1,63

Al3+ + 3e–  Al↔ –1,71

Mg2+ + 2e–  Mg ↔ –2,38
Na+ + e–  Na ↔ –2,71

Ca2+ + 2e–  Ca ↔ –2,76

K+ + e–  K ↔ –3,05

Li+ + e–  Li ↔ –3,05 



Elektrokémiai korrózió
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Korrózió
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Korrózió – Fázis diagramok 
(termodinamika)

18



Korrózió
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Korrózió formái – típusai 
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korrózió formái

• Stagnáló elektrolit zóna kialakulása – depolarizátor 
kisebb koncentrációja / de különösen az O2  nincs →
passzíváció ill. annak megsz néseű , + nagy [Cl-] vagy 
[OH-] 
• Hosszabb inkubációs id  ő  gyors lefolyású→  
• Az a szerkezeti anyagok hajlamosak rá (pl.: SS) 
amelyek egyébként passzív oxid film fenntartásával 
próbálnak korrózióval szemben ellenállni 
• Speciális eset: a fonal (filiform) korrózió (Al, Mg és acél 
ötvözeteknél), véd  bevonatok alatt alakul ki ő
el szeretettel (festett felszín alatt – légkör hatására, nagy ő
diffúziósebesség - repül gépek)  ő
- Er sen küllem rontó és alattomosan gyengíti a kritikus ő
szerkezetet 
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korrózió formái

Bizonyos esetben a szemcse határfelület nagyon aktív 
lehet korrózióra: reaktív közeg és fizikai terhelés 
hatására  kristályközi korr. lép fel →
• Szemcsehatárok mentén korr. károsodás, 
kristályszemcsék csak kevéssé károsodnak  →
mechanikai szilárdság elvesztése  szét darabolódás, →
porlódás 
Kialakulása: ötvöz k összetételének változása (dúsulás ő
vagy szegényedés), szennyez  anyagok jelenléte ő
• Ausztenites acéloknál, általában Cr tart. helyi 
csökkenése, pl.: oldhatatlan króm-karbid képz dése és ő
kicsapódása a határfelületen (nagyobb C tart. mellett)  →
elszegényedett szemcsehatár  korrózióra fogékonyabb→  
• Fellépése: hegesztés során (hosszabb id n át - ő
rosszabb h vezetés), diffúzió  reakció / ő →
vegyületképzés 
• Megoldás: nagy T h kezelés, er s karbidképz k, kic C ő ő ő
tart. 
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Szálszer  korrózióű
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Eróziós korrózió
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korrózió formái
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Korróziós közeg jellege
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Korróziós közeg jellege
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Általában a dep. és ionok koncentrációja kicsi  nem →
kedvez a passzíválódás mechanizmusának!  

Ha az oxigénnel telített közeg mozgása biztosított vagy a 
felült nem eltakart, akkor a passzív állapot fenn 
maradhat! 

  
• G ztermel  rendszerek: víz kezelés ő ő
-kazán-tápvíz lágyítás 

- fizikai – kémiai O2 mentesítés (T, N2H4) 

-pH szabályozás (NH3, morfolin, CHexil-amin) 

- Inhibitorok (PO4
n–) 

- rendszeres közeg frissítés (részleges csere) 

Korróziós közeg jellege
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Korróziós közeg jellege
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Korróziós közeg jellege
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Passzív oxid bevonatok
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Passzív oxid bevonatok
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
• Megoldás: 
- megeresztéses h kezelés (éppen az érzékenységi T alatt - ő
500 oC) 
- finom kalapálás (összenyomó hatás érdekében) v 
sörétezés  
- tervezés a feszültségek fellép. elkerülésére 
- feszültség ellenálló ötvözetek alk. 
• Kísérlet kivitelezése: 
terhelt v hidegen hengerelt anyagdarab használata 
- autoklávban nagy tiszt. vízzel (kristályközi korr. vizsg.) 
- 40% CaCl2-ban 100 oC-on (kristályon belüli korr vizsg.) v 
45% MgCl2 oldatban 154 oC-on 
- hígított NaCl oldat (párolgó!) általános esetek szimulálása 
(kristályon belüli korr.) – jellemz  ő Ep tartomány: keskeny 
sávban a passziválódás és transzpasszív átmeneti 
tartományokban  
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Korrózióvédelem típusai
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Szerves bevonatok
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Pigmentek
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Pigmentek
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Korrózió formái
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Pigmentek
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Pigmentek / Felületel készítéső
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Felületel készítéső
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Felületel készítéső
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Felületel készítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Felületel készítés - oxidmentesítéső
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Bevonatvizsgálatok
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Bevonatvizsgálati módszerek
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95



Bevonatvizsgálati módszerek

96



Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Egy rádió-frekv. berendezés  szilárd 
dielektrikumok porlasztására, jellemz  ő
elrendezése 

105

Egy alap feszültség alkalmazása a 
berenedzésben: 
• Rádió-frekv. potenciál alkalmazása a 
platform elektródon 
• Szigetel  minta ered  felületi ő ő
potenciálja (ellentétes a platform 
potenciáljával) 

A berendezésben elhelyezett szigetel  ő
minta elrendezését bemutató diagram: 
 



Bevonatvizsgálati módzserek
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Optikai 
interferencia 
(BPSG) film 
vizsgálatakor
: 

Si-on lév  vastag borofofoszilikát (BPSG) bevonaton fejl d  kráter ő ő ő
alakja, profilja a porlasztás folyamán: 
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Kerámia porok rf-GD-MS mérése (rf-power és Ar 
nyomás: 50 W, 50 Pa, a minta és kilép  interfész ő
távolsága: 7 mm. 
(a)kezelés nélkül (közvetlen mérés) 
(b)a platform foly. N2–es h téssel!  ű



Bevonatvizsgálati módszerek
Egyenáram alkalmazása az analitikai rf-GD 
berendezésen (elektromos vizsgálati model)  
• szinuszos indító ‘gyújtó’ állapot , bipoláris, rf 
gerjesztés (felesleg elektron áram) 
• közel stacioner állapot (0 közeli ered  áram az ő
egyenáramú felületi potenciál eltolódással id ben). ő
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rf-GD eszköz egyszer sített, koncepció ű
diagramja: plazma tartományok – zónák 
illusztrálása mindkét elektród közelében

(a)a negatív régió nem homogén és 
esetlegesen terjed ki az anódig 
(környezetébe), a forrás geometriától és 
a kisütési paraméterekt l függ en  ő ő
(b)szimmetria tengely körüli elektromos 
potenciál – térer  eloszlás, a plazma ő
potenciál nagysága a negatív ‘ég ’ ő
zónában (kissé túlzott) 



Bevonatvizsgálati módszerek
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3 ionizált komp. Enkin eloszlása, mintavételezve egy földelt 
felületr l (rf-GD)ő



Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
A kibocsátott fotóelektron kin. En : kb. 0-1250 eV v 0-1480 eV, rövid 
életidej  elektronok (szilárd anyagban), ezért a technika felület ű
érzékeny 
Spin-pálya csatolás (a végs  állapotban) – felhasadás: ő
A spektrum elemzése fényt derít arra, hogy a kibocsátott elektron 
különböz  atomi pályákról származik, a 3ő p és 3d általában nem ad 
egyetlen fotóemisszós csúcsot, hanem egy közeli dublettet 
A 3d fotóemisszió felhasad két csúcsra: 334,9 eV és 340,2 eV BE-
nél jelentkezik 1-1, 3:2 intenzitás aránnyal 
A Pd kezdeti bels  elektron konfigurációja: (1ő s)2 (2s)2 (2p)6 (3s)2 
(3p)6 (3d)10..az összes alhéjjal zárt állapotban 
Elektron eltávolítása a 3d alhéjról fotóionizációval (3d)9 
konfigurációhoz vezet (végs  állapotban) ezért a ő d-pályának (l = 2) 
nem 0 lesz a pálya momentum  a páratlan elektron spinje → csatol a 
pálya momentumával (szög) 
Spin-pálya csatolást általában modell alapján kezelik: LS (Russell-
Saunders) és a j-j csatolás közelítés 
Ha tekintjük a Pd végs  ionizált állapotát a Russell-Saunders ő
módszerrel, a (3d)9 konfiguráció ad csúcsjárulékot a két állapothoz 
(bármely csatolást elhanyagolva a köt  elektron – atomi pálya ő
szintekkel) ami az En -t és az egyes atomi (deg.) pályák szintjét 
kismértékben különbözik 113



Bevonatvizsgálati módszerek
A két állapot az L = 2 és az S = 1/2 vektorok csatolásából 
következik: 3/2 és 5/2 megengedett átmenet 

A legkisebb En -jú végs  állapot a maximális J-hez tartozó ő
(ezért a héj több mint félig-tele van), pl.: J = 5/2, járulék a 
kisebb En csúcsnál 

A két csúcs relatív intenzitása és a végállapot degenerációja 
(gJ = 2J + 1), ami meghatározza a fotóionizáció alatt 
végbemen  átmenetek valószín ségét ő ű
Russell-Saunders csatolási közelítés inkább a könnyebb 
elemekre jó és a hasadást le lehet írni egyéni elektron l-s 
csatolással 

Ebben az esetben, a momentum egyetlen d-pálya lyuktól 
ered; a d-héj elektron (vagy lyuk): l = 2 és s (kv-szám) = 1/2, 
ami megengedett átmenetet eredményez: J = 3/2 és 5/2 – az 
utóbbi a kisebb En -jú! 
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek

118



Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek

124



Bevonatvizsgálati módszerek
Detektálás: egyszer  ű ‘channeltron’ (UPS) v több-csatornás 
detektor(XPS) 

Mélység szerinti elem-eloszlás és jellemzés: 

• A fotoelektromos hatás – az En megmaradás szerint – minden 
fotóelektron által keltett elektron kötési En-án keresztül kapcsolatban 
van a gerjesztési En-val (az elektron kin. En) és a spektrométer 
‘beállításával - tulajdonságával’ (állandónak tekintett – vezet  és ő
nem vezet  intákra) ő
• Minden minta ad legalább 1 fotoemissziós csúcsot (kötési és kin. 
En megkülönböztethet ) ő
• Általános eset: mer leges helyzet  detektálás (‘normális felszálló ő ű
szög mérés’) de felületközeli érzékenységet kívánunk akkor súroló 
szögben kell vizsg.-ot végezni 
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Bevonatvizsgálati módszerek
Nagy felbontású XPS sp. (szög-függ  mérés, technika képessége): ő
InxSnyOz (ITO) fenil-szilán módosítóval:  

A molekula C(1s) sp. régió több különböz  csúcs-járulékot ad, ami a ő
szén különböz  kémiai állapotának következménye  ő
• a,c és e:’normál mód spektrum felvétel’ O(1s) régió az indium-ón-
oxid (ITO) felületér l, különböz  felületkezelés után ő ő
• b,d és f: felületközeli felvétel (nagy ‘felszállási szöggel’ – súroló 
gerjesztés és detektálás), felületi OH komponens csúcs (-OH) 
megjelenése a sp.-ban  
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Bevonatvizsgálati módszerek
A kötési En csúcs (BE) kb. 285 eV körül a molekula szén tartalma, a 
nagyobb BE-jú csúcsok a szénhez kötött fluor miatt (!) (~291 és 293 
eV - FHOPA) 
Hasonló mol. felépítésb l ered  különbségekő ő : O(1s), P(2p), In(4s), 
F(1s)  
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Bevonatvizsgálati módszerek
Az alkántiol módosító ágens monomolekulás bevonat (er sen köt a ő
felülethez) és megváltoztatja az UPS spektrumot, az arany kilépési 
munkáját, fenil-C12-SH – egy új ionizációs csúcs jelenik meg (narancs) – 
fenil ionizáció, a fotóemissziós csúcs szélessége/sp. változik, jelezvén a 
megváltozott kilépési munkát 
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Bevonatvizsgálati módszerek
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UPS sp.: (He(I) gerjesztéssel) tiszta arany felületen 
• A nagy kin. En-jú fotóelektron tartomány, és az En ahol a csúcsokat 
detektáljuk (vörös vonal) + a kis kin. elektron En tartomány és a 
legkisebb En ahol még detektálható (kék vonal) 
• A kilépési munka (w) ezen két En különbsége, levonva a forrás En-
ból (21.2 eV), becslést ad az anyag jellegér l, tiszta Au kb. 5.1 eV ő



Bevonatvizsgálati módszerek
Az eltér  szénláncő  hossz (C3-C18) alkán-tiollal és a fluorozott alkántiollal 
(1,2,4 and 10 pozicióban) módosított Au UPS  
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A kép alján: a 
molekula dipólusok 
(módosító ágensek) 
orientációjának 
sematikus 
ábrázolása, ahol a 
normál szénláncú 
alkánok a pozitív mol. 
véggel a felülett l ő
elállnak – és 
csökkentik a kilépési 
munkát, a fluorozott 
alkánok a negatív 
végükkel 
rendez dnek a fém ő
felülett l távolabb – ő
növelve ezáltal a 
kilépési munkát!



Bevonatvizsgálati módszerek

f
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Bevonatvizsgálati módszerek

n
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Bevonatvizsgálati módszerek

Auger elektron sp. (AES): kémiai és felületi állapot, analitika 
és metallurgia, gáz-fázisú kémia és mikroelektronika 
• Auger effektus: többszörös ionizáció 

Besugárzó nyaláb: foton  n darab számú és kin. En e- 

Ekin = Ecore state  −EB  −EC‘, (kibocsátott e- En: 50 eV - 3 keV, EC‘: 
ion nem atomi En) 

• Nehézség: az e- spin és gerj. atom pálya csatolás  E→ n szint 
felhasadás  → lyuk betöltés/átmenet mechanizmus  sokféle →
kin. En Auger e- 
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Bevonatvizsgálati módszerek

Az elv és berendezés:  
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
AES: ionizációs mechanizmus: En átmenetek: 
• j-j csatolás (Z  75), Russell-Saunders L-S vált. (≥ Z < 20) és 
ezek kombinációja átmeneti Z esetén  
• j-j csatolás (mindig Auger): KL1L2,3 átmente, K 1 ionizáció, L1 
relaxációs elektron kezdeti En állapot, L2,3 az emittált e- kezdeti 
En állapota – AES asszignációval 
K1 gyakran ‘meghatározza’ hogy melyik átmenet kit ntetett ű
Egyszeri: K átm.: L szint, KLL átm. → Auger sp. 
Nagyobb En átm. is megtörténhet, de kisebb valószín séggel  ű
Eltér  Eő n-jú héjaknál: átmenet a nagyobb atomi pályáról a (n, 
…ℓ ) v En szinteknél ugyanazon pályáról (azonos n, más ℓ 

szám)  → LMM v KLL típusú átmenet gyorsabb Coster–Kronig 
átm. LLM (gyorsabb átmenet) – kisebb En a spektrumban – 
nehéz aznosítani! 
Ahogy a Z n , úgy csökken az Auger átmenet valószín sége ő ű
(egy átmenet típusra, de az összesnek a kombinációja 
többszörössé válik)
De: nagy P e-/e- kcsh ami közel van!  karakterisztikus →
csúcsok az Auger sp.-ban  
Vegyérték e- is betölhet üres helyet v kibocsát KVV átm.-tel 

137



Bevonatvizsgálati módszerek
AES átmenetek számolása: 
EABC = EA(Z)  0,5[− EB(Z) + EB(Z + 1)]  0,5[− EC(Z) + EC(Z + 1)] 

EABC = EA  −EB  −EC  −F(BC:x) + Rxin + Rxex 

Berendezés: az Auger e- -ok kis kinetikus En miatt, AES 
berendezés nagy vakuum alatt 
Nincs e- szórás maradvány gázról, vékony ‘gáz (adszorbát) 
bevonat – határréteg’ a vizsg. anyag felületén (rontaná az 
anal. telj.) + hengerpalást ‘tükör’ analizátor (CMA)
Derivatív AES: 
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AES: fél-mennyiségi és elemanalízis Auger e- kihozatal 
(e- ütközési hatás keresztmetszet/fluoreszcencia) - 
kompetitív folyamat : sugárzó és nem-sugárzó relaxáció 

A teljes átm. sebessége: , ered je a non-radiative ω ő
(Auger) és radiative (foton emisszió) folyamat 

Auger kihozatal: ωA, a fluoreszcenciával kapcsolatban 
(X-ray) kihozatal, ωX: 

                    Auger csúcs: 

Detektált elemek: lítium (Z = 3, alsó határ/érzékenység) a 
Auger effektus – három elektron állapot 
szükségessége!!!  → Z < 15 domináns, L- és M-átmenet 
gyakori, AES egészen Z  50-ig, utána fluoreszcencia ≤
(nehéz elemekre) 139
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Jablonski Energia diagram – Raman szórás (nem rugalmas 
szórás – gerjesztés a látható és közeli tratományban):  

Stokes kcsh (intenzív átmenet, alapállapotból tört. gerjesztés), ahol 
a detektált foton a kisebb En – nagyobb -nál jelentkezik λ (vörös 
eltolódással a spektrumban) 
• Szobah mérsékleten az alapállapot populáció s r sége nagyobb ő ű ű

 jelent s szórási tényez  (intenzitás) → ő ő
• Kis számú mol. nagyobb En-jú állapotban van (rezgési – forgási 
kvantumállapot)  a szórt (detektált) fotonok nagyobb E→ n-nál 
jelennek meg (kék eltolódás a spektrumban – jóval kisebb 
intenzitás: anti-Stokes szórás, kb.: 1000:1, T függ ) ő
• Az En típusa és intenzitásának változása jellemz  minden kötés ő
típusra (rezgés) és gyakoriságára az anyagban 
• kiv. szabály: Raman aktív rezgés – mol. polarizálhatóság megvált. 
jellemz  rezgési típusokkal, IR komplemeter mérés (IR inaktív – ő
mol. szimmetria függ ) ő
• C-H kötés eltér  Eő n-val mint a C-O v fém-oxidok (kötések Raman 
sávjai) 
vonal vastagság arányos a jel er sséggel – átmenetek gyakorisága ő
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Jablonski En diagram: 
(Raman szórás) 

elektron átmenet típusok, 
Raman eltolódás: 

• a gerj. és det. különb.: Δw 
• hullámszám (λ0: cm 1− ) 
• hullámhossz (nm) 



Raman berendezés elvi felépítése: 
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Raman szórás

Raman mikroszkóp



Raman mér berendezés elvi felépítése: ő
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A Raman szórás rel. gyenge int. folyamat (a fotonok száma 
kevés, de a módszer érzékenysége növelhet ) ő

• Rezonancia Raman: az abszorpciós sugárzás közvetlen En  
átmentre hangolva (jóval intenzívebb), de nem minden 
mintára megfelel  a leggyakrabban alk. lézeres gerj. nyalábok ő

• Felületmegnövelt (rezonáns) Raman szórás: az anyag nedves 
állapotát igényli (kollodok, felületi monomol. bevonatok) – 
nagyon érzékeny detektálás (DNS, peptidek és fehérjék 
vizsgálata) 

• Aktív subsztrátokkal: érzékenység növel  spec. bevonatő , 
mintavételi érzékenység cseppfoly. és oldott anyagnál, a 
minta nem nedvesíti teljes felületet, koncentrált cseppekben 
marad a felületen: mintasorok pásztázására alkalmas 
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• A besugárzó lézer hullámhossz (λ) megválasztása (Raman sp.-ban 
fontos): 

• modern készülékben számos  alkalmazható a legjobb λ detektálás 
érdekében, pl.: szerves vagy biológia minták (fluoreszcens aktív) 
mérésére (zöld tart.-nyú (532 nm) besugárzás er s fluorescens ő
intenzitást kelthet eltakarva a detektálni kívánt tartományt, 
megoldás pl.: vörös (633 nm) v közeli infravörös (NIR, ~785 nm) 
használata 

• A kisebb foton En  a vörös és a NIR tart.-ban elektronos átmentet 
okozhat és így Raman szórást (jobb detektálás) 

• Ahogy a λ n  a Raman szórás hatékonysága csökken ő  hosszabb →
összeszámolási id  alkalmazása v nagyobb lézer Eő n   

• Gyakorlatban: több hullámhossz mérésre  a minta komponens és →
eltér  minta jelleg szerint (v rezonancia hatásfok növelés)  ő

• Er s háttér a vörös és zöld lézerekkel (elárasztva a Raman sp.-ot) – ő
a 785 nm gerjesztés túl van a fluorescencia tartományban  ezért →
detektálható  
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• Nagy teljesítmény  lézerforrások: kritikus tényez  a Raman ű ő
mérés hatékonysága szempontjából 

• pl.: s r ség és kristályosság poliolefinekben:  ű ű

146

Bevonatvizsgálati módszerek



Raman mikroszkóp: érzékeny módszer, új generációs eljárás, 
nem destruktív (néha azonban az anyag helyileg átalakul a 
vizsgálat közben – annak hatására – nagyobb besugárzó 
teljesítmény esetén), közvetlen kcsh nélkül 

• A vizsgáló lézer hullámhossz modulálás gerjesztésre, 
tetsz leges detektálás pásztázott területekr l ő ő

• Konfokális Raman mikroszkóp: m-esμ  minta területek mérése, 
automatikus fókuszálással (XYZ-piezoelektromos 
poziciónálással)  kémiai képalkotás a mintáról 

• Lokalizáció, eloszlás, fázis és egyéb tulajdonságok vizsgálható
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Egyfalú szén nanocs  (szilícium hordozón, léptékhossz: 250 µm, ő
pontonkénti mérési id : 5 s, mérési pontok száma: 1,681)ő  

• krist. szilícium hordozón növesztett szén nanocs  helyi AFM ő
topográfia (balra) és Raman (jobbra) felvétele (ter.: 10 µm x 10 µm, 
lépésköz: 250 nm) 

• Szén nanocs  D és G sávjai (alul)ő , a jó min ség  anyag (vörös)ő ű , a 
rossz, rendezetlen szerkezet  (zöld) ű
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• Ultra-gyors SWIFT™ Raman képalkotás (léptékhossz: 100 µm, 
pontonkénti mérési id : 1 ms, össz. 9 perc mérés – gyors pásztázás ő
és nagy érzékenység) 

• fájdalomcsillapító tablettában összetev k eloszlása: aszpirin ő
(vörös), koffein (zöld) és paracetamol (kék) 
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• Elpár. kén (léptékhossz: 1 µm, pontonkénti mérési id : 5 ms, ő
mérési pontok száma: 20,352) 

• Amikor a kén (S8 ) nagy lézer En -val  ég, olvad és párolog→  , 
egyetlen szemcse (kvarc hordozón): 90 mW 532 nm lézerrel 
besug., 5 µm átm. felületre fókuszálva (cseppszer  ű
maradvány) 

• Ultra-gyors Raman SWIFT™ képalkotás (kis lézer En -val) – 
kémiai képalkotását (balra), és három különböz  komponens ő
jelentléte – kül. Raman spektrum (a kén fázisátalakulása – 
lézer indukálta hevítés, olvasztás és szilárdulás) 

• Raman kép kevesebb mint 4 perc mérési id vel és 5 ms ő
gy jtési id velű ő
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Arany elektródon adszorbeált antracén Raman sp.-a, kül. anódos 

potenciálon 



Felület megnövelt Raman szórás spektroszkópia (SERS) 

• érzékeny módszer – amely a mol. érdes felületi adszorpciós 
kcsh-án alapul – megnövekedett Raman szórás 

• er sítési tényez  ő ő ≈ 1010-1011, - egyetlen molekula 
detektálása – monomol. filmek vizsg. 

• Mechanizmus még nem tisztázott: 
- elektromágneses elm.: helyi felületi plazmon gerjesztés 

(fiziszorpció esetén is) 
- kémiai elm.: töltés-átviteli komplexek keletkezése (kémiai 

kötés esetén) 
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Raman spektrum: 
• (a) foly. 2-merkaptoetanol 

(tömbfázis) 

• (b) SERS spektrum a 
monomol. 2-
mercaptoethanol film 
érdesített ezüstön 

• A kiválasztási szabályok 
közötti külömbség  
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IR sp. lényege: minden mol. kölcsönhat EM sugárzással (bizotnyos En tartományban), kvantum 
átmeneteknek megfelel  Eő n jellemz  frek. tart.-ú sugárzást abszorbeál (elnyel - abszorpciós ő
spektrum), rezonáns frek., csoport rezgési frek. függ: (a mol. pot. En felület), a kötés rendt l, atom ő
tömegt l és a molekula szimmetriájától függő

• Elmélet: a Born–Oppenheimer (mag és e- felh  helyzete – mol. egyensúlyi szerkezete) és a ő
harmonikus oszcillátor (egyenl  Eő n szint – normális eloszlás és nincs átmenet kül. módusok 
között) közelitésen alapul, kötési er sség és atomok tömegével közelítés – klasszikus leíráső : 
er állandó (rugó-er  áll.) – kötési rend  ő ő

• IR aktív rezgési módok: állandó dipólus mom. szükségessége és annak megválozása 
Mol. szimmetria dönti el hogy hányféle rezgési típus – mód lehetséges: 
- lin. molekula: 3N – 5 rezgési mód 
- nem lin. molekulákra: 3N – 6 fokú rezgési mód lehetséges (rezgési szabadság fok) 
- Az egyszer  kétatomos mol.-k – egy kötéssel – egy jellemz  rezgési sávval ű ő
- ha szimmetrikus, pl.: N2, akkor a sáv nem IR aktív (nincs IR sp.) de Raman aktív – van Raman 

sp.-a 
- Aszimmetrikus kétatomos mol., pl.: CO, er s IR trat. megköt k – érzékeny IR sp. ő ő
- Komplex mol. számos rezgési sávja van az IR sp.-ban, pl.: CH2 csoport 6 különböz  rezgési ő

móddal: szimmetrikus és antiszimmetrikus (symmetric - antisymmetric), nyújtási és ollózó 
(stretching - scissoring), üt  és hajlási rezgéssel (rocking, wagging, twisting) ő
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Legegyszer bb és legfontosabbű  IR sávok, ‘normál mód’ gerjesztés – 
kvantum átmenet - molekula torzulás egyensúlyi áll. körül 
(felharmonikus átmenetek) 

• néhány esetben ‘kombinációs átmenet’: egyidej leg több mint 1 ű
átmenet – normális gerj. mód  

• Fermi rezonancia -  két hasonló En-jú módus egyidej  gerjesztés – ű
nem várt En-jú és intenzitású átmeneteket indukál 

Monokromatikus sugárzás el állítása ráccsal ő
Interferometriás pásztázás
- a sp. interferogram el állítása ő
- abszorpció ill. transzmittancia 
- abszorpció sp. (inverz-transzform.) 
- Sávok helyzetének, alakjának és intenzitásának elemzése a 

spektrumban (molekula szerkezetet ill. kcsh függvénye) 
• A mérés szinte kizárólag kovalens kötéses molekulákra (nagy 

tisztaság mellett) 
• Komplex molekulák és keverékek nehezen elemezhet k de ő

vizsgálhatók (kiegészítéssel: MS vagy NMR) 
• Az infravörös floureszcencia probléma ritkán merül fel 156
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Mintael készítés: ő
• Gáz minták: a sugármenet – gázküvetta hossza lényeges a mérés 

érzékenysége szempontjából (a vizsgálni kívánt anyag koncentrációja 
szerint: ~100 ppm, – légköri nyomáson, min. 15 cm optikai úthossz, infra-
átenged  ablakok át – KBr ablak – vízmentes!) ő

- White cella: tükrökkel megnövelt optikai úthossz (0,5-100 m) 
• Foly. minták: KBr, NaCl v CaF2  ablakok között (vízmentes) 
• Szilárd minták: 
- 1) anyag porítás és tömény szuszpenzió készítés – olajszám meghatározás 

szer  – felület titrálás – minél több vizsg. anyag fejlagos aránya miatt (olajos ű
adalékkal, márvány vagy ahát mozsárban és tör vel, pl.: Nujol) kence ő
készítés és mér ablkara felvitel ő → mérés 

- 2) mátrixba préselés: porítás, homogenizálás és só mátrixba préselés – 
bizonyos optikai úthosszal (ismert mennyiség felvitele tiszta KBr-ra) 

- 3) filmképzési technika: polimerek mérésére jó, minta oldása nem 
higroszkópos anyagban, majd KBr v NaCl cellára cseppentés, oldószer 
elpárologtatása – szárítás   film közvetlenül mérhet  (nem túl vastag az → ő
átjutás érdekében! – mennyiségi meghat.)

- 4) mirkotomos vékony szelet készítés (20–100 µm, megfelel  anyagi ő
szilárdság esetén!): szilárd polimerek min ségi vizsgálataő 157
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Modern berendezés 
felépítése (sematikus 

ábrázolás): 



• Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) sp.: monokromatikus fény 
el állítása, gyors pásztázás és detektálás (detektor kioldási id  ő ő
függ ) – de a felbontás változik (a tükör távolsága és mozgatási ő
seb. függvénye – egy pásztázás, integráláskor) 

• A mintára adott "interferogram" a tükrök – hullámhossz állás szerinti 
fényátvitel eredménye, de a minta spektruma mindig egy referencia 
interferogram, spektrummal összevetve 

• A  diszperzív – hullámhossz pásztázás monokromátorral (inkább 
UV-Vis-ben gyakori, de IR-ben nem) 

• Egyéb technikák: az információ minden frekvenciánál szimultán 
gy jtött a jobb sebesség és jel-zaj arány érdekébenű  
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Interferogram : 



Polianilin (Pani) és Pani-Fe3 O4  kompozit (pH=14) FTIR 
spektruma: 
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• Két vas-oxid bevonat röntgen diff. ligniten (balra) : eltér  ő
relatív kaolin, ferrihidrit és lepidokrokit arány  

• Lignit hordozós vas oxid bevonat IR sp.-a (narancs) 
• Kaolinite (kGa-1, szaggatott vonal) és a tiszta ferrihidrit (vörös 

szaggatott, jobbra) spektruma:
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• FTIR spektrum:
(a)magnetit nanoszemcsék 
(b)ADATMAS-módosított magnetit nanoszemcsék
(c)felületaktív anyag módosított ADATMAS
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• FTIR spektrum:
(a)PANI 
(b)1 wt.% PANI/magnetit nanoszemcsék 
(c)3 wt% PANI/magnetit nanoszemcsék 
(d)5 wt% PANI/magnetit nanoszemcsék 
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FTIR spektrum: 
• Keményít  stabilizált FeNP(S) ő
• Citromsav stabilizált FeNP(C) vas oxid nanoszemcsék 
• Fent: tiszta FeNP (lila), citromsav puffer (vörös) és FeNP(C) (kék) 
• Lent: tiszta FeNP (lila), keményít  (vörös) és FeNP(S) (kék) ő
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Egyszer  reakcióra, töltésátlépési kontrol (anyagtranszport limit nélkül): ű
O + e → R 
kapcsolat az árams r ség és a túlfeszültség között (Erdei-Grúz) Butler-ű ű
Volmer egyenlet: anódos-katódos ‘stacioner’ csereáram s r ség: ű ű j0 (αo 
és αr szimmetria tényez ) ő
• Az árams r ség speciális tulajdonsága a nem lin. viselkedés: Faraday ű ű
impedancia (Zf,, dinamikus jelleg, redox reakció jellemzése: 
töltésátlépési ellenállás – exp. függ. a túlfeszültségt l), egyszer  ő ű
ellenállásként (  = 0) η
• Kett sréteg kapacitás: egy elektród/elektrolit határfelületen (ő Cdl ,  = 0 η
esetén is, elektrokémiai kapacitás), állandó fázisú elem (CPE, átmenet 
az ideális kapacitásból a valós határfelület  rendszerekre, átmenet a ű
pórusos rendszerek felé)
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Elektródot modellez  elektrokémiai kapcsolás: anyagtranszport limit ő
nélküli egyszer  redox reakcióra (fent, szögsebesség:  (rad/s), Nyquist ű ω
diagram) 
• Ohmikus ellenállás: sorosan jelenik meg (RΩ) az elektród 
impedanciával együtt  
• Impedancia paraméterek mérése: Nyquist ábrázolás (potenciálon 
impedancia mérés frekvencia szerint)
• Csereárams r ség meghatározás (ű ű j0): a redox reakció: Zf  = 0-nál η
- Valós, korróziós reakciók sokkal bonyolultabb impedancia spektrumot 
adnak, gyakran kevert kinetikai tulajdonsággal (a részfolyamatok 
nehezebb szétválasztása)  
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Potentiodinamikus EIS (PDEIS): sokoldalú 
technika elektrokémiai határfelületi 
rendszerek jellemzése, változó frekvenciájú 
imp. válasz gy jtés a dinamikus potenciál ű
pásztázás alatt  
Potentiodinamikus impedancia spektrum 
(potenciosztát számítógéppel kapcsolva 
ADC/DAC interfésszel 
Kett s potenciál pásztázás: folyamatok ő
elektrokémiai reverzibilitásának vizsgálata, 
nem staciner elektrokémiai határfelület frekv. 
szerinti válasz 
AC/DC szétválasztása, potenciál pásztázás 
során kapott impedancia spektrumok adnak 
egy voltammogramot és egy impedancia 
felületet 
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Összefügg  foly. jellemzése: határfelületi töltésátlépés, ő
diffúzió, adszorpció, stb. ill. határfelületi szerkezetk 
jellemzése (kett sréteg kapacitás, tértöltés s r ség – ő ű ű
dielektrikum min sége, stb.) ő
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Analóg áramkörök egyszer sített (modell) elektrokémiai rendszer és a mért ű
EIS alapján: 
Modell kapcsolás egy passzív titán ötvözet savas vízes oldatban való 
viselkedésének leírására 
• Általában bonyolultabb modellek szükségesek korróziós rendszerek leírására: 
acélok, réz ötvözetek inhibitorok alkalmazása esetén, vagy acél és alumínium 
ötv. szerves/szervetlen bevonattal ellátva (értelmezési modellek). Komplex 
felületi reakciók, adszorpcióval kapcsolva csak induktív áramköri elemmel lehet 
kielégít en leírni ő
• Ritkán tapasztalható a spektrumokban olyan hatás: ‘pszeudo-induktivitás’, a 
modulus nem n  a frekv. csökkenésével  és a fázis szög megváltozik kis frekv.-ő
án. 
Bonyulaltabb esetek: 
• sok esetben RC-s kör sorosan kapcsolva (az ellenállás-kapacitás között 
párhuzamosan kombinálva) nincs 1:1 id álland  megfelelés a korróziós ő ő
folyamatokkal 
• felületi eloszlás esetén (nem egyenletes felületek) 
• diffúziós folyamatok (korrózív anyag és a korrodált anyag) 
• járulékos határfelületi reakciók hatása a kisfrekvenciás tartományban 
• Cella geometria és az elektródok elhelyezésének hatása (inkább 
kapacitásoknál érdekes, jelent s hozzájárulás) ő
• Heterogén reakció eloszlás az elektród felületén, változó felületi érdesség 
(állandó-fázisú elem) 
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Töltésátlépési ellenállás hatása (Rct) 



Bevonatvizsgálati módszerek
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Anyagtranszport, diffúziós 
impedancia /Warburg együttható 

hatása az impedancia spektrumra



Bevonatvizsgálati módszerek

• Határolt (véges Nernst diffúziós rétegvastagság) és 
félig határolt diffúzió EIS diagramja: 
• Planáris és pórusos Pt elektr.

impedancia sp. (1 M KCl) 
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Bevonatvizsgálati módszerek
Eltér  mikroelektródok, változó kapacitív határfelülettel ő

Randles helyettesít  kapcsolás: ő
határfelületi töltés-átlépési ellenállás (Rct) 

nem komp. oldat ellenállás (Re) 

kett s réteg kapacitás (ő Cd) 178



Bevonatvizsgálati módszerek

Átviteli fv., modell: 
pórusos Ni(OH)2/NiOOH 
elem elektród  
a) Pórus geometria fizikai 
modellje (geometria) 
b) Nem egyenletes 
átviteli fv. a pórusnak 
(diszkrét elemekkel 
megfeleltett átv. fv.) 
c) Pórusosság jellemzés 
a ciklus szám 
függvényében (pórus 
eloszlás) 
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A 31% KOH oldatban végzett elektród töltés-kisütés ciklus 
után, finomítás a kísérleti eredmények alapján 



Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek
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Bevonatvizsgálati módszerek

182



Bevonatvizsgálati módszerek
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Ez az összefoglaló oktatási anyag: „A fels oktatás ő
min ségének javítása kiválósági központok fejlesztésére ő

alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein”
TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt keretein 

belül készült el
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