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Alkalmazott rövidítések
ATR

Gyengített teljes visszaverődésen alapuló reflexiós FT-IR technika

BET

Brunauer-Emmett-Teller típusú adszorpciós izotermaegyenlet

BJH

Barrett-Joyner-Halenda-féle pórusméret-eloszlás meghatározási módszer

DC

egyenáramú vezetés vagy vezetőképesség

DRS

Dielektromos relaxációs spektroszkópia

DSC

Differenciális pásztázó kalorimetria

EDS

Energiadiszperzív röntgenspektroszkópia

EP

Elektródpolarizáció

FT-IR

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia

GAB

Guggenheim-Anderson-deBoer típusú adszorpciós izotermaegyenlet

ITIC

Izotermális tranziens ionáram módszer

LFD

Kisfrekvenciás diszperziós folyamat

MWS

Maxwell-Wagner-Sillars típusú (határfelületi) relaxációs folyamat

NMR

Mágneses magrezonancia spektroszkópia

RH

Relatív páratartalom

SEM

Pásztázó elektronmikroszkópia

STM

Pásztázó alagúteffektus mikroszkópia

TEM

Transzmissziós elektronmikroszkópia

TG

Termogravimetria

TiONW Trititanát szerkezetű nanoszál
VFT

Vogel-Fulcher-Tammann egyenlet

XPS

Röntgen-fotoelektron spektroszkópia

XRD

Röntgendiffraktometria
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1. Bevezetés
Az anyagok elektromos tulajdonságai nagymértékben függenek a felületükön
megkötődő kémiai spécieszektől. A jelenség régóta, gyakorlatilag az elektromos mérések
hőskora óta ismert. A kísérletekből egyértelműen kitűnik, hogy kémiailag egészen különböző
adszorbensek vezetőképessége igen hasonló módon változik adszorbátumok széles körének
megkötődése során. Ennek a mindennapi életben teljesen általános jelenségnek egyes
tudományos mérések és technikai megoldások esetén döntő jelentősége van. A legtöbb
esetben a hidrofil felületeken adszorbeálódó vízmolekulákat, és az ennek hatására kiépülő
vízrétegeket kell számításba vennünk.
A jelenség szerepének megvilágításához elég csak a szenzorok azon csoportjára
gondolni, melyeknél az adszorbeálódó molekulák okozta elektromos változást detektáljuk.
Hasonló folyamatokról beszélhetünk a heterogén katalízisben is, ahol az egyes spécieszek
felületi diffúziója kulcsfontosságú a katalitikus reakció mechanizmusában (pl. spillover), a
papíralapú elektronikai eszközök működése során, egyes ipari folyamatokban (pl.
porülepítés), illetve a hidrofil élelmiszeripari és gyógyszeripari alapanyagokban. Az élő
szervezetekben megtalálható, biológiailag is fontos vegyületek, szénhidrátok, fehérjék,
nukleinsavak töltésátviteli folyamatainak jelentőségét pedig nem lehet eltúlozni.
A jelenség elméleti leírásához tudnunk kell, hogy a felületen lévő molekulák miként
befolyásolják az anyag dielektromos tulajdonságait. Az adszorbátumok ugyanis nem csak
töltésátviteli folyamatokban vesznek részt: a dielektromos polarizáció jelenségén keresztül
komplex módon befolyásolják a rendszer elektromos viselkedését. Habár az elmúlt
évtizedekben az adszorbátumok felületi dinamikájáról alkotott elképzeléseink a felületfizikai
vizsgálatok nyomán jelentősen finomodtak, a dielektromos folyamatok lefolyásának
feltárásában további komoly eredmények várhatóak.
Azt gondolhatnánk, hogy egy másfél évszázada ismert, kiemelkedő tudományos és
technikai fontossággal bíró, sematikusan igen egyszerűnek tűnő jelenség részletes
mechanizmusa már tankönyvi anyagnak számít. Ám ez távolról sincs így! Bár a tudományos
szakirodalomban az évtizedek során jelentős mennyiségű mérési adat halmozódott fel, az
adszorbensekben

lejátszódó

dielektromos

folyamatok

széles

körben

elfogadott,

ellentmondásmentes, mikroszkopikus mechanizmusát a mai napig sem sikerült felállítani.
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2. Irodalmi áttekintés
2.1. Adszorpció hatása a szilárdtestek elektromos vezetésére
2.1.1. Történeti áttekintés
Az anyagok felületén adszorbeált víz vezetőképességre gyakorolt hatását már az XIX.
század közepén megfigyelték,1 a méréstechnika fejlődésével pedig a hatás kvantitatív
jellemzése is lehetővé vált. A század végére már mérési adatsorok bizonyították, hogy a
száraz körülmények között szigetelőként viselkedő szilárd anyagok vezetőképessége
nagyságrendekkel nő a környező atmoszférából adszorbeált vízmolekulák hatására. Pierre
Curie bátyja, – a szintén fizikus – Jacques Curie doktori dolgozatában egy sor különböző
szigetelő vezetését vizsgálta.2 Munkája során a mintákon konstans feszültség hatására átfolyó
áram időfüggését regisztrálta. Az 1889-ben megjelent dolgozatában közölt kísérletben, egy
laborlevegőn tartott porózus porcelánmintát több lépésben kiszárított, és az egyes lépések után
mérte annak ellenállását. A számolt vezetőképesség logaritmusát ábrázolta az idő
logaritmusának függvényében. A minta vezetőképessége az eredetihez képest nagymértékben
lecsökkent a szárítási lépések ismétlésével. Az eredeti görbék a 2.1 (a) ábrán láthatók.

2.1. ábra Egy porcelánminta vezetőképességének változása az idő függvényében, kettős
logaritmikus ábrázolásban, Jacques Curie dolgozatából (a).2 A 10 perc után leolvasott értékek
a szárítás előrehaladtával a (b) ábrán láthatók. A görbe nem illesztés eredménye.
A legfelső, „1”-essel jelölt görbe a kezdeti, laborlevegőn történő mérés eredménye, míg a
„2”–„4” sorban a víztartalom folyamatosan csökken; bár a minta víztartalmáról a szerző nem
közölt adatokat. A jobb áttekinthetőség kedvéért a 2.1. (b) ábrán a 10. percben mért
vezetőképességek láthatók a minta sorszámának függvényében. A pontokat összekötő vonal
6

nem illesztés eredménye. A porcelán vezetőképessége 2-3 nagyságrendet csökken a száradás
előrehaladtával. Fontos hangsúlyozni, hogy a mintát nem folyékony víz vagy sóoldat itatta át,
a hatás pusztán a gőztérből való vízadszorpció eredménye.
A XIX.–XX. század fordulóján a természettudományos kutatás a fizika forradalmának
köszönhetően új erőre kapott. Bár a hajtóerőt elsősorban az anyag mikroszkopikus
szerkezetének megismerése, majd a kvantummechanika kialakulása jelentette, járulékos
hatásként a fizika más területeivel is mind többen foglalkoztak. Az egyik legkézenfekvőbb
példa a kvantummechanika megalapozásában elévülhetetlen érdemeket szerzett Erwin
Schrödinger, aki a Bécsi Egyetemen írt doktori dolgozatában szigetelőanyagok (ebonit, üveg
és borostyán) felületi vezetését vizsgálta a relatív páratartalom – a víz p aktuális és p0 telített
parciális nyomásának hányadosa (relative humidity, RH) – függvényében. Eredményei élete
első tudományos publikációjaként jelentek meg.3 A 2.2. (a) ábra az ebonit ellenállásának
páratartalom-függését mutatja Schrödinger eredeti ábráján.

2.2. ábra Az ebonit ellenállásának változása a relatív páratartalom függvényében Schrödinger
doktori dolgozatában (a),3 valamint ugyanazon adatsor logaritmikus ábrázolásban (b). A több
nagyságrendnyi változás az utóbbi esetben jól látható; a görbe nem illesztés eredménye.
A minta ellenállásának csökkenése a vízadszorpció előrehaladtával valóban jól kivehető, az
alkalmazott lineáris ábrázolásban azonban a nagyságrendi változások felismerhetetlenek. A
logaritmikus ábrázolás szükségessége mind Schrödinger, mind témavezetője – Friedrich
Hasenöhrl – figyelmét elkerülte. A 2.2. (b) ábra a dolgozatban közölt ellenállásértékek
logaritmusának változását mutatja a vizsgált páratartalom-tartományon. Láthatjuk, hogy az
ebonit ellenállása (vezetőképessége) több mint három nagyságrendet változott.
Az adszorbeált víz elektromos vezetésre gyakorolt hatása iránti érdeklődést tovább
fokozta a hálózati villamos energia fokozatos elterjedése, mely a vezetők és szigetelők gondos
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megválasztását, illetve a víz, hőmérséklet, UV-fény hatásának ismeretét követelte meg a
mérnököktől.4 Az 1900-es évektől kezdődően jelentősen megnőtt a szigetelők vezetésének
páratartalomtól vagy víztartalomtól való függésének vizsgálata.5,6,7,8 A tendencia csak tovább
erősödött az 1920-as9,10,11 és ’30-as években.12,13,14,15,16 A méréstechnika további fejlődése a
témában megjelenő publikációk ugrásszerű növekedését eredményezte az 1940-es évektől
kezdve.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Az elkövetkező évtizedekben (az 1950-es,28,29,30,31,32,33,34,35,36
’60-as,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

’70-es,48,49,50,51,52

es64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77

években,

’80-as53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63
valamint

az

és

’90-

ezredforduló

után78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98) az anyagok egészen széles körének vízfüggő
elektromos tulajdonságairól halmozódott fel ismeretanyag. A vízgőz adszorpciójakor fellépő
több nagyságrendnyi vezetőképesség-növekedést sikerült kimutatni – többek között –
oxidok,29,34,44,47,48,49,52,57,60,82,86 zeolitok,38,73 ionkristályos anyagok,40,74 heteropolisavak,69
üvegek,5,36,41,44,45,46,65 ásványok,44,66,98 kerámiák,75,76,84 fémorganikus vázszerkezetek,97,99
polielektrolitok92 és polielektrolit komplexek,95 élelmiszerek,18 polimerek,24,26,35,49,72,78,87
valamint

biopolimerek91

(például

textilek,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17

szénhidrátok,19,37,59,85

fehérjék,24,26,39,51,53,54,55,56,62,64,80,81 DNS63,79,88,89,96) esetében.
2.1.2. A vezetési karakterisztika
A felsorolt rendszereken végigfutva kitűnik, hogy különböző kémiai összetételű és
elektromos tulajdonságokkal rendelkező szigetelők, félvezetők esetén sikerült a vízadszorpció
során bekövetkező vezetőképesség-változást igazolni. A vezetési karakterisztikáról, azaz a
vezetés vagy vezetőképesség adszorbeált anyagmennyiségtől való függésének konkrét
alakjáról azonban még nem esett szó. A korábbi felsorolásból azonban nem következik
természetszerűleg, hogy univerzálisan megfigyelhető karakterisztika létezne.
2.1.2.1. Vízadszorpció hatása kémiailag különböző adszorbensek vezetőképességére
A 2.3. ábra a vezetés logaritmusának változását mutatja a víz relatív felületi
borítottságának függvényében, különböző adszorbensek esetén: pórusos, nagy fajlagos
felületű nátrium-montmorillonit (a),44 kalcium-montmorillonit (b),44 szilika aerogél (c),44 NaX
zeolit (d),38 -alumínium-oxid (e)52 és szilika/alumina katalizátorszemcse (f).34 A nempórusos
üvegzúzalék (g),44 kvarc és poli(tetrafluoretilén) (PTFE) (h)49 adszorbensek esetén az
előzőekkel azonos lefutású vezetési karakterisztikákat kapunk.
Látható, hogy mind a nyolc esetben több nagyságrenddel nő a minta vezetése a
vízadszorpció előrehaladtával. A használt logaritmikus ábrázolás azonban további részleteket
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is felfed: A rendszerek nagy részében a karakterisztika egy szakaszon jó közelítéssel lineáris,
mely nagyobb adszorbeált mennyiségek esetén telítésbe fordul át (2.3. (a)-(b) és (d) ábrák).

2.3. ábra Adszorbeált vízmennyiségtől (relatív felületi borítottságtól) függő vezetés pórusos
nátrium-montmorillonit (a),44 kalcium-montmorillonit (b),44 szilika aerogél (c),44 NaX zeolit
(d),38 -alumínium-oxid (e)52 és szilika/alumina katalizátorszemcse (f)34 esetében. A
nempórusos üvegzúzalék (g),44 kvarc és poli(tetrafluoretilén) (PTFE) (h)49 adszorbenseken is
azonos lefutású vezetési karakterisztikákat kapunk. A görbék nem illesztések eredményei.
A kis felületi borítottságok tartományában tapasztalt exponenciális vezetésnövekedésre az
elektromos

vezetés

definíciójának

figyelembevételével

írhatjuk:24,26,34,35,38,39,41,44,45,46,47,48,49,51,52,65,82,85,87,91

 dc  qn   0,i  expCi  w ,

(2.1)

ahol dc a vezetőképesség, q a migráló ion töltése, n a töltéshordozó-koncentráció,  az
ionmobilitás, 0,i és Ci az i-ik szegmenst jellemző állandók és w az adszorbeált mennyiség.
A karakterisztika egy bizonyos borítottság felett mérsékeltebb emelkedésbe vált,
amelynek pontos jellege jelenleg is vita tárgyát képezi. Leírására különböző szerzők
lineáris36,43,46 vagy exponenciális38,44,48,85 összefüggést javasoltak. Bizonyos esetekben a
vezetési karakterisztika nem választható el élesen két különálló részre. A karakterisztikát
ilyenkor telítési görbével lehet jellemezni az egész vizsgált felületi borítottságtartományon.19,24,26,27,34,41,45,47,52,59,68,87,91 Ilyen rendszereket láthatunk a 2.3. (e)-(f) ábrákon.
Néhány esetben ugyanakkor a 2.3. (c) ábrán látható karakterisztikát kapjuk. Ekkor a
korlátozott méréstartományon mintavételezett görbéről nehéz megmondani, hogy két
különböző meredekségű lineáris szakasszal vagy egy szigmoid alakú karakterisztika kezdeti
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tartományával van-e dolgunk. Ezek alapján tehát úgy tűnik, hogy a vízadszorpció során
bekövetkező vezetőképesség-változás egy általános jelenség, mely anyagok széles köre esetén
hasonló vezetési karakterisztikákat eredményez.
2.1.2.2. Különböző adszorbátumok hatása kémiailag hasonló adszorbensek vezetőképességére
Az univerzalitást tovább erősíti, ha megvizsgáljuk, miként változik kémiailag hasonló
adszorbensek vezetőképessége, egészen eltérő adszorbátumok hatására. A 2.4. ábra Vycorüveg100 (a)-(d), szilika/alumina katalizátorszemcse (e)34 és NaX zeolit (f)38 vezetésének
logaritmikus változását szemlélteti benzol (a),45 1,4-dioxán (b),45 nitrometán (c),45 metanol és
ammónia (d),41 kinolin (e),34 valamint acetonitril és ammónia (d)38 adszorptívumok felületi
megkötődése során.

2.4. ábra A vezetés logaritmusának változása benzol (a),45 1,4-dioxán (b),45 nitrometán (c),45
metanol és ammónia (d),41 kinolin (e),34 valamint acetonitril és ammónia (f)38 hatására
kémiailag hasonló adszorbensek – Vycor-üveg (a)-(d), szilika/alumina katalizátorszemcse (e)
és NaX zeolit (f)38 – esetén. A görbék nem illesztések eredményei.
Látható, hogy a tömbi folyadékként szigetelőnek tekintett adszorptívumok, a szintén szigetelő
adszorbensek felületéhez kötődve azok vezetőképességét több nagyságrenddel megnövelték.
A vezetési karakterisztikák eközben nagymértékben hasonlítanak a vízadszorpció esetére
kapott, és a 2.3. ábrán bemutatott görbékre: kis adszorbeált mennyiségek esetén közel
exponenciális vezetésnövekedés, míg az adszorpció előrehaladtával további mérsékelt
növekedés látható. A karakterisztika egyes adszorbens-adszorbátum párok esetén telítési
görbével írható le az adszorpció teljes vizsgált tartományában. Az univerzális viselkedést
megfigyelhetjük hangyasav,24,26 kinolin,34 metanol,17,41,46 acetonitril,38 ammónia,38,41,48
nitrometán,45 1,4-dioxán,45 izobutil-alkohol52 és benzol45 adszorpciójakor.
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2.1.2.3. Adszorpció hatására csökkenő vezetőképesség
A szakirodalomban közölt rendszerek döntő többségében – vízadszorpció esetében
kizárólag– vezetésnövekedést mértek az adszorpció hatására. Néhány esetben azonban
találhunk csökkenő trendet is. Erre mutat példát a 2.5. ábra NaX zeolit38 esetében.

2.5. ábra A vezetés logaritmusának változása 2,2-dimetilbután és trietil-amin NaX zeoliton
történő adszorpciója során.38
Az adszorbeálódó szerves molekulák (2,2-dimetilbután és trietil-amin) hatására a minta
vezetése közel exponenciálisan csökken. Ennek mértéke azonban jelentősen elmarad a
korábban bemutatott rendszerekben tapasztaltaktól. Az eddig tárgyalt több nagyságrendnyi
vezetésváltozásokhoz képest itt a változás az egy nagyságrendet sem éri el az adszorbeált
mennyiségek teljes vizsgált tartományában. Különösen igaz ez a 2,2-dimetilbután esetében.
2.1.2.4. Vezetési mechanizmusok
Az elmúlt bő 100 évben felhalmozódott óriási mennyiségű mérési eredmény ellenére,
a tudomány a mai napig adós az adszorbensek felületén lejátszódó elektromos folyamatok
ellentmondásmentes, mikroszkopikus mechanizmusával. A 2.1 egyenletből látható, hogy az
adszorpció során bekövetkező vezetésváltozást a töltéshordozók koncentrációjának vagy
mobilitásának

változása

ionkoncentrációt,42,47,85

idézi

mind

az

elő.

Különböző

szerzők

ugyanakkor

ionmozgékonyságot53,56,62,98,101

a

mind

az

vezetésváltozásért

legnagyobb mértékben felelős fizikai mennyiségként azonosították. Egy adszorbensben
azonban többféle párhuzamos vezetési csatorna létezhet. Egyfelől, soha nem beszélhetünk
tökéletes

szigetelőről:

az

anyagnak

biztosan

van

valamilyen

nem

nulla

vezetőképessége. A töltéshordozók lehetnek elektronok és lyukak (félvezetőkben

tömbi

102

), ionok

(pl. ionkristályokban,103 szuperionos vezetőkben104), illetve kevert elektronos-ionos vezetés
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(Mixed Ionic-Electronic Conduction, MIEC)105 is felléphet. Másfelől, sok rendszer felületén
mobilis

ionok

találhatók,

és

pontosan

ezt

a

felületi

ionvezetést22,25,36,41,44,45,46,47,48,49,52,83,85,106,107,108,109,110,111 teszi a szakirodalom felelőssé a
dolgozatban tárgyalt jelenségekért. Töltéshordozóként protonokat vagy az ionkristály ionjait
(pl.

Na+,

K+)44,45,47,48,52,53,54,55,56,62,64,83,85,106,107,108,109,110,111,112

feltételezik.

Előbbieket

eredményezheti disszociáció, a minta előkezelése vagy lehetnek az ionkristály ellenionjai.
Utóbbiak gyakran az alkalikus szintézis eredményeként épülnek be a kristályszerkezetbe. A
protonok

vezetésben

betöltött

szerepét

proton-injektáló

palládium

elektród

alkalmazásával55,62,64 és hidrogén-deutérium cserereakcióval igazolták.54 A további ellenionok
hozzájárulását NaCl-dal adalékolt fehérjékben mutatták ki: Hosszú ideig tartó áramvezetés
után energiadiszperzív röntgenanalízissel a minták elektródokkal érintkező felületén Na+,
illetve Cl- ionok felhalmozódását tapasztalták.53 Az adszorbátumok okozta vezetésváltozás, a
töltéshordozó-generálás és migráció leírására több mechanizmust is javasoltak.
Elektron vagy lyukvezető páratartalom-szenzorok esetében (pl.: elektrokerámiák, szén
nanocsövek), a vezetés elmélete régóta jól ismert.113,114,115,116 Ezekben az esetekben nem
hidroxil-burkolt adszorbensekről beszélünk, ahol a megkötődött vízmolekulák különböző
állapotú rétegeket hoznak létre, és melyekben az érzékelés folyamata is végbemegy. Ezek a
szenzorok sokszor csak magas hőmérsékleteken (T >> 100°C) érzékenyek, és az adszorbens
és adszorbátum közötti töltésátvitel az érzékelés meghatározó lépése,117,118,119 melyet sokszor
a kristályban kialakuló hibahelyek (pl.: oxigénion-vakanciák) generálnak. A dolgozatban
tárgyalt alacsony hőmérsékletű (T < 100°C) jelenségek mechanizmusa a hibahelyek
hiányából, illetve az adszorbátumrétegek szerkezetéből kifolyólag ezektől különböző.
Vízmolekulák adszorpciója esetén az elméletek egyik fő iránya a felület által
nagyságrendekkel megnövelt disszociáció (adszorbátumok és/vagy felületi csoportok)
feltételezése. Az elméletet először Fripiat írta le,44 amelyet később más szerzők is átvettek,
illetve továbbfejlesztettek.42,47,48,52,89 Töltéshordozóként a felületi OH-csoportok és/vagy az
adszorbeálódó vízmolekulák autodisszociációjából származó protonokat és hidroxidionokat
feltételezték. Ebben az elméleti keretben Anderson az alábbi egyenletet vezette le:47

 dc

  q2 
 U 
  exp
 q  OH   exp
,
 2 RT 
 2rRT 

(2.2)

ahol (–OH) a felületi hidroxil-csoportok koncentrációja,  az adszorbens relatív permittivitása,
r a töltések egyensúlyi távolsága és U az aktiválási energia. Az egyenletből következik, hogy
a vezetőképesség logaritmusa lineárisan változik a permittivitás reciprokával, ami saját
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eredményeikre nézve teljesült is. A permittivitás és a vezetőképesség között fennálló
kvalitatív45 és kvantitatív42 kapcsolatot ugyanakkor már a fenti elmélet megszületése előtt,
egymástól független kutatócsoportok is megállapították. Ezekből az eredményekből úgy
tűnik, hogy az adszorpció előrehaladtával megnövekedő permittivitás valóban a
vezetőképesség növekedését vonja maga után. Az egyenletek konkrét alakja a levezetés során
tett

feltételezésektől

és

a

használt

közelítésektől

függően

változik.

Egy

másik

megközelítésben: a felületi vezetést a disszociáció során keletkező protonok hidrogénkötésre
képes felületi csoportok és adszorbátumok közötti átugrásával (töltésugrásos vezetés, hopping
proton transport) kísérelték meg leírni.91 Az alkalmazott elméleti keretet azonban eredetileg
elektronok fononsegített, alagutazással történő ’hopping’ transzportjára dolgozták ki,120,121
ezért annak ionvezetésre való alkalmazása több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol.
Szent-Györgyi Albert híres, 1941-ben megjelent Nature cikkében vetette fel először, hogy
komolyan meg kell fontolni annak lehetőségét, hogy biológiai makromolekulákban a
szilárdtestekhez hasonló sávszerkezet alakulhat ki.122 Ennek nyomán kezdődött a szerves
vegyületek sávszerkezetének és félvezető jellegének kutatása,123,124,125,126,127 és próbálta meg
több szerző is a félvezetők elméletével leírni a biopolimerek adszorpció-indukált
vezetésváltozását.17,39,128,129,130,131

Újabban

egydimenziós

TiOx132

és

Mo6SyIz133,134

nanoszerkezetekben és néhány biopolimerben135,136 ionos töltéshordozók és lyukak ugrásos
vezetését tételezték fel szobahőmérséklet közelében, melyet a mély hőmérsékletek
tartományában fokozatosan fluktuáció-indukált alagutazás vált fel.137 További lehetőségként
felmerült, hogy mivel egy nagy relatív permittivitású adszorbátum (pl. víz) levegővel alkotott
határfelülete az elektromos térerősséget az adszorbátumrétegbe ’zárja’, a kialakuló nagy
térerősség a korábban már ott jelenlévő ionok kötési energiáját jelentősen lecsökkentheti. Ezt
a folyamatot sematikusan a 2.6. ábra szemlélteti.

2.6. ábra Nagy permittivitású adszorbátum által bezárt elektromos térerősség DNS (1D)138 és
sík adszorbensfelszín (2D)139 esetén. Hatására az ionok kötési energiája jelentősen lecsökken.
A jelenséget egydimenziós (1D: nanocsövek, nanoszálak, fehérjék, DNS,140 stb.)138 és
kétdimenziós (2D: síkok)139 geometriában is levezették, és a (víz)adszorpció hatását az így
kapott vezetésnövekedéssel azonosították.
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2.2. Adszorpció során létrejövő felületi struktúrák
2.2.1. Adszorbátumok viselkedése szilárdtestek felületén
Az adszorpció során bekövetkező dielektromos változások mikroszkopikus leírása
nem lehetséges az adszorbátumok felületi viselkedésének beható ismerete nélkül. Az
adszorbens felületi erőterében az adszorptívum molekulái megkötődnek. A folyamat során a
molekulák adszorbeálódhatnak molekulárisan vagy disszociálhatnak kisebb részekre: kémiai
kötéseket alakíthatnak ki mind a felülettel, mind a felületen korábban megkötődött egyéb
spécieszekkel. Ezen túlmenően kisebb kémiai csoportok – legtöbbször proton – átadásában
vehetnek részt. A felsorolt folyamatok vizsgálata különös jelentőséggel bír, ezekről a
felülettudományi kutatások (surface science) során komoly ismeretanyag gyűlt össze.141,142
2.2.1.1. A víz molekuláris és disszociatív adszorpciója
Leggyakrabban a vízmolekulák megkötődését, azok felületen tapasztalt diffúzióját és
kölcsönhatásait kísérik figyelemmel. Fémek, félvezetők és szigetelők egy-egy jól definiált
felületének ultranagyvákuumban (UHV) történő vizsgálata során azt tapasztalták, hogy víz
adszorpciójakor a molekulák molekulárisan és disszociatívan is megkötődhetnek. A 2.7. (a)
ábrán az egyik leggyakrabban vizsgált felület, a rutil TiO2(110) síkjának modellje látható az
adszorpció folyamatában szerepet játszó felületi spécieszek megjelölésével.143 A rutil
TiO2(110) felület ötfogású titán-sorain legtöbbször molekuláris adszorpciót figyeltek
meg,144,145 ugyanakkor elméleti és kísérleti eredmények is arra mutatnak, hogy bizonyos
körülmények között a felületi titán atomokon is megvalósulhat disszociáció.146,147 A
disszociatív

vízadszorpcióért

azonban

elsősorban

a

felületen

lévő

oxigén-

vakanciák,143,145,147,148,149 illetve kisebb mértékben a lépcsők150,151 felelősek. A megkötődő
vízmolekula egyik protonja átkerül egy szomszédos oxigénre, két közeli felületi OH-csoportot
alakítva ezzel ki. Egyes elméleti számítások alapján titánvakanciákon és tökéletes TiO2
felületen csak molekuláris adszorpció lehetséges,149 míg más számítások152 és kísérleti
bizonyítékok153,154,155 a sztöchiometrikus oxidfelületeken lejátszódó disszociáció lehetősége
mellett szólnak. A 2.7. (b) ábra egy vízmolekula disszociációját mutatja be TiO2(110) felület
oxigénvakanciáján.

A

képek

egy

187

K

hőmérsékleten,

mikroszkóppal (STM) rögzített videóból származnak.

145

pásztázó

alagúteffektus

Az ötfogású Ti-sorokon adszorbeált

vízmolekulákat fekete négyzetek, az oxigénvakanciákat fehér, üres körök, a disszociáció
során kialakuló OH-csoportokat pedig fehér körök jelölik. Az I.-II.-III. képeken jól látszik,
amint a felületen korábban fiziszorbeálódott vízmolekula a titánsorok mentén egy

14

oxigénvakancia felé diffundál. Ezután a IV. képen mind a vakancia, mind a vízmolekula
’eltűnik’, és az áthidaló oxigénsoron két, egymáshoz közeli OH-csoport jelenik meg. BaTiO3
TiO2-terminált

(001)

felületén

röntgen-fotoelektron

spektroszkópiás

(XPS)

és

hőmérsékletprogramozott deszorpciós mérésekkel egy további disszociatív folyamatot, a
titánatomokon végbemenő kemiszorpciót figyelték meg. Ennek során a titánatomon OHcsoport, egy közeli oxigénatomon H-adatom jön létre. A folyamat a 2.7. (c) ábra látható.147

2.7. ábra Az adszorpció során szerepet játszó spécieszek a rutil TiO2(110) felületén143 (a),
vízmolekula disszociációja oxigén vakancián TiO2(110) felületen 187 K hőmérsékleten
pásztázó alagúteffektus mikroszkópos (STM) felvételeken145 (b), valamint BaTiO3 TiO2terminált (001) felületén végbemenő disszociatív folyamatok sematikus ábrázolása147 (c).
A víz disszociatív adszorpcióját fém-oxidokon vizsgálták pásztázó szondás mikroszkópiával
(STM,

AFM),143,144,145,148

lézerindukált/hőmérsékletprogramozott

deszorpcióval,147,156

röntgen-fotoelektron spektroszkópiával147,157,158,159,160 és elméleti számításokkal.146,149,161
2.2.1.2. Mobilitás és protontranszfer az adszorbens felületén
Az adszorpció során az adszorbens felületén megkötődő/kialakuló spécieszek lehetnek
mobilisak vagy immobilisak. Ez az adszorbátum és a felület jellemzőitől, az egyes spécieszek
és a felület, valamint az adszorbátum molekulák között meglévő kölcsönhatások típusától és
erősségétől függ. Az adszorbátumok felületi mobilitása ennek megfelelően igen széles határok
között változhat. Továbbá, a felületeken különböző klaszterek alakulnak ki, melyek
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stabilitásukat és mobilitásukat tekintve szintén igen különbözőek lehetnek. A vízmolekulák
felületi diffúzióját, és az általuk kialakított klaszterek viselkedését régóta tanulmányozzák
fémek162 és fém-oxidok esetében.163
A 2.8. ábra három különböző adszorbátum, víz (a), etanol (b) és pirokatechin (c)
felületi diffúzióját szemlélteti Pd(111) (a) és TiO2(110) (b)-(c) felületeken, 52,4 K (a), 200 K
(b), valamint 298 K (c) hőmérsékleteken.

2.8. ábra Különböző adszorbátumok felületi diffúziója: Vízmolekula Pd(111) felületen (a),162
etanol (b)164 és pirokatechin molekula165 (c) rutil TiO2(110) felületen. A felvételek 52,4 K
(a), 200 K (b), valamint 298 K (c) hőmérsékleteken készültek. Az etanol (b), diffúziója során
hidrogén adatom segítségével egy szomszédos titánsorra ugrik át (III.-IV. lépés).
A 2.8. (a) ábra egy vízmolekulát követő STM tű mozgását mutatja a Pd(111) sík sematikus
ábráján szemléltetve. Vízmolekulákon túl más adszorbátumok esetén is sikerült a felületi
diffúziót közvetlenül kimutatni. A 2.8. (b) ábra I.-III. lépésében egy TiO2(110) ötfogású titán
atomsoron diffundáló etanol molekula STM képeit láthatjuk.164 A III.-IV. lépésben az
etanolmolekula egy szomszédos titánsorra ugrik át egy – korábban a felülethez kötődött –
hidrogén adatom közreműködésével. Az V.-VI. lépésben ezen a szomszédos atomsoron
diffundál tovább, ellentétes irányban. A 2.8. (c) ábra szintén ötfogású titánsoron végbemenő
diffúziót szemléltet bidentát pirokatechin molekula esetében.165 Bár a felületi mobilitás a
kisebb méretű spécieszekhez képest mérsékeltebb, még az ilyen nagyméretű, a felülettel erős
kölcsönhatást kialakító molekuláknál is számottevő felületi diffúzióval kell számolni.
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A kölcsönható adszorbátum molekulák a szilárdtestfelületeken nulladimenziós
klasztereket, a felületi borítottság növekedésével pedig változatos egy-, két- és
háromdimenziós struktúrákat hoznak létre.166 A 2.9. ábra különböző vízklaszterek
kialakulását mutatja rutil TiO2(110) (a), (c) és Pd(111) (b) felületeken. Az adszorbeálódott
vízmolekulák egymással ’ütközve’ – pontosabban közeli kölcsönhatásba kerülve – együtt
maradnak; stabil dimerek alakul(hat)nak ki. A 2.9. (a) ábra középső sor, I.-III. oszlopában a
rutil TiO2(110) ötfogású titánsorán diffundáló vízmolekulákat láthatunk, amelyek a IV.
oszlopban közeli kölcsönhatásba kerülve vízdimert alakítanak ki.163 Az alsó sor az I.-IV.-ben
bemutatott lépések modellje, míg a felső sorban a titánsorok menti magasságprofilt láthatjuk
az egyes lépések során. A kezdetben (I.) jól elkülönülő két molekula a IV. lépés végére önálló
spéciesszé áll össze. A dimerek ezek után a további odadiffundált vízmolekulákkal változatos
tagszámú és tulajdonságú klasztereket (trimereket, tetramereket, pentamereket, stb.)
alakíthatnak ki.162,163 Ezek stabilitása, illetve mobilitása erősen függ a felülettől, és magától az
adszorbátumtól is.

2.9. ábra Vízdimer kialakulása rutil TiO2(110) felületen 173 K-en163 (a), vízpentamer
kialakulása Pd(111) felületen 40 K-en162 (b), valamint vízláncok kialakulásának részlépései
rutil TiO2(110) felületen 50 K-en167 (c). Az (a) esetben az STM felvételek alatt a folyamat
modellje, míg felettük a titánsoron mérhető magasságprofil látható az egyes részlépésekben.
A 2.9. (b) ábrán a narancssárga foltok Pd(111) felületen 40 K-en adszorbeálódott
vízmolekulák. Az I. lépésben nyíllal jelölt molekula egy másik vízmolekulához diffundálva
dimert alakít ki (II.), majd ez a mobilis dimer egy következő vízmolekulával trimert (IV.)
alkot. Ez szintén mobilis, és a klaszter növekedése a VI. lépésig tart. Ekkor immobilis
pentamer képződik.162 A 2.9. (c) ábra a rutil TiO2(110) felületén vízmonomerek diffúziója és
kölcsönhatása során létrejövő egydimenziós vízláncok képződését mutatja STM felvételeken.
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A 2.7.-2.9. ábrákon meggyőződhettünk róla, hogy egy tiszta felület adszorpciós
rétegének kiépülése közben mobilis adszorbátumok és disszociáció során keletkező
molekulafragmensek jelenlétére kell számítanunk. A felületi diffúziót, a változatos struktúrák
felépülését, majd – a borítottság növekedésével – az adszorbeált rétegek szerkezetét döntően
befolyásolják az adszorbátumok felülettel és egymással kialakított hidrogénkötései, illetve a
felületi csoportokkal történő protoncsere. Spherisorb szilikán végzett neutron szórási
kísérletekben immobilis OH-rétegre adszorbeálódott vízmolekulákat találtak, melyek rotációs
és transzlációs diffúziós lépések sorozataként diffundáltak a felületen.168 Utóbbiak rotáció A
klaszterek és az adszorbens felülete közötti kétirányú protonátadás régóta ismert mágneses
magrezonancia spektroszkópiás (NMR) mérésekből. A jelenséget a jelen dolgozat
szempontjából is érdekes rendszerekben, mint például szilika xerogélen adszorbeált
metanol169 és szilika aerogélen megkötött ammónia,48 már több, mint 40 éve kimutatták. A
2.2.1.1. pontban ismertetett disszociatív vízadszorpció azért is lehet kedvezményezett
folyamat, mert a kialakuló csoportok más vízmolekulákkal hidrogénkötéseket létesítenek,146
illetve protonátmenettel H3O+ ionokat hozhatnak létre.149 A nagyméretű felületi struktúrák
stabilizálásában is hidrogénkötések játsszanak döntő szerepet.166,167 Továbbá a diffúzió a
felülettel való erős kölcsönhatás mellett legtöbbször kémiai csoportok átmenetével is járó
lépések sorozatából áll: A felületi OH-csoportok segítik a vízmolekulák diffúzióját rutil
TiO2(110) felületen,145 míg vízdimerek163 (2.9. (a) ábra) és etanol164 (2.8. (b) ábra) diffúziója
esetén H-adatomok aktív részvételét mutatták ki. A pirokatechin molekula a felülettel való
protoncsere révén váltakozva immobilis majd mobilis állapotba kerülve, a 2.8. (c) ábrán
látható módon, rotációs diffúzióval halad előre.165
2.2.2. Az adszorbátumréteg kiépülése
A szilárdtestek felületén kialakuló határfelületi vízréteg (interfacial water) döntően
befolyásolja az anyag viselkedését a különböző fizikai, kémiai és biológiai folyamatokban.
Jelentősége okán a nedvesedés mikroszkopikus mechanizmusa és a határfelületi vízréteg
molekuláris szerkezete a mai napig élénk kutatási témát szolgáltat a kutatóknak.170 A jelenlegi
tudásunk alapján kialakított fizikai-kémiai képet több összefoglaló dolgozat is tárgyalja.171,172
2.2.2.1. Adszorbens felületének nedvesedése
Az elméleti és kísérleti eredmények alapján a felületek nedvesedését, valamint az
adszorbeált vízréteg kialakulását a felületen található OH-csoportok irányítják. Ezek a
csoportok

mintegy

nukleációs

magvakat

szolgáltatnak

a

vízmolekulák

megkötődéséhez.157,173,174 Az adszorpció kezdő lépéseként a felületi oxigénvakanciákon, majd
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a lépcsőkön és teraszokon bekövetkező disszociatív megkötődés során megjelennek az első
hidroxil-csoportok. A felületi OH-csoportok és a felszínre érkező vízmolekulák között erős
hidrogénkötések alakulnak ki. A megkötődő víz tehát nem a felület atomjaival vagy ionjaival
hat közvetlenül kölcsön, hanem a korábban ott kialakult hidroxilréteggel.160 Egy felületi OHcsoport és egy vízmolekula közötti kötést ~0,2 eV-tal erősebbnek találták Cu2O esetén, mint a
vízmolekulák között meglévő hidrogénkötéseket.158 Ez adja a OH+H2O szerkezet stabilitását,
és teszi a tömbi fázisú vízréteghez képest termodinamikailag is kedvezményezetté
kialakulását. Hasonlóan erős kölcsönhatást találtak a felületi OH-csoportok és a vízmolekulák
között fémek, (Cu(111), Ag(110), Ni(110), Ni(110), Pt(110), Ru(0001), Rh(111)), és fémoxidok esetében (TiO2(110))158 is. Az adszorpció előrehaladtával még mindig lehetséges
disszociáció,149,146,153 azonban fokozatosan a molekuláris adszorpció válik uralkodóvá.156,175
Az első lépésben kialakult hidroxilált felületen különböző állapotú vízrétegek épülnek ki.
Ezért egy felület hidrofilitását a felületi OH-csoportok kialakítására való hajlamként lehet
értelmezni.158 Az adszorpció folyamatát rutil TiO2(110)157 (a), Cu2O158 (b) és Fe2O3(0001)159 (c) felületek esetére a 2.10. ábra szemlélteti.

2.10. ábra OH-csoportok és a rajtuk megkötődő vízmolekulák mennyiségének változása
adszorpció során rutil TiO2(110)157 (a), Cu2O158 (b) és -Fe2O3(0001)159 (c) felületeken.
A felületi OH-csoportok és vízmolekulák mennyiségét itt XPS mérésekből határozták meg, és
látható, hogy már nagyon kis relatív páratartalmak esetén kialakul a teljesen hidroxilált réteg.
Ez az adszorpció során állandó marad. A kis relatív páratartalmaknál tapasztalt változásokat
az ábrázolás módosításával a 2.10. (b),(d) és (f) ábrasor hangsúlyozza.
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A hidroxilált felületen kialakuló határfelületi vízréteg vastagságát és szerkezetét a
felület és az adszorbeált vízmolekulák közötti kölcsönhatás határozza meg.176 Az adszorpció
előrehaladtával

különböző

asszociáltsági

fokú,

változó

hidrogénkötés-rendszerrel

jellemezhető vízrétegek épülnek ki. A legerősebben kötött első rétegben minden vízmolekula
négy hidrogénkötést alakít ki a legközelebbi szomszédjával. Az így felépült szerkezet, bár
nagyban hasonlít a tömbi fázisú jég szerkezetére, nem azonos vele.177 Ezt a tömör, erősen
asszociált állapotot a szakirodalom a ’jégszerű’ (ice-like), ’kvázi-jég’ (quasi-ice) vagy
’strukturált hidratációs réteg’ (structured hydratation layer) kifejezéssel illeti.178 Az ezután
megkötődő vízmolekulák azonban egyre kevésbé érzik a felület irányító hatását. A vízrétegek
rendezetlensége a monomolekulás borítottságot követően fokozatosan nő; folyadékszerű
rétegek jelennek meg. Itt minden vízmolekula már csak két-három hidrogénkötést létesít a
közvetlen szomszédjaival. Ezt a réteget a szakirodalom ’folyadékszerű’ (liquid-like) víznek
nevezi.178 A 2.11. (a) ábra a szilárd vízjégen kialakuló ’folyadékszerű’ víz Monte Carlo
szimulációval nyert szerkezetét mutatja -8°C hőmérsékleten.179

2.11. ábra Jég felületének Monte Carlo szimulációval nyert modellje -8°C hőmérsékleten,179
és ’folyadékszerű’ vízréteg vastagságának hőmérsékletfüggése Ge/jég felületen180 (b).
Ezek a vízrétegek csak jóval a tömbi fagyáspont alatti hőmérsékleteken fagynak ki, egészen
addig mobilisak maradnak. A germánium egykristályra növesztett vízjég ’folyadékszerű’
rétegeit egészen -15°C-ig sikerült infravörös spektroszkópiával detektálni, ahogy az a 2.11.
(b) ábrán is látható.180
Az infravörös spektroszkópia kiváló eszköznek bizonyult a különböző állapotú
határfelületi vízrétegek szerkezetének kutatásában. Ennek oka, hogy az OH-csoportok
nyújtórezgései különösen érzékenyek a vízmolekulák közötti hidrogénkötések kialakulására,
valamint azok molekulánkénti számára.181,182,183,184,185,186 A 2.12 (a) ábra jég, folyékony víz és
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hidrogénkötésben

részt

nem

vevő

OH-csoportok

(szabad

OH-csoportok)

vegyértékrezgéseinek optikai keresztmetszetét mutatja a hullámszám függvényében.180

2.12. ábra Jég, folyékony víz és szabad OH-csoportok vegyértékrezgései optikai
keresztmetszete180 (a), valamint SiO2-on adszorbeált víz ATR-IR spektrumai a ’jégszerű’,
’folyadékszerű’, és szabad OH-csoportokhoz tartozó sávok jelölésével182 (b). A spektrumok,
alulról felfelé, 7,3%, 9,7%, 14,5%, 19,4%, 24,5%, 29,4%, 38,8%, 49,4%, 58,6%, 64,3%,
69,9%, 74,5%, 84,2%, 92,2%, és 99,4% relatív páratartalom mellett lettek rögzítve.
Látható, hogy bár a sávok azonos hullámszám-tartományon találhatóak és részben át is
fednek, lehetőség van az egyes állapotok azonosítására, mennyiségük meghatározására. A
2.12. (b) ábra SiO2-on adszorbeált víz totálreflexiós infravörös spektrumait (ATR-IR) mutatja
7,3% és 99,4% közötti relatív páratartalmak mellett mérve.182 Az OH vegyértékrezgések
tartománya (2800-3800 cm-1) három komponensből tevődik össze: a ~3220 cm-1-nél található
sáv a ’jégszerű’, a ~3380 cm-1-nél található sáv a ’folyadékszerű’ vízrétegeknek, míg a 3700
cm-1-nél lévő csúcs a szabad OH-csoportoknak tulajdonítható. Utóbbi csoportról
összegfrekvencia-keltési spektroszkópia (Sum-Frequency Generation Spectroscopy, SFG)
alkalmazásával kimutatták, hogy az adszorbeált vízréteg szabad felületének uralkodó
spécieszei.187,188 Az adszorbeált víz OH vegyértékrezgéseinek sávjai nem egyeznek meg a
szilárd vagy folyadékállapotú tömbi fázisú víz esetén mért spektrumokkal,181,182,183,184,185,186
ahogy ez a vízjég határfelületi vízrétege esetében sem igaz.180,189 A közeli IR tartományban
(NIR) 5500-4500 cm-1 tartományban található az OH-csoportok nyújtó, és a vízmolekulák
hajlítórezgéseinek kombinációs sávja (OH + H2O), mely érzékeny a molekuláris víz
jelenlétére.190 A 2.12. (b) ábrán bemutatott, különböző relatív páratartalmak mellett elvégzett
ATR-IR mérésekből sikerült meghatározni az adszorbens vízadszorpciós izotermáját, illetve
az egyes víztípusok hozzájárulását a bruttó izotermához.182 Ez látható a 2.13. (a) ábrán.
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2.13. ábra ATR-IR mérésekből meghatározott vízadszorpciós izoterma, az egyes víztípusok
hozzájárulásának feltüntetésével (a), valamint a SiO2 felületén kialakuló határfelületi vízréteg
sematikus szerkezete az (a) ábrán látható eredmények alapján (b).182
Kis páratartalmak (0-30%) esetén az erősen asszociált ’jégszerű’ vízrétegek kiépülését lehet
megfigyelni. A mérések alapján ez ~3 monomolekulás rétegnek felel meg, és később, az
adszorpció előrehaladtával már nem nő számottevően. A nagyon magas páratartalmaknál
(> 60%) mért spektrumokban a ’folyadékszerű’ vízrétegek válnak uralkodóvá, míg a köztes
páratartalom-tartományon átmeneti réteg kialakulását figyelték meg. A 2.13. (a) ábrán
részletezett izoterma alapján, a SiO2 adszorbens felületén lévő határfelületi víz szerkezetére a
2.13. (b) ábrán látható sematikusan modellt lehetett felállítani.
2.2.2.2. Az adszorpciós réteg termodinamikai állapota
Az egyes vízrétegek termodinamikai állapota jól vizsgálható mélyhőmérsékletű
differenciális pásztázó kalorimetriás (Differential Scanning Calorimetry, DSC) módszerrel.
Hidrofil adszorbensek felületén kalorimetriásan háromféle víztípus különíthető el, melyeket a
különböző szerzők változatos elnevezésekkel illetnek.178,191,192 A 2.14. (a) ábra egy hidratált
hidrofil biopolimer (cellulóz)191 kalorimetriás fagyási és olvadási görbéit mutatja. A fagyási
görbén két jól elkülönülő csúcs látható, melyek az olvadási görbén egymásba olvadnak. A
mérések szerint tehát két különböző termodinamikai állapotban lévő, fázisátmenetet mutató
víztípusnak kell léteznie. A 2.14 (b) ábrán különböző víztartalmak esetén mért fagyási görbék
láthatóak. Kis víztartalmaknál (I. görbe) nem találunk elsőrendű fázisátalakulásra jellemző
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csúcsot. Az ilyen, a felülethez közvetlenül kapcsolódó, erősen kötött, asszociált vízrétegekben
ugyanis nem történik fázisátalakulás. Ez az úgynevezett ’ki nem fagyó kötött vízréteg’ (nonfreezing bound water, NFB).

2.14. ábra Hidratált cellulóz kalorimetriás fagyási és olvadási görbéi (a), valamint különböző
víztartalmak mellett rögzített fagyási görbék (b).191 Az adszorbeált víz mennyiségének
növekedésével különböző termodinamikai állapotú vízrétegek épülnek ki. Pontozott vonallal
– összehasonlításképpen – a tömbi fázisú víz kalorimetriás görbéi is láthatóak.
Az adszorbeált réteg növekedésével a felület adszorbátumokra gyakorolt hatása csökken, és a
kevésbé kötött vízrétegekben kalorimetriásan is jól mérhető fázisátalakulás történhet. Ez a II.
görbétől kezdve látható. A fázisátalakulás hőmérséklete ebben a víztípusban általában jóval
alacsonyabb a tömbi fázisban mérthez képest (II.-III.-IV. görbe, II. csúcs). Ez a ’kifagyó
kötött vízréteg’ (freezing bound water, FB). A felület hatását legkevésbé érző, a tömbi fázisú
vízhez leginkább hasonlító rétegek nagy adszorbeált mennyiségeknél alakulnak ki (II.-IV.
görbe, I. csúcs), és ’szabad vízrétegeknek’ (free water, FW) nevezzük. A 2.14. ábrán jól
látható, hogy bár a nagyobb víztartalmak esetén kialakuló kondenzált vízrétegek (free water)
termodinamikai állapota az adszorpció előrehaladtával folyamatosan közelít a tömbi fázisú
vízéhez, azzal soha nem fog megegyezni. Az adszorbens felülete az alsóbb vízrétegek erős
árnyékoló hatása ellenére is mérhetően befolyásolja az adszorbátum szerkezetét.
Hasonló állapotban lévő víztípusok pórusos anyagokban is megfigyelhetők, ahogy azt
sematikusan a 2.15. ábrán lévő rajz szemlélteti.193 Itt a ki nem fagyó rétegeket a pórusok
falához erősen kötött molekulák alkotják (’ki nem fagyó pórusvíz’), míg a pórusok belsejében
lévő rétegekben fázisátalakulás is lehetséges (’kifagyó pórusvíz’). A 2.15. ábra hidratált
SBA-15 kalorimetriás olvadási görbéit mutatja növekvő póruskitöltési hányadok esetére.194
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2.15. ábra SBA-15 kalorimetriás olvadási görbéi különböző póruskitöltési hányadok esetén.194
A rajz a pórusokban található különböző állapotú vízrétegeket szemlélteti.193
Az olvadási csúcsok jelölése megegyezik a 2.14. ábrán alkalmazottal. A vízadszorpció
kezdetén először a pórusok töltődnek fel: a ki nem fagyó, erősen kötött pórusvíz után
megjelennek a kifagyó pórusvízrétegek, ahogy az az olvadási csúcsokból is látszik (II. csúcs)
(pore melting).195 Az adszorpció előrehaladtával azután a minta külső felületén szabad víz
jelenik meg (I. csúcs), mely a tömbi fázisú vízhez hasonló kalorimetriás választ ad.
2.2.2.3. A vízadszorpciós izoterma
A vízadszorpció során is tapasztalt többrétegű adszorpció leírására gyakran a Brunauer
István, Paul H. Emmett és Teller Ede által 1938-ban publikát BET-egyenletet használjuk:196
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Az egyenletben nS az adszorbeált mennyiség, nSmB a monomolekulás borítottságnak megfelelő
fajlagos adszorbeált mennyiség, pr az adszorptívum parciális nyomása, a CB konstans a nettó
adszorpciós energia, azaz az első réteg adszorpciós energiája és a további rétegek
kondenzálódására vonatkozó párolgási hők különbsége függvénye. Linearizálva kapjuk:197
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Az egyenlet bal oldalát a pr relatív nyomás függvényében ábrázolva egyenest kapunk,
melyből a 0,05–0,35 relatív nyomás-tartományban a BET paraméterek meghatározhatók.198
Az egyenlet csak ebben a szűk nyomástartományban alkalmazható, azonban kibővíthető úgy,
hogy alkalmas legyen az izotermák szélesebb tartományban való leírására. Az eredeti modell
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ugyanis a monomolekulás réteg feletti összes adszorbátumréteget tömbi folyadéknak
feltételezi. A Guggenheim, de Boer és Anderson által javasolt módosított BET-egyenletben
azonban az adszorbátumrétegek a tömbi fázistól eltérő termodinamikai állapotban vannak. Ezt
egy további paraméter bevezetésével írhatjuk le. Az így nyert GAB-egyenlet a vízadszorpciós
izotermák tárgyalásában igen széleskörűen alkalmazott izotermaegyenlet:199
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illetve linearizálva:
S

ahol nSmG a GAB-egyenletből számított monomolekulás borítottságnak megfelelő fajlagos
adszorbeált mennyiség, CG a monomolekulás réteg és a további adszorpciós rétegek
különbségét, míg k a felső adszorbeált rétegek és a tömbi fázisú adszorptívum állapotának
S
S
különbségét írja le ( nmB
< nmG
, és CB > CG). A GAB-egyenlet sokkal szélesebb relatív

nyomástartományban alkalmas a vízadszorpciós izotermák leírására, ahogy az a 2.16. ábrán
kukorica- (a) és búzakeményítő (b) esetén is látható.200

2.16. ábra Kukorica-200 és búzakeményítő199 vízadszorpciós izotermái 20°C, illetve 25°C-on.
A GAB-egyenlet a BET-egyenletnél jóval szélesebb nyomástartományon használható.
A BET-egyenlettel való illesztés pr = 0,35-0,40 felett rohamosan eltér a mért értékektől, míg a
GAB-egyenlet egészen pr = 0,85-0,9-ig jól használható. A 2.16. (b) ábrán a BET-, valamint a
GAB-modell szerint linearizált izotermák láthatóak.199
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2.3. Adszorpció hatása az adszorbens dielektromos tulajdonságaira
2.3.1. A dielektromos relaxációs spektroszkópia alapjai
A dielektromos relaxációs spektroszkópia (Dielectric Relaxation Spectroscopy, DRS)
egy olyan spektroszkópiai módszer, amely az anyagokban fellépő polarizációs és töltésátviteli
folyamatokról szolgáltat információt. Az elektromágneses spektrum 1 mHz és 1 THz közötti
tartományának vizsgálatával az elektromos dipólusok és mobilis töltéshordozók nem-kvantált
átmeneteibe nyerhetünk bepillantást. A vizsgált rendszer dielektromos válaszának
jellemzésére leggyakrabban a polarizáció fenomenologikus leírásából indulunk ki, és a mért
jellemzőket a dielektromos relaxáció molekuláris elmélete alapján kötjük az anyag
mikroszkopikus tulajdonságaihoz.201,202,203
2.3.1.1. A komplex dielektromos függvény
Az anyagok dielektromos tulajdonságait többféle extenzív és intenzív fizikai
mennyiséggel jellemezhetjük. Leggyakrabban a frekvenciától, hőmérséklettől, nyomástól és
anyagi minőségtől is függő komplex permittivitást használjuk:204

 *     '     "   ,

(2.7)

ahol ’() és ”() a permittivitás valós és képzetes része,  a mérési körfrekvencia.
Egy elektromos térbe helyezett dielektrikum polarizálódik:205 benne különböző
időállandójú polarizációs folyamatok játszódnak le, ahogy az a 2.17. (a) ábrán is látható.206

2.17. ábra A különböző időtartományokban fellépő polarizációs folyamatok (a),206 illetve az
egyes polarizációtípusok hozzájárulása a dielektromos spektrumhoz (b).
Apoláris molekulákban az elektromos töltések külső tér hatására eltolódnak. A pozitív
töltések a térrel megegyező, a negatív töltések a térrel ellentétes irányba mozdulnak el: a
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molekula indukált dipólusmomentumra tesz szert. Ez a leggyorsabb polarizációs
mechanizmus, és deformációs vagy eltolódási polarizációnak nevezzük. Speciálisan az
elektronok vagy a hozzájuk képest csak lassabb elmozdulásra képes atomok által létrehozott
deformációs polarizációt, rendre elektron-, és atompolarizációnak nevezzük. Mivel a külső
elektromos tér a merevnek tekintett dipólusra forgatónyomatékot gyakorol, a permanens
dipólmomentummal rendelkező (poláris) molekulák elektromos tér hatása alatt igyekeznek
úgy elfordulni, hogy saját dipólmomentumuk a térrel párhuzamos legyen. A permanens
dipólmomentum nagysága ilyenkor gyakorlatilag nem változik. Ezt a folyamatot orientációs
polarizációnak nevezzük, és a deformációs polarizációs típusoknál több nagyságrenddel
lassabban játszódik le. Korlátozottan mobilis töltéseket tartalmazó anyagokban az egyes ionok
a közeli potenciálvölgyek közötti átmenet során relaxáló dipólusként látszanak. Ezt
ionugrásos (hopping) polarizációnak nevezzük. A nagy tömegű ionok átmenete sokkal
lassabb, mint a dipólusok elfordulása, így a folyamat az orientációs polarizációnal is
nagyságrendekkel lassabban játszódik le. A mobilis töltéshordozók ugyanakkor a minta belső
vagy – az elektródokkal alkotott – külső határfelületein is felhalmozódhatnak, nagymértékű
polarizációt okozva ezzel. Ezt tértöltés (space charge) polarizációnak nevezzük, és a
leglassabb az eddig tárgyalt folyamatok közül. Természetesen az, hogy melyik effektus
milyen mértékben vesz részt a molekula polarizációjában, erősen függ az anyagot felépítő
atomok elektronszerkezetétől és a köztük kialakuló kémiai kötésektől. A 2.17. (b) ábra
különböző polarizációs folyamatok megjelenését szemlélteti a permittivitás valós és képzetes
spektrumában.
2.3.1.2. Dipólus eredetű dielektromos relaxációs folyamatok
A poláris molekulák és molekularészletek (pl. poláris funkciós csoportok) orientációs
polarizációja nem pillanatszerű, hanem egy karakterisztikus idővel (relaxációs idő) vagy azok
valamilyen eloszlásával lehet jellemezni. Ha a polarizáció időbeli le- és felfutása
exponenciális, valamint a folyamat egy jól meghatározott karakterisztikus idővel
jellemezhető, akkor az anyag permittivitásának frekvenciafüggését a Debye-egyenlet írja
le:204,207,208

 *      
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(2.8)

ahol  = s – ∞ a relaxáció intenzitása (dielectric strength), τ a karakterisztikus idő, s és ∞ a
minta valós permittivitása kis- és nagyfrekvenciás határesetben és i az imaginárius egység.
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A Debye-egyenlet levezetésekor alkalmazott szigorú feltételek a gyakorlatban csak
ritkán teljesülnek, ezért az egyenlet a dielektromos relaxációk túlnyomó többségének
jellemzésére nem alkalmas. A valóságban a diszperziók és csúcsok szélesebbek a 2.8
egyenlettel leírhatóknál. A probléma kezelésére az 1940-es évektől kezdve egyre újabb
relaxációs függvényeket vezettek be, melyekben feltételezték a karakterisztikus idők
valamilyen eloszlását. A Debye-egyenlet legáltalánosabb formája az úgynevezett HavriliakNegami (HN) egyenlet:209,210

 *      



1  i  

 

,

(2.9)

ahol 0 ≤  ≤ 1 a szimmetrikus és 0 ≤  ≤ 1 az aszimmetrikus kiszélesedést jellemző
paraméter. A  = 1 esetben csak szimmetrikus kiszélesedés (Cole-Cole egyenlet),211 míg

 = 1 esetben csak aszimmetrikus kiszélesedés (Davidson-Cole egyenlet)212,213 történik. Az
 = 1 esetben a Debye-egyenletet kapjuk vissza. A 2.18. (a) ábra a normált Debye-egyenlet
( = 1, ∞ = 1) és egy ,  = 0,4 paraméterpárossal jellemezhető Havriliak-Negami egyenlet
komplex térbeli lefutását szemlélteti. A 2.18. (b)-(c) ábrákon a függvények valós és képzetes
síkra vett vetületeit hasonlíthatjuk össze.

2.18. ábra A normált Debye-, és Havriliak-Negami (,  = 0,4) egyenlet komplex térbeli
lefutása (a), valamint a valós (b) és képzetes (c) spektrumok összehasonlítása.
Látható, hogy az ábrázolt relaxációs függvények egy-egy komplex térbeli csavarvonalnak
felelnek meg (a). A függvények vetülete a frekvenciatengely és a valós rész tengelye által
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kifeszített síkra egy diszperziós görbét ír le, mely tehát a komplex permittivitás valós részének
frekvenciaspektruma (b). Hasonló módon a frekvencia- és a képzetes tengely által kifeszített
síkra vett vetület alatt értjük a függvény képzetes részének spektrumát, a veszteségi
spektrumot (c). A relaxációs időnek megfelelő karakterisztikus frekvenciánál ( = 1/  ) a
valós rész diszperziós görbéjének inflexiós pontja, míg a képzetes részben található csúcsnak
(veszteségi csúcs) maximuma van. A permittivitás valós és képzetes tengelyei által kifeszített
síkra vett vetület a Debye-egyenlet esetében tökéletes félkört ír le (a). A HN-egyenlet a
relaxációs idők szimmetrikus és aszimmetrikus eloszlását egyaránt figyelembe tudja venni. Ez
egy nyújtott/nyomott komplex térbeli csavarvonalat (a), azaz egy mind a kis-, mind a
nagyfrekvenciák felé széthúzott diszperziós görbét (b) és veszteségi csúcsot (c), valamint egy
nyomott félkört eredményez (a). A Havriliak-Negami függvény a legelterjedtebben használt
empirikus relaxációs függvény a szakirodalomban, segítségével az anyagok széles körének
dielektromos válasza leírható.
Mindegyik projekció, illetve maga a komplex függvény is matematikailag ugyanazt az
információt hordozza, így elég csak az egyik ábrázolásban vett adatsort kiértékelni. A
gyakorlatban leggyakrabban ez a képzetes spektrumot jelenti, azonban a hibák minimalizálása
érdekében a mindkét részt egyidejűleg figyelembe vevő komplex illesztések is használatosak.
2.3.1.3. Nem dipólus eredetű dielektromos folyamatok
A dielektromos relaxációt mutató anyagok nagy részében egyéb, nem dipólus eredetű
folyamatok is fellépnek. Leggyakrabban az anyagban található mobilis töltéshordozók
migrációja által okozott elektromos vezetés fordul elő. Az ideális egyenáramú (direct current,
dc) vezetés hatása csak a képzetes spektrumban jelenik meg. Leírásához a relaxációs
egyenletet az alábbi additív taggal kell kibővíteni:

  dc 
 ,
  0 

 *    i

(2.10)

ahol 0 = 8,8542 10-12 F/m a vákuumpermittivitás. A 2.19. ábra a 2.10 egyenlet veszteségi
spektrumát szemlélteti lineáris (a), valamint kettős logaritmikus ábrázolásban (b). Az
alacsony frekvenciák felé haladva erősen növekvő veszteséget kapunk, ami kettős
logaritmusos ábrázolásban egy -1 meredekségű egyenesként jelenik meg. Az angol nyelvű
szakirodalom a vezetési hozzájárulást – a lineáris reprezentációban kapott görbe terrierek
farkához való hasonlatossága miatt214 – a “conductivity tail” kifejezéssel illeti.204
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2.19. ábra A vezetési hozzájárulás veszteségi spektrumai a feltüntetett vezetőképességek
esetén lineáris (a) és kettős logaritmusos ábrázolásban (b).
Sok rendszer esetén tapasztalták, hogy bizonyos töltésátviteli folyamatok hatása a
permittivitás valós részében is megjelenik. Ekkor kettős logaritmikus ábrázolásban mind a
valós, mind a képzetes spektrum kisfrekvenciás részében -1-nél kisebb meredekségű lineáris
szakasz figyelhető meg. A jelenséget Jonscher nyomán kisfrekvenciás diszperziónak (lowfrequency dispersion, LFD) nevezzük.215,216 A 2.20. (a) ábra az LFD sematikus lefutását,216
míg a 2.20. (b) ábra a hidratált ovalbumin dielektromos spektrumát mutatja.80

2.20. ábra A kisfrekvenciás diszperzó megjelenése a permittivitás valós és képzetes részének
frekvenciafüggésében (a),216 illetve a hidratált ovalbumin dielektromos spektruma (b).80
A jelenség felbukkanása alacsony mobilitású töltéshordozókat nagy koncentrációban
tartalmazó rendszerek esetén várható, mint például a hidratált hidrofil porok (homok,67
agyagásványok,66 zeolit,106 stb.). A hozzájárulás figyelembevételéhez a 2.10 egyenlet
frekvenciatagját a 0 ≤ S ≤ 1 hatványkitevővel bővítjük, mely log-log ábrázolásban -S
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meredekségű egyenest szolgáltat. További vizsgálatok kimutatták, hogy az S kitevő nem egy
anyagra jellemző konstans, hanem az adszorbeált (víz)mennyiséggel és a mérési feszültséggel
változik. A 2.21. ábrán egy hidratált zeolit spektrumának feszültségfüggése látható.106

2.21. ábra A típusú zeolit dielektromos spektrumának feszültségfüggése.106
A mérőfeszültség növelésével a valós és képzetes spektrum kisfrekvenciás meredeksége
egyaránt nő; egymással végig párhuzamosan futnak. Mivel dc vezetés esetén S értéke nem
lehet -1-től különböző, ezeket a folyamatokat – szintén Jonscher javaslatára215 – kvázi-dc
vezetésnek (quasi-dc conductivity) is nevezzük.
Ha egy anyag különböző permittivitású és vezetőképességű tartományokból épül fel,
akkor annak dielektromos spektrumában relaxációs csúcsok jelennek meg. A jelenség
független attól, hogy a minta egyébként tartalmaz-e orientációs polarizációra képes
molekulacsoportokat. A problémát először Maxwell vetette fel híres, elektrodinamikát
megalapozó munkájában.217 Később azonban mások is – főleg Wagner218 és Sillars219 –
jelentősen hozzájárultak az effektus tárgyalásához. A folyamatot ezért a három kutató után
Maxwell-Wagner-Sillars (MWS) folyamatnak vagy határfelületi polarizációnak nevezzük.204
Kialakulását a 2.22. ábra szemlélteti. Homogén szerkezetű elektromosan vezető mintában
nem történik töltésfelhalmozódás (a), ám határfelületek megjelenésével (szemcsehatár, szálas
szerkezet, diszpergált részecskék, stb.) a vezetést okozó töltéshordozók a határfelületeken
akkumulálódhatnak (b). Az így kialakuló, egymástól távol lévő töltéssíkok óriás
dipólmomentumú dipólusokként viselkednek (c). A határfelületek áttöltődése az óriás
dipólusok nagy relaxációs erejű ( >> 1) dielektromos relaxációjának tekinthető.
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2.22. ábra A határfelületi polarizáció kialakulása. Elektromosan vezető homogén mintában
nincs töltésfelhalmozódás (a), azonban határfelületek megjelenésével az akkumulálódó
töltéshordozók (b) nagy dipólmomentumú dipólusokként viselkednek (c).
A folyamat során a kis- és közepes frekvenciákon a valódi dipólus relaxációkénál
nagyságrendekkel intenzívebb dielektromos választ mérhetünk. A határfelületi polarizáció az
egyes tartományok permittivitásának, vezetőképességének és szerkezetének bonyolult
függvénye. Leírása – a legegyszerűbb esetek kivételével – numerikusan megoldható
egyenletrendszerekkel történik.220 Az egyszerűbb modellek alapján Debye-típusú relaxációt
várhatnánk, a valóságban azonban kevéssé kiszélesedett Cole-Cole folyamatokat találunk.204
Elektromosan vezető rendszerekben nem csak a minta belső határfelületein történhet
töltéshordozó-akkumuláció. A minta felületét elérő ionok ugyanis nem tudnak a fém
elektródokba behatolni, így azok a fém felületén felhalmozódnak. Adott töltésű ionok
közelében, az elektroneutralitás elve miatt, az ellentétes töltésű ionok előfordulási
valószínűsége megnő. Az így kialakuló ionos szerkezet az elektrokémiában jól ismert
elektrokémiai kettősréteg.221,222 A dielektromos spektroszkópiában az elektród/minta
határfelületen lévő ionok hatását elektródpolarizációnak (electrode polarisation, EP)
nevezzük. Kialakulását sematikusan a 2.23. (a) ábra szemlélteti. A jelenség általában erősen
zavaró, és ha nem a kettősréteg szerkezetének vizsgálata a mérés célja,223,224 akkor hatását
próbáljuk minimálisra csökkenteni.204 A 2.23. (b) ábra példaként NaCl vizes oldatának
permittivitás spektrumait mutatja. Mivel a tömbi fázisú víz orientációs polarizációja
szobahőmérsékleten ~18 GHz frekvencián jelenik meg, melyet az oldott só csak kismértékben
változtat meg, valamint az oldat homogén, a spektrumban megjelenő folyamatokat az
elektródokon felépülő elektrokémiai kettősréteg okozza.
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2.23. ábra Az elektrokémiai kettősréteg kialakulása a minta/elektród határfelületen (a) és
NaCl vizes oldatának dielektromos spektruma (b). A beszúrt ábra az EP hatását szemlélteti.
Látható, hogy az elektródpolarizáció a permittivitás valós és képzetes spektrumának
kisfrekvenciás részében hoz létre nagyintenzitású polarizációt. Ezért egy valódi mintában az
elektródpolarizáció

a

dipólusok

által

okozott

relaxációk

kiértékelését

ellehetetlenítheti. A jelenség egzakt dielektromos spektroszkópiás leírása

225

teljesen

– az elmúlt

évtizedek próbálkozásai ellenére204,223,226,227,228,229,230 – még várat magára.
2.3.1.4. A dielektromos folyamatok hőmérsékletfüggése
Az anyagok dielektromos tulajdonságai erősen hőmérsékletfüggők. A hőmérséklet
emelésével a dipoláris relaxáció karakterisztikus ideje csökken, az általa létrehozott diszperzió
és csúcs a nagyobb frekvenciák felé tolódik el. A mobilis ionokat tartalmazó mintákban
ugyanakkor a töltéshordozók mozgékonysága nő meg, ami a vezetés (vagy LFD)
növekedését,

valamint

a

hozzá

kapcsolódó

mechanizmusok

(határfelületi-,

és

elektródpolarizáció) erősödését vonja maga után. A hőmérséklet változtatásával a
dielektromos folyamatok típusa, és így az általuk létrehozott spektrum alakja legtöbbször nem
változik. Az adott frekvenciatartományon, de különböző hőmérsékleteken felvett spektrumok
ezért a dielektromos válasz különböző időtartományát képezik le. Az angol nyelvű
szakirodalom a jelenséget a Time-Temperature-Superposition-Principle (TTSP) elnevezéssel
illeti, és először polimerek mechanikai relaxációjában írták le az 1940-es évek közepén.231
A dielektromos függvények hőmérsékletfüggése kétféle módon határozható meg:
izokronális vagy izotermális mérésekkel, melyeket sematikusan a 2.24. ábra szemléltet. Az
első módszer esetében a mérést néhány meghatározott (általában 4-10) frekvencián végezzük,
miközben a rendszer hőmérsékletét lineáris program szerinti változtatjuk (a), utóbbi esetben
előre beállított, állandó hőmérsékleteken mérjük az anyag teljes dielektromos spektrumát (b).
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2.24. ábra Az izokronális és izotermális mérési módszer összehasonlítása.206
Az első módszerrel kapott görbéket izokronális spektrumoknak232 vagy termodielektromos
görbéknek233 nevezzük, míg a második lehetőség valódi izotermális spektrumokat szolgáltat.
Ezek a 3D relaxációs térkép izokronális (azonos idejű) vagy izotermális mintavételezései.
A hőmérsékletaktivált relaxációk és vezetési folyamatok hőmérsékletfüggése a kémiai
reakciókhoz hasonlóan234 Arrhenius-típusú egyenletekkel írható le:206,207
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ahol Ea az aktiválási energia, azaz a dipólusok elfordulásához vagy az ionok továbblépéséhez
szükséges küszöbenergia,  és  a preexponenciális tényezők (a végtelen hőmérséklethez
tartozó relaxációs idő és vezetőképesség), k a Boltzmann-állandó és T az abszolút
hőmérséklet. A vezetőképesség hőmérsékletfüggését leíró 2.11.b egyenlet preexponenciális
tényezőjének

alakja

a

vezetés

mechanizmusától

függ,

ezért

általánosan

a

dc = (B/Tm) exp(-Ea/RT) egyenletet írhatjuk fel, ahol B és m (= 1, 0, 0,5) állandók. Utóbbi
számértéke attól függ, hogy az egyszerű ionugrás (simple jump), az átmeneti állapoton
keresztül megvalósuló (transition state) vagy a kinetikus modell (kinetic theory) keretein belül
mozgunk-e.235 Mivel az adszorpció okozta vezetésváltozást leggyakrabban az ionugrásos
felületi vezetéssel magyarázzák, ezért itt az m = 1 kitevőt használjuk. Az m megválasztása a
vezetést leíró paraméterek (Ea,  és ) számértékét csak kismértékben befolyásolja.
A 2.11.a-b egyenleteket linearizálva kapjuk:
ln   ln  0 

EA
,
kT

(2.12.a)

ln  dc T   ln  0 

EA
.
kT

(2.12.b)
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Ha a különböző hőmérsékleteken mért relaxációs idők és vezetőképességek (dc vagy dc T)
természetes alapú logaritmusát ábrázoljuk a hőmérséklet reciprokának függvényében
(Arrhenius-ábrázolás), akkor hőmérsékletaktivált folyamatok esetén egyenest kapunk.
Bizonyos veszteségi folyamatok hőmérsékletfüggését az Arrhenius-egyenlet paraméterezett
alakjával, a Vogel-Fulcher-Tammann (VFT)236,237,238 egyenlettel vagy a polimerek
dielektromos és mechanikus relaxációjában használt Williams-Landel-Ferry egyenlettel
írhatjuk le.239 Ilyen folyamatok például az üvegképző vegyületek és polimerek -relaxációja
vagy az ionos folyadékok (folyékony240 és zselé formában241) és ionomerek242
vezetőképessége. Ennek oka, hogy utóbbiak esetén az ionvándorlás a vázpolimer orientációs
relaxációjához kapcsolódik, míg ionos folyadékok esetében a töltésátvitel dipoláris relaxáció
és inter/intramolekuláris asszociáció összetett rendszerében történik.243,240,244
2.3.1.5. Különböző formalizmusok használata a dielektromos spektroszkópiában
A dielektromos sajátságok leírására különböző extenzív (impedancia, admittancia) és
intenzív (permittivitás, elektromos modulus, vezetőképesség és ellenállás, veszteségi tangens)
komplex fizikai mennyiségek használhatók. Ezek a dielektromos folyamatok leírásában
egyenértékűek, ugyanazt az információt hordozzák. A vizsgált rendszertől függően azonban
más-más formalizmus használata lehet előnyös. A permittivitás direkt kapcsolata a
polarizációs folyamatokkal, és az ezek következtében létrejövő spektrumok könnyű
kiértékelhetősége ideálissá teszi kis vezetőképességű rendszerek vizsgálatában. A
megnövekedett vezetőképesség (valamint a határfelületi- és elektródpolarizáció) azonban
teljesen elfedheti egy valódi dipólus orientációs relaxációjának válaszát, meggátolva ezzel a
rendszer dielektromos viselkedésének részletes feltárását. Elektromosan vezető rendszerek
esetén a permittivitás helyett ezért két további intenzív mennyiség, az elektromos modulus és
a vezetőképesség, használata ajánlott.
A mérsékelten vezető anyagokban található dipólusok relaxációjának tárgyalására a
permittivitás reciprokaként definiált elektromos modulus használata a célszerű:204
M     M    iM   

1

  




  
  
,
i
2
2
      
  2    2

(2.13)

ahol M*() a komplex modulus, M’() és M”() annak valós és képzetes része. Érdekesség,
hogy bár manapság a szakirodalom dielektromos relaxációs függvénynek a permittivitást
nevezi, a lineáris válaszelmélet szerint a relaxációs függvény – összhangban a mechanikai
relaxációs folyamatokkal245 – valójában az elektromos modulus, míg a permittivitás az
úgynevezett retardációs függvény.246 A 2.25. ábrán egy dipoláris relaxációt mutató vezető
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anyag dielektromos spektrumát láthatjuk permittivitás és modulus formalizmusban. A
polarizációs folyamatok (dipólus orientáció, MWS, stb.) a képzetes modulus spektrumban
csúcsként (2.25. (b)-(d) ábra), míg a valós részben egy frekvenciával növekvő értékű lépcsős
függvényként (2.25. (a)-(c) ábra) jelennek meg. A vezetés a dipoláris relaxációhoz hasonló
választ ad: diszperziós görbét a valós és csúcsot a képzetes részben (conductivity peak).

2.25. ábra Egy dipoláris relaxációt és vezetést is mutató minta dielektromos spektruma
permittivitás (a)-(b) és elektromos modulus (c)-(d) formalizmusban.
A

vezetési

relaxáció

(conductivity

relaxation)

csúcsmaximumának

frekvenciája a

vezetőképességtől és a minta permittivitásától függ ( = (0·s)/dc),247,248,249 és a csúcs a
növekvő vezetőképességgel magasabb frekvenciák felé tolódik el. Ideális dc vezetés mellett
Debye-csúcsot kapunk, amit az LFD és az elektródpolarizáció kis mértékben torzíthat. A
folyamatok leírásához használhatjuk az összes korábban definiált empirikus relaxációs
függvényt. Elektromos modulusban a HN-egyenlet az alábbi alakot ölti:
3

M     M    iM    M   
i 1

M i

1  i


M  



,

(2.14)

ahol M∞() a nagyfrekvenciás határérték, M a relaxáció intenzitása és M pedig a modulus
relaxációs idő. Ez nem egyenlő a 2.8 egyenletben definiált permittivitás relaxációs idővel,
ugyanis M =  (∞/s)1/x, ahol x = , .250 Mivel ∞ minden polarizációs folyamat esetén
kisebb, mint s, ezért ugyanazon dielektromos relaxáció képzetes modulus csúcsa mindig
magasabb frekvenciákon található, mint az adott permittivitás (veszteségi) csúcs (M << .
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Olyan rendszerek tárgyalására, melyekben egyértelműen a vezetés a domináns
folyamat, a vezetőképesség használata célszerű:

         i     0     i 0    ,

(2.15)

ahol ’() és ”() a vezetőképesség valós és képzetes része. Leggyakrabban a valós
spektrumot értékeljük ki, alakját vezető minta esetén a 2.26. (a) ábra szemlélteti.251

2.26. ábra A vezetőképesség valós részének változása a vezetés növekedésével (a) és egy
nagy vezetőképességű ionomer (PVIM NTf2) dielektromos viselkedésének összehasonlítása
permittivitás (b)-(c) és vezetőképesség (d)-(e) formalizmusban.243
A nagyfrekvenciák tartományában a függvény értéke a frekvenciával rohamosan nő. Ekkor a
külső tér olyan gyorsan változik, hogy azt a töltéshordozók mozgása nem tudja követni, így
nem alakul ki valódi diffúzió: a vezetőképesség látszólag megnő. Ez az úgynevezett
diszperzív (sub-diffusive/dispersive regime) vezetési tartomány. A kis frekvenciákon azonban
a külső tér olyan lassan változik, hogy az ionoknak mindkét polaritás esetén elegendő idejük
van diffúziós mozgást végezni. A vezetőképesség ekkor független a frekvenciától, és a
vezetési plató az egyenáramú (dc vagy ohmikus) vezetést szolgáltatja. Az anyag
vezetőképességének növekedésével (pl. adszorpció hatására növekvő töltéshordozókoncentráció, hőmérséklet hatására növekvő mobilitás) a plató emelkedik. Tipikus példaként
egy ionos folyadék alapú ionvezető polimer (poli(vinil-imidazólium) bisz(trifluormetilszulfonil)imid, PVIM NTf2) spektrumait láthatjuk a 2.26. (b)-(e) ábrán permittivitás és
vezetőképesség formalizmusban ábrázolva, Sangoro mérései nyomán.243 A vezetési
hozzájárulás és az elektródpolarizáció a permittivitás valós (b) és képzetes részében (c)
nagyintenzitású diszperziót okoz, ahogy ezt a 2.3.1.3. alfejezetben is láthattuk. Egy 2-3
nagyságrenddel kisebb intenzitású dipoláris relaxáció ilyenkor észrevehetetlen, miközben az
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elektródpolarizáció a vezetési farok kiértékelését is lehetetlenné teszi. A valós
vezetőképességi spektrum (d) az (a) panelen sematikusan bemutatott alakot ölti. A
kisfrekvenciákon látható letörés, és az ezzel párhuzamosan a képzetes részben megjelenő
csúcs (e) az elektromos kettősréteg (EP) kiépülésének eredménye.
Korábban több szerző is idegenkedett az elektromos modulus használatától, és vezető
minták jellemzésére kizárólag a komplex vezetőképességet javasolta.204 Az utóbbi évtizedben
azonban többen is kimutatták, hogy az elektromos modulusban történő kiértékelés ellen
felhozott érvek hibásak,252 így használata újból terjed a dielektromos spektroszkópiás
közösségben.253 A korábbi elutasítottság annak fényében pedig különösen érthetetlen, hogy az
ugyanazon lineáris válaszelméleti alapokon nyugvó mechanikai relaxációk leírásában
mindvégig kiterjedten használt formalizmusnak számított.245
2.3.2. Hidratált hidrofil anyagok dielektromos spektruma
A kémiailag különböző hidratált hidrofil adszorbensek hasonló dielektromos
spektrumot szolgáltatnak. A szakirodalomban az 1950-es évektől találhatunk erre vonatkozó
méréseket, és az elmúlt bő 60 évben egy sor oxid-hidroxid190,254,255,256,257,258,259 (főként
szilika109,260,261,262,263,264,265

és

alumina52,266,267,268),

agyagásvány,98,269,270,271,272,273,274

üveg,65,68,275 zeolit,106,110,111,276 homok67 és biopolimer,53,56,,61,62,63,80,81,277,278,279,280,281 esetén
vált nyilvánvalóvá a hasonlóság.
A 2.27. ábra néhány tipikus permittivitás spektrumot mutat víz/Cr2O3257 (a)-(b) és
víz/kaolinit272 (c) rendszerekben. A spektrumok szobahőmérséklet közeli hőmérsékleteken
legalább egy, de akár kettő vagy több veszteségi csúcsot tartalmaznak a közepesen magas
frekvenciákon. Az alacsony frekvenciák tartományában további éles felfutás látható mind a
valós, mind a képzetes spektrumokban. A felületi borítottság növekedésével a folyamatok
relaxációs ideje csökken: a diszperziók és veszteségi csúcsok a nagyobb frekvenciák felé
tolódnak el. A változó víztartalomnak tehát a hőmérséklethez hasonló hatása van. Ez az
úgynevezett Time-Humidity Superposition Principle (THSP), amit a 1980-as évek közepén
először,58 majd nemrégiben ‘újra’ felfedeztek.101
Mivel a dielektromos spektroszkópia nem abszolút szerkezetmeghatározási módszer,
pusztán a spektrumok vizsgálatából nem határozható meg sem a vizsgált anyag szerkezete,
sem az egyes veszteségi folyamatok típusa. Minden esetben kiegészítő mérések szükségesek
(pl. NMR, neutronszórási technikák, stb.), és az egyes relaxációs és vezetési folyamatok
azonosítása csak a vizsgált anyag alapos ismerete mellett tehető meg. A vízadszorpció során
mérhető spektrumok kialakításában szerepet játszó folyamatok sem ismertek pontosan: a
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szakirodalomban egészen különböző, sokszor egymásnak ellentmondó elméletekkel
találkozhatunk. A közepes frekvenciákon megjelenő veszteségi csúcs okaként leggyakrabban
a

vízmolekulák

felülettel

való

kölcsönhatás

során

relaxációját52,68,109,254,257,258,261,263,264,266,267,268,269,271,272,281
határfelületein

vagy

63,65,98,110,256,257,258,259,260,262,264,265,276,270,278

töltéshordozókat

(MWS)

feltételezik.

Zeolitokban

lelassult

dipoláris

a

minta

felhalmozódó
a

tipikusan

1

mobilis
Hz-1

MHz

frekvenciatartományban megjelenő csúcsokat az üregekben található ionok diffúziós
relaxációjával

magyarázzák,106,111,276

míg

fehérjékben

a

töltéshordozók

hopping

relaxációjával.53,56,62 A fentiekhez hasonló spektrumokat mértek továbbá alkáliföldfémmel
szennyezett alkálifém-halid mintákban is.103 A hibahelyek relaxációjának lehetőségét tehát
ionkristályok esetén mindig meg kell fontolni.

2.27. ábra Hidrofil adszorbensek dielektromos spektrumának változása a vízadszorpció
előrehaladtával víz/Cr2O3257 (a)-(b) és víz/kaolinit272 (c) rendszerekben.
A szobahőmérsékletű hidrofil adszorbensek spektrumaiban a ~1 MHz alatti
frekvenciatartományban megjelenő folyamatok (határfelületi polarizáció, elektromos vezetés,
stb.) hőmérsékletfüggése leírható a 2.11. a-b egyenletekkel. Az adszorbeált molekuláris víz
orientációs

relaxációja

ebben

a

frekvenciatartományban

csak

nagyon

alacsony

hőmérsékleteken (T << 273 K) vizsgálható, és hőmérsékletfüggésében (relaxációs
dinamikájában) az üvegképző anyagokra jellemző átmenet figyelhető meg: a mintát a
alacsony hőmérsékletről felmelegítve a kezdeti Arrhenius-típusú viselkedés egy szűk
hőmérséklettartományon VFT-típusúba vált át (fragile-to-strong transition/crossover).282
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3. Célkitűzés
Egy adszorbens felületén megkötődő molekula az adszorbens fizikai-kémiai
tulajdonságait gyökeresen megváltoztathatja. Ez különösen igaz az adott anyag dielektromos
sajátságaira, amelyek a töltésátviteli és relaxációs folyamatok felületi jellegénél fogva igen
érzékenyen reagálnak az egyes adszorbátumok jelenlétére. Ezek a változások alapvető
jelentőségűek – többek között – a szenzorok működésében, a heterogén katalitikus reakciók és
a biológiai folyamatok lefolyásában.
Munkám célja a hidrofil adszorbensek dielektromos tulajdonságaiban vízadszorpció
során bekövetkező változások vizsgálata volt. Ehhez egy – egyéb tulajdonságait tekintve –
igen jól ismert modellrendszert választottam. Az elmúlt bő egy évtizedben az SZTE TTIK
Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken kiterjedt kutatások folytak egydimenziós titanát
nanoszerkezetek előállítására, jellemzésére és módosítására.283,284 A hidrotermálisan előállított
trititanát szerkezetű nanoszál (titanate nanowire, TiONW), egy hidrofil, ionos oxid, mely
kiváló rendszernek bizonyult a fenti kérdéskör részletes vizsgálatára.
Az alábbi pontokban megfogalmazott problémákat vizsgáltam részletesen:


A

titanát

nanoszálakon

megkötődő

víz

típusának,

mennyiségének

és

termodinamikai állapotának feltárása.


Az elektromos vezetőképesség, mint a leggyakrabban vizsgált dielektromos
tulajdonság növekedésében szerepet játszó paraméterek azonosítása és kvantitatív
jellemzése.



Az adszorbeált víz típusának, mennyiségének és termodinamikai állapotának
kapcsolata a vezetési paraméterekben bekövetkező változásokkal.



A hidrofil modellrendszerben bekövetkező dielektromos folyamatok azonosítása,
valamint azok változása a vízadszorpció előrehaladtával.



Az

egyes

dielektromos

folyamatok

hőmérsékletfüggésének

tárgyalása,

dinamikájuk kvantitatív jellemzése.


A hőmérsékletfüggés segítségével meghatározott dinamikai paraméterek változása
az adszorbeált víz mennyiségével.



Egyszerű elméleti keret kidolgozása a vízmolekulák adszorpciója során létrejövő
vezetési karakterisztika alakjának magyarázatára.
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4. Kísérleti rész
4.1. A kísérleti munka során felhasznált anyagok
4.1.1. A vizsgált nanostruktúra
A modellrendszerként használt trititanát nanoszálakat (TiONW) tanszékünkön
állítottuk elő bázikus közegű hidrotermális eljárással.284,285 Egy tipikus szintézis során 2 g
anatáz TiO2-ot 140 cm3 10 mol/dm3 koncentrációjú NaOH oldatban diszpergáltunk. A kapott
fehér szuszpenziót zárt, teflonbélésű autoklávban 72 órán keresztül 130°C-on hőkezeltük,
miközben az autoklávot 10 1/perc fordulattal annak rövidebb tengelye körül forgattuk. A
nyers terméket ioncserélt vízzel és 0,1 mol/dm3 koncentrációjú sósavval pH = 7-ig mostuk,
majd a diszperziót szűrtük. A nanoszálakat ezután 70°C-os szárítószekrényben szárítottuk.
4.1.2. Az állandó relatív páratartalomú atmoszféra előállításához felhasznált anyagok
A mérések során a mintákat állandó relatív páratartalmú atmoszférában tartottuk.
Ehhez az alábbi, szilárd sójukkal érintkező telített sóoldatokat használtuk:286
Relatív páratartalom

Alkalmazott vegyület

Gyártó

6%
9%

Lítium-bromid (LiBr)
Kálium-hidroxid (KOH)

Sigma-Aldrich
Molar

11%

Lítium-klorid (LiCl)

Fluka

18%

Lítium-jodid (LiI)

Sigma-Aldrich

22%

Kálium-acetát (CH3COOK)

Reanal

29%

Kalcium-klorid (CaCl2)

Reanal

33%

Magnézium-klorid (MgCl2)

Sigma-Aldrich

43%

Kálium-karbonát (K2CO3)

Fluka

53%

Magnézium-nitrát (Mg(NO3)2)

Molar

62%

Ammónium-nitrát (NH4NO3)

Sigma-Aldrich

69%

Kálium-jodid (KI)

Sigma-Aldrich

75%

Nátrium-klorid (NaCl)

Molar

79%

Ammónium-klorid (NH4Cl)

Reanal

84%

Kálium-klorid (KCl)

Molar

90%

Bárium-klorid (BaCl2)

Reanal

94%

Kálium-nitrát (KNO3)

Reanal

97%

Kálium-szulfát (K2SO4)

Sigma-Aldrich

100%

Ioncserélt víz

–

4.1. táblázat Az állandó relatív páratartalmú atmoszféra kialakításához felhasznált anyagok.
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4.2. Vizsgálati módszerek
A titanát nanoszál modellrendszert számos módszerrel vizsgáltuk. Jellemeztük
morfológiáját,

összetételét,

szerkezetét

és

adszorpciós

tulajdonságait.

Követtük

a

vízadszorpció során bekövetkező dielektromos változásokat.
4.2.1. Elektronmikroszkópia
A nanoméretű anyagok jellemzésének elengedhetetlen vizsgálati módszere az
elektronmikroszkópia, ami lehetővé teszi az előállított anyagok morfológiájának és kristályos
szerkezetének tanulmányozását.
4.2.1.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)
A transzmissziós elektronmikroszkópia szubnanométeres laterális képi

felbontást

biztosít, így alkalmas a nanoméretű anyagok tanulmányozására. A nanoszálak méreteit,
morfológiáját és szerkezetét FEI Tecnai G2 20 X-Twin típusú elektronmikroszkóppal
vizsgáltuk 200 kV gyorsítófeszültség mellett. A mintaelőkészítés során a minta etanolos
szuszpenziójából vittünk fel egy cseppet lyukacsos szénfilmmel borított réz rostélyra.
4.2.1.2. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) – Energiadiszperzív spektroszkópia (EDS)
A

titanát

nanoszálak

morfológiáját

egy

Hitachi

S-4700

pásztázó

elektronmikroszkóppal vizsgáltuk, 5-30 kV gyorsítófeszültség mellett, másodlagos elektron
képalkotási módban, 1,5 nm maximális laterális felbontással. Az energiadiszperzív
röntgenspektroszkópia a minta kémiai összetételéről ad információt az elektrongerjesztéssel
kiváltott karakterisztikus röntgensugárzás detektálása és kvantitatív értékelése révén. Ezzel a
módszerrel lehetőség nyílik a minta meghatározott térrészeinek vizsgálatára, illetve nem okoz
gondot, ha az adott mintából kis mennyiség áll rendelkezésünkre. Ezt a módszert használtuk a
titanát nanoszálak vezetési folyamataiban is részt vevő, a hidrotermális szintézisből
visszamaradó Na+-ionok kimutatására. Az energiadiszperzív méréseket egy Röntec QX2
spektrométerrel végeztük 20 kV gyorsítófeszültség alkalmazásával. Az analízishez a SEM
mintákat használtuk fel, az EDS spektrométer a SEM készülékbe volt beépítve.
4.2.2. Röntgendiffraktometria (XRD)
A titanát nanoszálak kristályszerkezetéről, illetve az abban a vízadszorpció során
bekövetkező

változásokról

röntgendiffrakciós

vizsgálatokkal

nyertünk

információt.

Méréseinket egy Rigaku Miniflex II készülékkel végeztük Cu Kα (~0,154 nm) sugárzásnak
megfelelő hullámhosszat használva a 2θ = 3–80°-os tartományban. A nanoszálak
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interlamelláris távolságát a (200) reflexió pozíciójából számítottuk ki az n· = 2·d·sin
Bragg-egyenlet segítségével, ahol d a rácssíkok távolsága és  a diffrakció szöge. Az XRD
mérésekhez por alakú mintákat használtunk.
4.2.3. Infravörös spektroszkópia (FT-IR, ATR-IR, FT-NIR)
A 97% relatív páratartalmú atmoszférában tartott titanát minta FT-IR spektrumát egy
Bruker Vertex 70 típusú készülékhez kapcsolt Hyperion 2000 mikroszkóppal rögzítettük
reflexiós módban. A mintát etanolos szuszpenzióból polírozott alumínium lapra
cseppentettük,

majd száradást követően a

hordozó

spekuláris

reflexióját

mértük

(reflexiós-abszorpciós technika, IRRAS). A méréseket szobahőmérsékleten, a 4000–600 cm-1
hullámszám tartományban, 4 cm-1 felbontás mellett végeztük.
A tömbi fázisú víz FT-IR spektruma a nagy abszorpciós keresztmetszet miatt csak
vékony vízrétegen mérhető. Ehhez ATR-IR, azaz gyengített teljes visszaverődéses technikát
használtunk. Ekkor a gerjesztő IR-nyaláb legfeljebb néhány mikrométer mélységben lép be a
vizsgálandó anyagba, téve ezzel lehetővé erősen abszorbeáló minták vizsgálatát is. A
méréseket a Hyperion mikroszkópra szerelt egyreflexiós germánium egykristály ATR
objektívvel végeztük, az előzőekkel megegyező beállítások mellett.
A közeli infravörös tartományba eső spektrumot egy Thermo Scientific Antaris II
spektrométerrel rögzítettük a 10000–4000 cm-1 hullámszám tartományban, 4 cm-1
felbontással.
4.2.4. Termogravimetriás analízis (TG, TGA)
A titanát nanoszálakban található víz mennyiségét termogravimetriás mérésekkel
határoztuk meg. A méréseket minden páratartalom mellett ~100 mg mintával végeztük a
25-1000°C hőmérséklettartományban egy MOM DerivatographQ típusú műszer segítségével.
4.2.5. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
A

titanát

nanoszálakon

adszorbeált

víz

termodinamikai

állapotát

pásztázó

kalorimetriás módszerrel vizsgáltuk a -50°C és 25°C közötti hőmérséklettartományban. A
lehetséges fázisátmenetek számát hűtés-fűtés ciklussal határoztuk meg 10°C/perc hűtési és
fűtési sebességet alkalmazva. Az adszorpció során megjelenő egyes fázisokat a különböző
páratartalmakon tartott nanoszálakon határoztuk meg. A mintákat gyorshűtöttük -50°C-ra,
majd 5 perc termosztálás után 10°C/perc fűtési sebesség mellett rögzítettük a termogramokat
egy Mettler Toledo DSC821e készülékkel. Minden esetben ~20 mg mintát mértünk
hermetikusan zárt alumínium tégelyben, száraz nitrogénáramban.
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4.2.6. Adszorpciós/deszorpciós tulajdonságok vizsgálata
4.2.6.1. Nitrogénadszorpciós mérések
A titanát nanoszálak adszorpciós/deszorpciós izotermáit, fajlagos felületét és
pórusméret-eloszlását nitrogén adszorpciós-deszorpciós méréssel határoztuk meg. A
vizsgálatokat Quantachrome NOVA 2200 típusú automata szorptométerrel végeztük, -196°Con (77 K-en) adszorbeált nitrogén mennyiségének mérésével. A fajlagos felületet
BET-módszerrel határoztuk meg az izoterma 0,1-0,3 relatív nyomáshoz tartozó értékeiből. A
pórusméret-eloszlást a deszorpciós ágból a Barrett-Joyner-Halenda (BJH) eljárás segítségével
számítottuk ki.
4.2.6.2. Vízadszorpciós mérések
A nanoszálak dielektromos tulajdonságainak tárgyalásában különösen fontos az
adszorbeált víz mennyiségének ismerete. A vízadszorpciós izotermát a termogravimetriás
mérésekből számoltuk ki, a szerkezeti víz mennyiségének figyelembevételével. Az anyag
fajlagos felületének meghatározását a GAB-egyenlet alkalmazásával végeztük a 0,05-0,90
relatív nyomás tartományon.
4.2.7. Elektromos mérések
4.2.7.1. Tranziens ionáram módszer (ITIC)
A tranziens ionáram méréseket egy ACM Instruments Gill AC elektrokémiai
mérőrendszeren végeztük. A mintákra 3 V feszültséget kapcsoltunk és mértük az átfolyó áram
erősségének időbeli csökkenését (kronoamperometria). A mérésekhez a titanát etanolos
szuszpenzióját cseppentettük kerámia szubsztrátra felvitt réz elektródokra. Minden
páratartalmon megvártuk az adszorpciós egyensúly (konstans elektromos válasz) beállását.
Az áram mintán való áthaladása során ionok halmozódnak fel a réz elektródokon; az
áram időben csökken. A vezetőképességet maghatározó n és  paraméterek (2.1. egyenlet) az
áram lecsengési görbéjére illesztett exponenciális kifejezésből határozhatóak meg.287,288,289
I t  

A dcU
 U 
exp  2 t 
d
 d ,

(4.1)

ahol t a potenciálugrás óta eltelt idő, A az elektródok felülete és d azok távolsága. Az
ionmobilitást () a diffúziós állandóval (D) az Einstein-egyenlet köti össze:

kT  qD ,
ahol k a Boltzmann-állandó.
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(4.2)

4.2.7.2. Dielektromos relaxációs spektroszkópia (DRS)
A dielektromos spektroszkópiás mérések során a mintára harmonikus gerjesztő
feszültséget adunk, melynek hatására a mintán keresztül áram folyik. Ez lineáris rendszer
esetén szintén az idő harmonikus függvénye, és az U(t) feszültség és I(t) áramerősség között
legtöbbször nem nulla fáziskülönbség van, melyet -vel jelölünk. A 4.1. ábra a gerjesztő
feszültség és az átfolyó áram erősségének időbeli változását szemlélteti.

4.1. ábra A mintára adott gerjesztő feszültség és az azon áthaladó áram időbeli változása.
A mennyiségeket célszerű komplex formalizmusban írnunk, ekkor a minta
impedanciája az Ohm-törvény értelmében:
Z  ( )  Z ( )  iZ ( ) 

U  ( )
,
I  ( )

(4.3)

ahol Z*() a komplex impedancia, Z’() és Z”() annak valós és képzetes része. A
vizsgálandó anyagot egy kondenzátor dielektrikumaként mérve a minta permittivitása:

  ( )   ( )   ( ) 

1
,
iC 0 Z  ( )

(4.4)

ahol C0 a mérőkondenzátor geometriai kapacitása. Az így kapott dielektromos függvényt
szükség esetén más formalizmusokba is átszámolhatjuk (2.3.1.5. alfejezet).
A méréseket egy moduláris felépítésű Novocontrol Alpha-A FRA-rendszerrel
végeztük a 10-3-106 Hz frekvenciatartományban,290 a mérési körülményektől függően 50 mV
és 3 V gerjesztőfeszültséget használva A rendszer sematikus felépítése a 4.2. ábrán látható.
Egy földelt házban lévő, átalakított Novocontrol BDS1200-as mintatartó csatlakozott egy
ZG2 típusú Novocontrol interfészhez, mely az Alpha-A típusú fejegységhez kapcsolódott. Az
egységek közötti összeköttetéseket BNC-kábelek biztosították.
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4.2. ábra A mérési elrendezés sematikus rajza.
A nanoszálakat egy koaxiális hengerkondenzátorban mértük (mintájául a Novocontrol
BDS1307 típusú mintartartója szolgált291), ezzel kerülve el a pasztillák nyomásakor fellépő
vezetésváltozást.83,106,107,108,279,280 Az elektródok rozsdamentes acélból, a szigetelő elemek
poli(tetrafluoretilénből) készültek. A 4.3. ábra az alkalmazott mintatartó felépítését mutatja.

4.3. ábra A dielektromos méréshez használt cella sematikus rajza.
A mérés során a kondenzátor kapacitását határoztuk meg. Minden új páratartalom
esetén megvártuk az állandó dielektromos válasz kialakulását, amit az adszorpciós egyensúly
beállása jelének tekintettünk. A mért adatok gyűjtése a WinDETA 5.56292 célszoftver
segítségével történt. A mérési adatok kiértékelését OriginPro Origin 8.5 szoftverrel végeztük.
A mély hőmérsékletű méréseket egy cseppfolyós nitrogénnel hűtött termosztáttal
végeztük, míg a T > 0°C spektrumokat egy Julabo F12 termosztát segítségével rögzítettük.
4.2.7.3. Áram-feszültség karakterisztika meghatározása
Az áram feszültség karakterisztikákat egy Keithley 2612A műszer segítségével, a
dielektromos spektroszkópiás mérésekhez használt hengerkondenzátorban határoztuk meg,
84% relatív páratartalom mellett.
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5. Eredmények és értékelésük
5.1. A titanát nanoszál modellrendszer jellemzése
5.1.1. Morfológia és összetétel
A kiindulási (anatáz) TiO2-ból a hidrotermális szintézis során titanát nanoszálak
alakultak ki. Az 5.1. ábra a termékről készült jellemző transzmissziós (a) és pásztázó (b)
elekronmikroszkópos felvéteket mutatja.293

5.1. ábra A vizsgált titanát nanoszálakról készült transzmissziós (a) és pásztázó (b)
elektronmikroszkópos felvételek. A (b) panel beszúrt ábrája a SEM mintákon mért EDS
spektrumot mutatja.
A nanoszálak átmérője ~60 nm (a), míg hosszuk a néhány m-t is elérheti (b). Az 5.1. (b)
beszúrt ábráján a minta EDS spektruma látható. A szálak titánon és oxigénen kívül az
alkalikus szintézisközegből (NaOH) származó nátriumot is tartalmaznak. A kisintenzitású Sicsúcs a mintatartóból származik.
5.1.2. Kristály- és pórusszerkezet
Az 5.2. (a) ábra a nanoszálak és a kiindulási anatáz röntgendiffraktogramjait hasonlítja
össze. A nanoszálak jól láthatóan nem anatáz kristályszerkezetűek, a 2 = 11,1°, 25,1° és
29,5°-nál található reflexiók ugyanakkor jó egyezést mutatnak a szakirodalomban a trititanát
szerkezetekre korábban publikált eredményekkel.294,295,296 A 2 ≈ 11° -nál található reflexió
az 1D titanátszerkezetek interlamelláris távolságára (d200) jellemző,297 mely a minta
víztartalmának tárgyalásában különösen hasznosnak bizonyult. Az elektronmikroszkópiás,
röntgendiffraktometriás és röntgenspektroszkópiás mérések alapján kijelenthető, hogy az
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általunk vizsgált minta a (Na,H)2Ti3O7 összegképlettel jellemezhető trititanát nanoszálakból
áll.

5.2. ábra A titanát nanoszál és a kiindulási anatáz diffraktogramjainak összehasonlítása (a),
illetve a nanoszál nitrogén adszorpciós-deszorpciós izotermája (b). A (b) panel beszúrt
ábráján a pórusátmérő – deszorpciós ágból számolt – méreteloszlása látható.
A nanoszálak nitrogén adszorpciós-deszorpciós izotermáját az 5.2. (b) szemlélteti. Az
izoterma IUPAC osztályozás szerinti198 IV. típusú H1 típusú hiszterézishurokkal. Az
adszorpciós ág pr = 0,10-0,35 szakaszából a BET-egyenlet segítségével meghatározott
fajlagos felület 180 m2/g-nak adódott, ami az alkalmazott előkezeléstől (vákuum + kíméletes
(T < 130°C) kifűtés) csak kismértékben függött. A deszorpciós ágból BJH-módszerrel
meghatároztuk az adszorbens pórusméret-eloszlását. A pórusátmérő méreteloszlása a 5.2. (b)
beszúrt ábráján látható. Az eredmény nagymértékben hasonlít a korábban a rendezetlen szén
nanocső-hálózatokra hasonló módszerrel nyert pórusméret-eloszlásra.298 A ~2 nm-nél
található széles csúcs valószínűleg a nanoszálfalak hibahelyeiből kialakuló pórusoktól, míg a
~18 nm-nél található csúcs a szálak közötti térfogat feltöltődéséből származik. A ~3,5 nm
körül megjelenő éles csúcs nem az adszorbens pórusaitól származik, az az adszorpció során
feltöltődő, majd a deszorpció folyamán kiürülő pórusokban lévő adszorbátum (kondenzátum)meniszkusz összeomlásának következménye. Ennél alacsonyabb relatív nyomásokon a
deszorpciós ág már az adszorpciós ágon fut tovább. A relatív nyomás, amelyen ez
bekövetkezik, a kondenzátum meniszkuszának mechanikai stabilitásától függ, a szakirodalom
a jelenséget ’Tensile Strength Effect (TSE)’-nek nevezi.299 A nitrogén adszorptívum
használata esetén pr = 0,42-nél megszűnő hiszterézishurok a pórusméret-eloszlás görbéken
~3,5 nm átmérőnél éles csúcsot eredményez. Ezt láthatjuk az 5.2. (b) beszúrt ábrán is.
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5.1.3. A modellrendszerben található vizek típusai és mennyisége
Egy anyag nedvességtartalma kémiailag kötött (szerkezeti víz, kristályvíz), fizi-, és
kemiszorbeált, valamint mechanikailag kötött (kapilláris kondenzált vagy felületi)
víztípusokból állhat.300,301 A vízadszorpció dielektromos hatásának leírásához a titanát
nanoszálakban és nanoszálakon lévő víz típusának és mennyiségének ismerete szükséges.
5.1.3.1. A titanát nanoszálak víztartalma
A különböző víztípusok azonosítása érdekében termogravimetriás méréseket
végeztünk. Az 5.3. ábra a 6% és 97% páratartalmon tartott titanát minták termogravimetriás
görbéit hasonlítja össze.

5.3. ábra A 6% és 97% relatív páratartalmon tartott titanát nanoszálak termogravimetriás
görbéi, az egyes tömegvesztési folyamatok megjelölésével.
Az eredmények alapján három tömegvesztési tartományt lehet elkülöníteni: Az első, ~180°Cig tartó szakasz során elsősorban a felületen fiziszorbeált víz távozik, miközben egyre
nagyobb mértékben tapasztaljuk a kemiszorbeált víz deszorpcióját.302 A hőmérséklet
emelésével a nanoszálak fokozatosan elveszítik a felületi OH-csoportokat,303 ahogy ezt
korábbi immerziós mérésekben hidratált oxid adszorbensek (-Fe2O3,255 -Al2O3,304
ThO2305,306) esetében is kimutatták. A 180°C és 370°C közötti tartományban a további
kemiszorpcióval párhuzamosan szerkezeti vízvesztést tapasztalunk, ami az 1D titanát
nanoszerkezetek zsugorodásával, később szerkezetük összeomlásával jár együtt.297 250°C
felett a szerkezeti vízvesztéssel párhuzamosan a (Na, H)2Ti3O7 titanát topotaktikus átalakulása
zajlik (Na, H)2Ti6O13 és (Na, H)2Ti12O25 átmeneti szerkezeteken keresztül. A 400°C alatti
hőkezelés monoklin TiO2-(B) nanoszálak kialakulását eredményezi, míg a hőmérséklet
emelésével anatáz szálak jelennek meg. Végül 1000°C körül rutil szálak keletkeznek.297 Az
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5.3. ábra termogravimetriás görbéi közötti fő különbséget a fiziszorbeált, kisebb mértékben
pedig a kemiszorbeált víz mennyisége jelenti. A túlnyomórész szerkezeti változásokhoz
kapcsolódó tömegvesztés mértéke és a létrehozott lépcső alakja a meghatározás pontosságán
belül az egész mintasorozatban megegyeznek.
5.1.3.2. A dielektromos folyamatokban részt vevő víztípus azonosítása
A titanát víztartalomfüggő dielektromos tulajdonságainak tárgyalásához tisztáznunk
kell, hogy az egyes folyamatokban az előbbiekben azonosított víztípusok közül melyek
vesznek részt. Egyfelől, mivel a rendszerünket a mély hőmérsékletektől +80°C-ig vizsgáltuk,
a kemiszorbeált víztartalmat – az előző bekezdés alapján – az egész páratartalomtartományban állandónak feltételeztük. Ezt a feltevést erősíti az a 2.2.2.1. alfejezetben (2.10.
ábra) tárgyalt kísérleti tény, miszerint a kemiszorpció során kialakuló felületi OH-réteg már
nagyon alacsony páratartalmaknál (RH << 1%) teljesen kiépül, és az adszorpció
előrehaladtával tovább már nem változik.157,158,159 Másfelől, a szerkezeti víztartalom
megváltozását méréssel is tudtuk követni. Az 5.1.2. alfejezetben elmondottak szerint a 2 ≈
11° -nál található reflexió pozíciójának követésével a vízfelvétel során bekövetkező
interlamelláris

távolság-változás

(d200))

meghatározható.297

A

szerkezeti

víz

felvétele/leadása az interlamelláris távolság növekedését/csökkenését okozza, amelynek
hatására a reflexió a kisebb/nagyobb Bragg-szögek irányába tolódik el. Az 5.4. ábra a (200)
reflexióból a Bragg-egyenlet segítségével számolt interlamelláris távolságokat mutatja a
relatív páratartalom függvényében.

5.4. ábra A titanát nanoszál interlamelláris távolságának változása a teljes vizsgált
páratartalom-tartományban a röntgendiffraktogram (200) reflexiójának követésével. A
pontokra illesztett egyenes a változás mértékét szemlélteti.
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A pontokra illesztett egyenes a változás mértékét szemlélteti. A kisértékű meredekség a teljes
tartományon változatlan interlamelláris távolságot jelent. A kapott ~7 Å jó egyezést mutat a
TEM képekből (5.1. (a) ábra) leolvasható értékkel. A teljes adszorpciós tartományon
változatlan mennyiségű kemiszorbeált és szerkezeti víz azt jelenti, hogy a dielektromos
változások a felülethez gyengén kötött, fiziszorbeált vízrétegekkel állnak kapcsolatban.
5.1.3.3. Vízadszorpciós tulajdonságok
A fiziszorbeált vízrétegek kvantitatív jellemzéséhez, a termogravimetriás mérésekből
kiszámítottuk a szobahőmérsékletű vízadszorpciós izotermát. Ez látható az 5.5. (a) ábrán.

5.5. ábra A TiONW vízadszorpciós izotermája (a), és annak BET, valamint GAB-módszer
szerint linearizált görbéi (b). Az (a) panel beszúrt ábrája az izoterma p/p0 < 90% szakaszát
szemlélteti a GAB-illesztés199 eredményével. A monomolekulás borítottság a GAB-egyenlet
szerint 94 mg/g fajlagos adszorbeált mennyiségnél alakult ki.
Az adszorbeált vízmennyiség 90% páratartalom felett az adszorptívum folyamatos
kondenzációjának

eredményeként

ugrásszerűen

megnő

(third

adsorption

stage,

deliquescence). A 90% alatti változások szemléltetéséhez az izotermát az (a) panel beszúrt
ábráján a kondenzáció hatása nélkül ábrázoltuk. A görbe a GAB-egyenlettel való illesztés
eredménye, amely az nSmG = 94 mg/g, c = 44,7 és k = 0,6 paramétereket szolgáltatta, igen jó
egyezésben

a

TiO2

vízadszorpciójára

korábban

kapott

értékekkel.199,307,308,309

A

monomolekulás borítottság az egyenlet szerint (94 mg/g fajlagos adszorbeált tömeg) 22%
relatív páratartalomnál épül ki. A víz 11,1 Å2/molekula felületigényével310,311 számolva az
adszorbens fajlagos felületére 350 m2/g adódik, amely közel kétszerese a nitrogénadszorpciós
izotermából BET módszerrel nyert 180 m2/g értéknek. A vízadszorpciós izotermából a BET
egyenlet segítségével számolt fajlagos felületre (a kis relatív nyomások tartományában felvett
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pontok alacsony száma és nagy hibája miatt) 260-340 m2/g közötti érték adódik. A víz-, és
nitrogénadszorpciós mérésekből meghatározott fajlagos felületek nagymértékű eltérése nem
ismeretlen

jelenség.44,199,312

Üvegzúzalék

adszorbens

esetén

ezt

a

vízmolekulák

nemesgázatomokkal szembeni kedvezményezett pórusfeltöltésével,44 cellulóz mintában pedig
vízspecifikus kötőhelyek meglétével magyarázták.312 Egyes adszorbensek esetében a
hidratációt is figyelembe kell venni.190 Továbbá, mivel a fajlagos felületeket a
monomolekulás

adszorpciós

kapacitásból

számoljuk

az

adszorptívum

felületigénye

segítségével, nem szabad megfeledkeznünk az adszorpciós réteg molekuláris szerkezetéről
sem. A vízadszorpciós mérések segítségével nyert eredmények a vízmolekulák polaritása és
hidrogénkötésre való nagymértékű hajlama miatt is különbözhetnek a nemesgáz vagy
nitrogén adszorptívummal végzett mérésektől. Krisztobalit SiO2 felületének elméleti,313,314
illetve a Pt(111) felületen kialakuló jég (0001) elméleti és kísérleti vizsgálata315,316 kettős
vízréteget (full water bilayer) talált az adszorbeált vízrétegek zárórétegeként, ahogy a
TiO2(110) felületén mért izoterma ’könyök’részét is ’jégszerű’ kettős vízréteg kiépülésével
magyarázták.157 A monomolekulás borítottság meghatározásában további bizonytalanságot
jelent az egyes tudományterületek eltérő terminológiája: SPM és XPS vizsgálatokban a
monomolekulás borítottság gyakran egy vízmolekula elemi cellánként,174 míg IR
spektroszkópiában az adszorpciós rétegek számát az adszorbátum teljes rétegvastagságából
számítják180,171,184,185,181,182,186 a kettős jégszerű vízréteg (ice bilayer) vastagsága (irodalmi
értéke: 365 pm) segítségével.317 A különböző módszerekkel meghatározott monomolekulás
borítottságok és az ezekből számolt fajlagos felületek összehasonlításakor ezért különös
gonddal kell eljárnunk.
5.1.4. Az adszorbátum termodinamikai állapotának jellemzése
A modellrendszerben lejátszódó dielektromos folyamatok alapos tárgyalásához a
víztípusok azonosítása és mennyiségük meghatározása után szükséges azok termodinamikai
állapotának tisztázása. A 2.2.2.1. és 2.2.2.2. alfejezetekben láthattuk, hogy az adszorbeált víz
az adszorbens felületén különböző állapotokban lehet jelen. Ezek vizsgálatára az infravörös
spektroszkópiás és pásztázó kalorimetriás módszerek tűnnek a legkézenfekvőbb megoldásnak.
5.1.4.1. Rezgési spektroszkópiás mérések
Az

adszorbeált

vízréteg

szerkezetéről

további

részletek

nyerhetők

IR

spektroszkópiával. Ahogy azt a 2.2.2.1. alfejezetben is láthattuk, az OH-csoportok
nyújtórezgései (2800 cm-1–3800 cm-1) különösen érzékenyek a víz környező molekulákkal
kialakított hidrogénkötéseire. A ’jégszerű’ és a ’folyadékszerű’ vízrétegek és a szabad OH52

csoportok megjelenése észlelhető, valamint – megfelelő kísérleti körülmények között – ezek
aránya is meghatározható. A közeli IR tartományban rögzített spektrumok kombinációs sávja
pedig érzékenyen reagál a molekuláris víz jelenlétére.
Az 5.6. ábra a titanát nanoszálak és a tömbi fázisú víz tipikus IR spektrumát mutatja az
OH-csoportok nyújtórezgéseinek tartományában.

5.6. ábra A titanát nanoszálak és a folyékony víz FT-IR spektrumának összehasonlítása az
OH-csoportok nyújtórezgéseinek tartományában, az egyes víztípusok sávjainak jelölésével.
A beszúrt ábra egy közeli IR tartományban rögzített spektrumot mutat.
Látható, hogy mindhárom víztípus (jégszerű, folyadékszerű, szabad-OH) megtalálható a 97%
relatív páratartalomban tárolt mintában. A közeli IR spektrumban a 6000-7500 cm-1
hullámszám-tartományban az OH nyújtórezgések felharmonikusának sávja (OH), míg az
5500-4500 cm-1 tartományban az OH-csoportok és a molekuláris víz kombinációs sávja
(OH + H2O) látható. Utóbbi a tömbi folyékony víz kombinációs sávja közelében található
(~5000 cm-1), ami a vízmolekulák egymással és a felület OH-csoportjaival kialakított kiterjedt
hidrogénkötés-rendszerét feltételezi. A víz az adszorbens felületén tehát erősen asszociált,
hidrogénkötésű hálózatban található.190 Az ábrán szaggatott vonallal ábrázolt folyékony tömbi
víz spektruma a korábban mondottak szerint, bár hasonlít, nem egyezik meg az adszorbeált
rétegek spektrumával. Ez egyenes következménye annak a kísérleti tapasztalatnak, hogy sem
a hidrofil felületre közvetlenül adszorbeálódott ’jégszerű’, sem a nagy adszorbeált
mennyiségek tartományában kiépülő ’folyadékszerű’ vízrétegek spektruma nem egyezik meg
a nekik megfelelő tömbi fázisok spektrumával. Ráadásul ezek további átmeneti rétegekkel
együtt egyszerre vannak jelen a mért IR spektrumokban, amelyeknek ebből következően a
határfelületi vízréteggel rendelkező jég spektrumához kellene hasonlatosnak lenniük.
Azonban ez utóbbi sem teljesül maradéktalanul:180,189 az adszorbens felületének irányító
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hatása, illetve a különböző állapotú vízrétegek közötti hidrogénkötések miatt a tömbi fázisú
spektrumok segítségével végzett kiértékelés – az irodalomban való széleskörű elterjedtsége
ellenére – minden esetben csak közelítő jellegű lehet.181,182,183,184,185,186
5.1.4.2. Pásztázó kalorimetriás mérések
A titanát nanoszálakon adszorbeált víz termodinamikai állapotát mélyhőmérsékletű
pásztázó kalorimetriás módszerrel vizsgáltuk. Az 5.7. (a) ábrán a 97% relatív páratartalmú
atmoszférában tárolt minta hűtési-fűtési görbéjét láthatjuk.

5.7. ábra A titanát nanoszálak mélyhőmérsékletű pásztázó kalorimetriás hűtési-fűtési görbéi
(a), illetve a különböző relatív páratartalmakon tárolt TiONW minták fűtési görbéi (b), a
mélyhőmérsékletű fázisátmenet kinagyított részletével (c).
A hűtési görbén két különböző fázisátmenethez tartozó fagyási csúcs figyelhető meg, melyek
a fűtési görbén összetett olvadási csúcsként jelennek meg. Az olvadás a fagyási átmeneteknél
magasabb hőmérsékleteken történik. A fűtési csúcsok eltolódása a magasabb hőmérsékletek
irányába, illetve magas víztartalmaknál a különböző fázisátmenetek olvadási csúcsainak
egybeolvadása jól ismert jelenség a hidrofil adszorbensek vízadszorpciójában.191,192 Az 5.2.
(b) ábrán látható pórusméret-eloszlásból következik, hogy a mintákban lévő pórusokban lehet
kifagyó vízréteg. Ez a pórusok méretétől függő hőmérsékleten újabb olvadási csúcsot kell
eredményezzen.195 Ha ez is a helyzet, a mérések során alkalmazott magas fűtési sebességek
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(1°C/perc >> ~0,05°C/perc) mellett a kiszélesedett olvadási csúcsokat nem lehet feloldani.195
Az 5.7. (b)-(c) ábrákon a különböző relatív páratartalmú atmoszférákban tárolt nanoszálak
fűtési görbéi láthatók. A mélyhőmérsékletű (T < -15°C) átmenet tartományát a (c) panel
mutatja. Jól látható, hogy alacsony relatív páratartalmak esetében nem találunk
fázisátmenetet. Az adszorpció során a felületen először megkötődő vízmolekulák, a 2.2.2.2.
alfejezetben elmondottak alapján, a felület erős irányító hatása alatt álló, erősen asszociált,
hidrogénkötésű rendszerében nem szenvednek el elsőrendű fázisátalakulást. Ez(ek) a ki nem
fagyó ’jégszerű’ vízréteg(ek). Némely szerző feltételezte, hogy ez egy olyan monomolekulás
OH-réteg, mely pusztán a felületre érkező vízmolekulák disszociációjával áll elő.84,86,318 A
magyarázat azonban nem veszi figyelembe, hogy a vakanciákon bekövetkező disszociáció
csak nagyon alacsony páratartalmak mellett jellemző, és a felületi borítottság növekedésével
fokozatosan a molekuláris adszorpció válik uralkodóvá.156,175 Továbbá, még jóval a
vízmolekulák megjelenése után sincs mérhető fázisátmenet az adszorbenseken.
Az erősen kötött réteg(ek)en hidrogénkötéssel és dipól-dipól kölcsönhatással újabb
vízmolekulák kötődnek meg.61 Fázisátmenet először a ~60% relatív páratartalom
környezetében mérhető. Az olvadási csúcs alacsony hőmérsékletéből (~ -26°C) arra
következtethetünk, hogy az itt kialakult szerkezet nagymértékben különbözik a tömbi jég
szerkezetétől. Habár az 5.5. ábrán tárgyalt vízadszorpciós izoterma szerint 22% felett
elkezdenek új vízrétegek kiépülni, állapotváltozás csak jóval magasabb páratartalmak mellett
következik be. Erre kétféle lehetséges magyarázatot találunk a szakirodalomban. Egyfelől
elképzelhető, hogy a kiépülő vízrétegek fokozatosan leárnyékolják az adszorbens felületével
való

kölcsönhatást,319
171,178,180,185

befolyásolja.

mely

a

felsőbb

rétegek

termodinamikai

állapotát

erősen

Kelvin-szondás atomierő mikroszkópos mérésekkel SiO2 esetében

azonban kimutatták, hogy a felület vízdipólusokra gyakorolt hatása az első teljesen kiépült
adszorbátumréteg után kezd mérséklődni, és ~50% relatív páratartalom környezetében
rohamosan lecsökken.176 A magasabb páratartalmaknál ekkor már lehetséges fázisátalakulás.
A másik feltételezés szerint alacsony páratartalmaknál nincs elég vízmolekula egy
makroszkopikus jelenség (fagyás/olvadás) végbemeneteléhez.178 Részben hidrofóbbá tett
Hi-Sil 233 szilika320 közeli infravörös spektroszkópiás vizsgálata megmutatta, hogy a
vízadszorpció során kialakuló klasztereknek el kell érniük egy kritikus méretet a
fázisátalakulás bekövetkezéséhez.173 Mindent egybevetve, a titanátokon mélyhőmérsékletű
olvadási csúcsot mutató vízrétegek felelnek meg a Zografi által cellulózban és keményítőben
definiált köztes állapotnak (intermediate state),200 illetve az IR,181,182, XPS157 és röntgen
abszorpciós (NEXAFS)176 mérések során fémeken és fém-oxidokon talált átmeneti rétegeknek
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(transitional layers). Úgy tűnik, hogy pontosan ezek a rétegek képeznek átmenetet a
vízmolekulák dinamikájában is, ahogy azt grafit-oxid,321 kalcium-szilikát-hidrát (C-S-H)322 és
rutil TiO2323 esetén kimutatták. A titanátokon kialakuló vízrétegek szerkezetét a felületen a
szintézisből visszamaradt Na+-ionok, illetve egyéb ionos szennyezők is befolyásolják. A
’jégszerű’-’folyadékszerű’ átmenet (interfacial melting, surface premelting) ugyanis
különösen érzékenynek mutatkozott a szennyezők jelenlétére.324
Az adszorpció előrehaladtával az újonnan érkező vízmolekulák már a gyengébben,
nem közvetlenül a felületi OH-csoportokhoz kötött vízmolekulákból kialakult vízrétegekre
érkeznek. Ebben a tartományban a ’folyadékszerű’ rétegvastagság rohamosan nő, az
adszorptívum kondenzálódik (deliquescence, third adsorption stage). Az ebben a
termodinamikai állapotban lévő vízrétegek 0°C-hoz közeli hőmérsékleten olvadnak. A
kalorimetriás irodalomban használatos a ’free water’ elnevezés is, ám ez kissé félrevezető,
hiszen még 100% relatív páratartalom mellett sem beszélhetünk tömbi fázisról.178,200 Az
5.7. (b) ábrán is jól megfigyelhető, hogy a titanát nanoszál leggyengébben kötött
vízrétegeinek olvadási görbéje sosem egyezik meg a tömbi fázisú víz esetében mérttel, ahogy
azt a 2.2.2.2. pontban más hidrofil adszorbensek esetén is láthattuk.
Az 5.1. fejezet eredményeit, a titanát nanoszálak víztartalmának és víztípusainak
jellemzését, illetve a különböző adszorbeált vízrétegek termodinamikai állapotát egy angol
nyelvű referált közleményben tárgyaltuk.293
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5.2. A titanát nanoszálak dielektromos tulajdonságai
5.2.1. A dielektromos spektrum
5.2.1.1. Az elektromos vezetőképesség páratartalom- és frekvenciafüggése
A páratartalom szenzorok egy részében az elektromos tulajdonságok változását mérik
a páratartalom-változás, azaz a vízadszorpció során. A dielektromos tulajdonságok
ugyanakkor erősen függhetnek a mérési frekvenciától, ahogy azt a 2.3. fejezetben is láthattuk.
A szenzoros szakirodalomban elterjedt módszer a minta vezetőképességét jellemző valamely
mennyiség (ellenállás, vezetés, rezisztencia, vezetőképesség, kapacitív elrendezésben a
kapacitás, stb.) páratartalomfüggő értékének meghatározása néhány kiválasztott frekvencián.
A titanát nanoszálakat tartalmazó hengerkondenzátort ezért állandó relatív
páratartalmú atmoszférában tartottuk, és – mivel az adszorpció és deszorpció nem
pillanatszerű folyamat – megvártuk a rendszer elektromos válaszának állandósulását. Az 5.8.
(a) ábrán a titanát nanoszálak szobahőmérsékletű vezetőképességének változása látható nyolc
különböző mérési frekvencián, miután a mintatartóban a páratartalmat 100%-ról 9%-ra
csökkentettük.

5.8. ábra A vezetőképesség időbeli változása, ha a mintartóban a páratartalmat 100%-ról 9%ra csökkentjük (a), illetve a relatív páratartalom hatása a vezetőképességre (b). A 10 mHz-en
végzett mérés exponenciális függést rajzol ki.
Alacsony frekvenciákon nagyobb változás tapasztalható, a rendszer stabilizálódásához
körülbelül egy nap szükséges. A relatíve hosszú időtartam annak köszönhető, hogy
rendszerünk tervezésekor nem az adszorpciós egyensúly elérési idejének minimalizálása volt
a fő szempont. A nagy mintamennyiség (~néhány gramm), és a viszonylag zárt mintatartó
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(koaxiális

hengerkondenzátor)

mind

lassítják

a

folyamatot.

Ezt

kombinálva

a

folyadéktermosztát nagy hőkapacitású temperáló folyadékjával (etilén-glikol/víz elegy), a
rendszerünk a külső zavaró hatásokkal szemben robusztusnak bizonyult. Az 5.8 (b) ábrán a
nanoszálak vezetőképességének páratartalomfüggése látható logaritmikus ábrázolásban 10
mHz és 1 MHz között, hat különböző frekvencián mérve. Az eredmények nagyban
hasonlítanak egy sor hidrofil adszorbens – például BaTiO3-film,325 Na2Ti3O7 nanoszál,90 Lidópolt

3D

mezopórusos

SBA-16,326

Zr-oxid

film327

–

esetén

korábban

kapott

karakterisztikákhoz. Fontos hangsúlyozni, hogy az ábrázolt vezetőképesség nem pusztán a
nanoszálakat jellemzi, az a mintatartó egész mérőtérfogatából származik. Egy porminta
esetében ez az adszorbenst, az annak felületén megkötött és létrejött spécieszeket és a
pórusokban lévő levegőt jelenti.
Látható, hogy kis páratartalmaknál a vezetőképesség erőteljesen nő a mérési
frekvencia növekedésével (kapacitív viselkedés), miközben a különböző frekvenciákon mért
vezetőképességek közötti különbség a nagyobb páratartalmak tartománya felé haladva
rohamosan csökken. A frekvencia csökkenésével az anyag egyre érzékenyebben reagál a
környező atmoszféra víztartalmára, miközben a karakterisztika egyre nagyobb páratartalomtartományon lineáris. A 10 mHz-en mért vezetőképesség a páratartalommal exponenciálisan,
közel 6 nagyságrendet változik. A logaritmikus ábrázolásban illesztett egyenes és egyenlete
az 5.8. (b) ábrán látható. A legmagasabb mérési frekvenciákon az elektromos válasz
gyakorlatilag független a páratartalomtól. A vezetési válasz nagy páratartalom- és
frekvenciafüggése a különböző időállandójú – így különböző frekvenciatartományokhoz
hozzájáruló – dielektromos folyamatoknak köszönhető. A 2.3.1. alfejezetben elmondottak
alapján a kisfrekvenciás tartományban töltésátviteli és felhalmozódási, míg a magasabb
frekvenciákon

(szobahőmérsékleten

jellemzően

a

mikrohullámú

tartományban)

a

dipólusmolekulák orientációs relaxációjára lehet számítani. A titanát nanoszálak esetén azt
várhatjuk,

hogy

az

5.8.

ábra

szerinti

nagymértékű

vezetésváltozáshoz

tartozó

töltéstranszportot, illetve a minta heterogén szerkezetéből adódó töltésakkumulációhoz
kapcsolódó folyamatokat találunk a szélessávú dielektromos spektroszkópia által vizsgált
( < 1 MHz) tartományban.
5.2.1.2. Termodielektromos (izokronális) mérések328
Az anyag dielektromos spektrumához hozzájáruló folyamatok feltérképezésére
gyakran tájékozódó izokronális méréseket végzünk. Ennek során a minta hőmérsékletét széles
tartományban változtatjuk, miközben néhány meghatározott frekvencián mintavételezzük a
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minta dielektromos spektrumát. A mérési frekvenciákat úgy választjuk ki, hogy azok a
spektrométerünk mérési tartományát minél jobban lefedjék. Ekkor a sokszor több
nagyságrenddel eltérő időállandójú folyamatok a különböző frekvenciával rögzített görbéken
más-más hőmérsékleteken jelennek meg. A módszer előnye, hogy egy, az izotermális
méréseknél gyorsabb módszerrel lehet egy mérésből meghatározni azokat a folyamatokat,
amelyeket az izotermális spektrumok kiértékelésében figyelembe kell vennünk. Az 5.9. ábrán
a titanát nanoszálak termodielektromos görbéi láthatóak a -150°C – 0°C tartományban nyolc
különböző frekvencián (0,1 Hz–1 MHz) mérve. A valós (a) és képzetes (b) permittivitás
logaritmusának változása mellett a képzetes elektromos modulus (c) segít az egyes
folyamatok azonosításában.

5.9. ábra Különböző frekvenciákon mért valós (a) és képzetes (b) permittivitás, valamint
képzetes elektromos modulus (c) változása a hőmérséklettel a -150°C–0°C tartományon, az
egyes dielektromos folyamatok (I., II., III. és LFD) jelölésével.
A görbéken 3 dielektromos relaxáció figyelhető meg, melyeket – csökkenő megjelenési
hőmérséklet szerint – római számok jelölnek (I., II., III.). Az adott folyamatokhoz tartozó
képzetes modulus csúcs mindig alacsonyabb hőmérsékleten található, hiszen a modulus
relaxációs idő mindig kisebb a veszteségi relaxációs időnél (2.3.1.5. alfejezet). A kis
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dielektromos erejű III. relaxációt az intenzív I.-II. folyamatok majdnem teljesen elfedik,
alacsonyabb hőmérsékleteken és magas frekvenciákon azonban jól kivehető. Továbbá a
magasabb hőmérsékletek, illetve alacsonyabb frekvenciák tartományában mind a valós, mind
a képzetes permittivitás értéke erősen növekszik, amely kisfrekvenciás diszperzió (LFD)
megjelenésére enged következtetni (2.3.1.3. alfejezet). A vezetéshez tartozó moduluscsúcs
magasabb hőmérsékleteken található, ezért az az ábrán nem látható.
5.2.1.3. Izotermális spektrum
A mintában lejátszódó dielektromos folyamatok kvantitatív jellemzését az izotermális
körülmények között rögzített spektrumok kiértékelésével tehetjük meg. Az 5.10. ábra a titanát
nanoszálak valós (a) és képzetes (b)-(c) permittivitását mutatja 11% relatív páratartalom
mellett, 25°C (a)-(b) és -80°C-on (c), mérve, kettős logaritmikus ábrázolásban.

5.10. ábra A titanát nanoszálak valós (a) és képzetes (b)-(c) permittivitása 11% relatív
páratartalom mellett, 25°C (a)-(b) és -80°C-on (c) mérve, kettős logaritmikus ábrázolásban,
az egyes folyamatok (I., II., III., LFD) jelölésével. A pontokon átmenő görbe az 5.1.
modellfüggvény illesztése a mérési adatsorra.
A TiONW spektruma nagymértékben hasonlít a hidratált hidrofil adszorbenseken az elmúlt 60
évben mért dielektromos spektrumokra, ahogy azt a 2.3.2. alfejezetben láthattuk. A
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szobahőmérsékleten rögzített spektrumokban (a)-(b) két folyamat különböztethető meg (I. és
II.), míg alacsonyabb hőmérsékleteken az 5.9. ábrán nehezebben felismerhető III. folyamat is
megjelenik (c). A szobahőmérsékletű valós és képzetes permittivitás kisfrekvenciás felfutása
az előző pontban valószínűsített LFD folyamat bizonyítéka. A legalacsonyabb frekvenciákon
a kvázi-dc vezetés mellett minden valószínűség szerint elektródpolarizáció is fellép.
A kvantitatív tárgyaláshoz a spektrumokat megfelelő relaxációs függvénnyel kell
megillesztetni. Ehhez fontos tisztáznunk, hogy az 5.10. ábrán látható dielektromos
folyamatokon kívül figyelembe kell-e venni további relaxációkat. Vezetést (vagy LFD-t)
mutató minták esetében ugyanis gyakran tapasztalták, hogy az alacsony frekvenciák
tartományában, a vezetési farok takarásában lassú relaxációk – általában határfelületi
polarizációk – veszteségi csúcsa bújik meg.204 A vezetés zavaró hatásának elkerülésére jól
ismert módszer, amikor a képzetes permittivitás spektrumot a Kramers-Krønig transzformáció
segítségével a permittivitás valós részéből számítjuk ki. Ez a lineáris passzív rendszerek
komplex karakterisztikájának valós és képzetes részét összekötő transzformáció, amely
matematikailag a Hilbert-transzformáció egy speciális esete.329 Számítása csak numerikus
módszerekkel lehetséges.330,331 Létezik azonban egy alternatív módszer, amellyel a valós
permittivitás logaritmikus deriváltját számíthatjuk ki. Használata nagymértékű vezetés és
elektródpolarizáció, valamint közeli relaxációk megjelenése esetén célszerű:332
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(5.1)

amely kiszélesedett csúcsok esetén jó közelítéssel az ohmikus vezetés nélküli veszteségi
spektrummal egyezik meg (”der() ≈ {”() - ”dc()}.333 Szűk relaxációs idő-eloszlással
jellemezhető relaxációk esetén a logaritmikus derivált élesebb csúcsokat eredményez,
lehetővé téve közeli (diffúz) csúcsok feloldását.334 További előnye, hogy a használatával nyert
spektrumokban a valódi dc vezetés nem jelenik meg, a kvázi-dc vezetés, valamint az
elektródpolarizáció pedig az eredetileg mérhetőnél nagyobb meredekséggel látható. Ez
segíthet a kisfrekvenciákon megbúvó folyamatok felfedésében. Az 5.11. ábra a titanát
nanoszálak 29% relatív páratartalmon egészen 30 Hz-ig mért veszteségi spektrumát
hasonlítja össze a logaritmikus derivált spektrummal. Látható, hogy az I. és II. folyamat
veszteségi csúcsai valóban élesebben jelennek meg, azonban új relaxációt ez a módszer sem
fed fel. Ezért a kiértékelés során az LFD mellett a korábban talált folyamatokat (I., II. és III.)
vettük számításba.
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5.11. ábra A titanát nanoszálak képzetes dielektromos spektruma 29% relatív páratartalmon,
30 Hz-ig mérve. A logaritmikus derivált spektrum nem fed fel újabb relaxációs folyamatot.
Ennek során az I.-II.-III. relaxációkat három Havriliak-Negami függvénnyel, a kisfrekvenciás
diszperziót egy paraméterezett vezetési taggal írtuk le:
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(5.2)

ahol a -1-től különböző S meredekség miatt bevezetett a faktor dimenziója (rad Hz)S/(Hz). A
modellfüggvényünk minden páratartalom esetén és az összes vizsgált hőmérsékleten jól leírta
a minták dielektromos spektrumát. Az S konstans értéke a páratartalomtól és hőmérséklettől
függött, 0,7 és 1 között változott. Az 5.10. ábrán az 5.1 egyenlettel való illesztése eredményeit
is ábrázoltuk. Az ábrán az egyes folyamatok által létrehozott görbék szaggatott és pontozott
vonallal láthatóak. Az I.-III. relaxációs csúcsok Cole-Cole függvénnyel ( = 1)
jellemezhetőek, azonban a magasabb hőmérsékletű spektrumokban a III. folyamat a mérési
frekvenciaablak felső határán kívül esett, így a T > ~0°C mérések kiértékelésekor a II.
relaxációt HN-egyenlettel írtuk le. Ezzel az apró módosítással a III. csúcs nagyfrekvenciákon
megjelenő zavaró hatását tudtuk figyelembe venni.
Bár a dielektromos spektroszkópiában az egyes veszteségi folyamatok pusztán a
spektrumok kiértékelésével nem azonosíthatóak egyértelműen, az adott relaxáció intenzitása
(), tipikus relaxációs ideje és a veszteségi csúcs alakja árulkodó lehet. A teljes
bizonyossághoz a feltételezéseinket független technikákkal (NMR, neutron szórás, stb.) kell
igazolni. A ~100 Hz környékén feltűnő, tehát a magas hőmérséklet ellenére (25°C) is lassú,
nagyintenzitású I. folyamat egy heterogén mintában (TiONW/TiONW, TiONW/víz,
TiONW/levegő és víz/levegő határfelületek) valószínűleg határfelületi polarizáció eredménye.
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A nagyobb frekvenciáknál található II. veszteségi folyamat eredete ugyanakkor a
szakirodalomban is vita tárgyát képezi: eredhet az adszorbens felületének erőterében lelassult
dinamikájú

dipólus

(adszorbeált

vízmolekula)

orientációs

relaxációjától,

a

minta

határfelületein felhalmozódott töltésektől, mobilis ionok (pl. protonok) ugrásos vagy diffúziós
relaxációjából (2.3.2. alfejezet). A relaxáció határfelületi jellegének feltételezését erősíti, hogy
intenzitása ( = 10-15) a kalcium-szilikát-hidrátban (C-S-H gél) mért dipoláris
vízrelaxációknál

4-10X

nagyobb,322

miközben

több

dekáddal

alacsonyabb

frekvenciatartományban található. A dipoláris eredet feltételezését Y2O3,190 Cr2O3257 és
Nd2O3.258 adszorbenseken a csökkenő felületi borítottsággal lineárisan csökkenő relaxációs
intenzitásra alapozták; a veszteségi csúcs teljes deszorpció esetén eltűnt. A titanát
nanoszálakkal ugyanakkor kísérletileg nehéz reprodukálni a nulla relatív borítottság állapotát.
A szerkezeti víz elvesztésével a szerkezet zsugorodik, majd összeesik, ahogy azt az 5.1.3.1.
pontban láthattuk.297 A fiziszorbeált víz deszorpciójára korábban alacsony hőmérsékletű
vákuumkezelést javasoltak, amely a kemiszorbeált – és akár szerkezeti – vízréteget nem
távolítja el.255 Ezt kísérletileg úgy valósítottuk meg, hogy a zárt mintatartóba a konstans
páratartalmat biztosító sóoldatok helyett aktivált zeolit került, amely adszorpciós
vákuumszivattyúként funkcionált. A titanát fiziszorbeált vízrétege ennek hatására fokozatosan
deszorbeálódott, miközben a minta dielektromos spektrumát óránként rögzítettük. Az 5.12.
ábra a 24 óra elteltével mért permittivitás spektrumokat mutatja.

5.12. ábra A titanát nanoszálak dielektromos spektruma száraz atmoszférában 24 óra
deszorpciós idő után. A beszúrt ábra az I. és II. folyamatok relaxációs idejei logaritmusának
változását szemlélteti a deszorpciós idő előrehaladtával.
A képzetes részben jól látszik a II. folyamat (nyíllal jelölt) veszteségi csúcsa, tehát ez a
relaxáció – ellentétben a korábban publikált eredményekkel – nem tűnik el a legalacsonyabb
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víztartalmak esetén sem. A beszúrt ábrán az I. és II. folyamat relaxációs ideje logaritmusának
változása látható a deszorpciós idő előrehaladtával. A relaxációk egyértelműen függnek a
titanát adszorbeált víztartalmától, a deszorpció egész időtartama alatt monoton lassulnak. Az
első 5 órában nagy mértékű, később mérsékeltebb relaxációs idő növekedés tapasztalható.
Továbbá a két folyamat relaxáció ideje láthatóan párhuzamosan változik, ami a két relaxáció
kapcsolatára utal. Ezt egybevetve az I. folyamat határfelületi polarizációs jellegével, a II.
folyamat dipoláris eredetét ki lehet zárni. A két relaxáció kapcsolatára a későbbiekben több
példát is láthatunk. A III. veszteségi folyamat relaxációs intenzitása (0,2-0,4) több mint egy
nagyságrenddel kisebb az I. és II. intenzitásánál, és szobahőmérséklet közeli hőmérsékleteken
a mikrohullámú tartományban mérhető. Hasonló relaxációkat adszorbensek széles körében
(Vycor üveg,68 szilika-alumina335 és montmorillonit szuszpenzió,336 farost,337 különböző
oxidok,258 zeolitok,276 molekulaszita,264,265 alumina268 valamint szilika338 részecskék) találtak
az 1 MHz feletti frekvenciatartományban. Ezeket a feltételezések szerint a felületen kötött
vízmolekulák orientációs polarizációja hozta létre. Ezért a titanát minták III. folyamata nagy
valószínűség szerint egy poláris felületi spéciesz (funkciós csoport, molekula) orientációs
relaxációjának eredményeként jön létre.
5.2.1.4. Az izotermális dielektromos spektrum feszültségfüggése
Az 5.10. (a)-(b) ábrákon alacsony frekvenciákon feltűnő folyamatot korábban
kisfrekvenciás diszperzióként (LFD) azonosítottuk. Feltevésünket arra alapoztuk, hogy a
jelenség mind a valós, mind a képzetes spektrumban megjelenik, illetve, hogy a ’vezetési
farok’ meredeksége kettős logaritmikus ábrázolásban eltér -1-től. Az LFD egy további
tulajdonságát kihasználva azonban lehetőségünk van elméletünk további igazolására. Jonscher
hidratált zeolitok mérése során kimutatta,106 hogy “there is a measure of non-linearity in the
response with respect to the amplitude of the exciting electric field”, azaz a mérési feszültség
növelésével a dielektromos válasz nem-lineáris viselkedése figyelhető meg. Ezért különböző
mérési feszültségek alkalmazásával felvettük a titanát nanoszálak dielektromos spektrumát az
1 mV–3 V tartományban. Az eredményeket az 5.13. ábra mutatja.
A szobahőmérsékleten a közepes és magas frekvenciák tartományában található I. és
II. folyamatot a feszültég változtatása egyáltalán nem befolyásolta, míg a kisfrekvenciás
felfutás meredeksége ~100 mV felett (az aktuális érték páratartalomfüggő) rohamosan nőtt. A
mérési feszültség hatása tehát szöges ellentétben áll a hőmérséklet és páratartalom/víztartalom
hatásával, amelyek a spektrumokban feltűnő összes folyamatra – habár mindre
különbözőképpen, de – hatást gyakorolnak. Ezzel igazoltuk, hogy a kisfrekvenciás
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tartományon tapasztalt felfutás az LFD eredménye, ahogy azt – a 2.3.1.3. alfejezetben
ismertetett módon – több hidrofil rendszer vízadszorpciója során is tapasztalták.

5.13. ábra A titanát nanoszálak laborlevegőn rögzített valós (a) és képzetes (b) permittivitás
spektrumának függése a mérési feszültségtől az 1 mV–3 V tartományon. A (b) panel beszúrt
ábrája a minta áram (I)-feszültség (U) karakterisztikáját szemlélteti a 0–20 V tartományban
84% páratartalmon, három egymást közvetlenül követő mérés során.
A feszültség hatásának kvantitatív jellemzése az áram-feszültség (I-V) karakterisztikák
vizsgálata segítségével lehetséges. Az irodalomban egymással ellentmondó eredményeket
találunk a nedves anyagokon mért karakterisztikákat tekintve. A közlemények egy részében
ohmikus (lineáris),13,46,49,72,79 míg másik részében nem-lineáris5,9,47,79,88,89,106 viselkedést
mértek. A nemlinearitást – kissé elnagyoltan – egyfelől az ionok minta-elektród határfelületen
tapasztalható

újrarendeződésével,79

másfelől

a

megnövekedett

adszorbeált

vízmennyiséggel46,88 magyarázták. Az 5.13. (b) beszúrt ábrája a titanát nanoszálak három
egymást követő I-V karakterisztikáját mutatja a 0–20 V feszültségtartományban. Az első
mérés során 6 V alatt az áramerősség a műszer méréshatára alatt volt, majd ~9 V után
ohmikus viselkedés tapasztalható. A második mérés során kapott görbe végig az első felett
fut, és 4 V-nál nagyobb feszültségek esetén több tíz nA áram mérhető. Az addig lineáris
karakterisztika későbbi szakaszán (U > ~13 V) újabb töréspont figyelhető meg. Ez után az
áramerősség nagyobb meredekséggel, szintén lineárisan nő tovább. A harmadik
karakterisztika az előző felett fut az egész tartományban, 10-20%-kal magasabb
áramerősségeket szolgáltatva.
A kisfrekvenciás diszperzióra – legjobb tudásunk szerint – nem létezik általánosan
elfogadott magyarázat. Az I-V karakterisztikák alakja azonban arra utal, hogy nagy mérési
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feszültségek esetén kémiai reakciók játszódnak le a minta-elektród határfelületen. Erre
további bizonyíték az 5.13. (b) beszúrt ábra kisfeszültségű áramértékeinek emelkedése a
második és harmadik mérés során. Ekkor minden bizonnyal a korábbi mérés során generált
töltéshordozók okozta vezetést mértük. Ezen túlmenően, korábbi kísérletekben is
elektrokémiai reakciókat azonosítottak,22,25,88 melyek – egyes modellek szerint – az LFD
kiváltó okai is lehetnek.66,215,339 Az LFD, illetve az I-V karakterisztika nem-linearitása
ellenére érdekes módon a különböző mérési feszültségekkel kapott eredmények nem
különböznek nagymértékben. Ezért is tehetjük meg, hogy a 2.10. egyenletet módosítva az 5.2.
egyenletben szerepeltetjük. Az így definiált kvázi-dc vezetés340 lefutása – egy ordinátával
párhuzamos eltolástól eltekintve – közel megegyezik a valódi ohmikus viselkedéssel (ezért is
az elnevezés). Éppen ezért a tranziens ionáram módszerből (3 V) levont következtetések
felhasználhatók az 50 mV feszültséggel felvett dielektromos spektrumokból származó
eredmények magyarázatában.
5.2.2. A dielektromos folyamatok változása a víz adszorpciójával
A vízadszorpció során bekövetkező dielektromos változások vizsgálata során
rögzítettük a titanát nanoszálak szobahőmérsékletű dielektromos spektrumát 3 mHz és 1 MHz
között, 19 különböző relatív páratartalmú atmoszférában. Az 5.14. ábra a nanoszálak
spektrumának változását szemlélteti a környezet páratartalmának változásával permittivitás
(a)-(b) és elektromos modulus formalizmusban (c)-(d). Az I. és II. folyamatok a páratartalom
(víztartalom) növekedésével a nagyobb frekvenciák (csökkenő relaxációs idők) irányába
tolódnak el, hasonlóan a 2.27. ábrán bemutatott irodalmi adatokhoz. A relaxációs idők
valamivel több, mint két nagyságrendet változnak az egész vizsgált tartományban. Ezzel
párhuzamosan a kisfrekvenciás diszperzió intenzitása erőteljesen nő, ahogy azt a 2.21. ábra is
szemlélteti zeolitok vízadszorpciója esetére. A modulus formalizmus használatával az I. és II.
folyamat által létrehozott diszperzió és veszteségi csúcsok élesebben rajzolódnak ki, a
töltéstranszporthoz tartozó kisintenzitású vezetési csúcs ugyanis csak az alacsony frekvenciák
tartományában jelenik meg: Az 5.14. (c)-(d) ábrákon ez az ábrázolás kisfrekvenciás határa
alatt található.
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5.14. ábra A titanát nanoszálak szobahőmérsékletű dielektromos spektrumának változása a
környezet relatív páratartalmával permittivitás (a)-(b) és modulus (c)-(d) formalizmusban.
A 2.3.1.3. alfejezetben tárgyalt nem dipólus redetű relaxációk (LFD, EP) esetünkben is
megnehezítik a permittivitás spektrumok kiértékelését Ez különösen igaz magas páratartalmak
esetén, ahogy ez például az 5.14. (b) 84% és 97%-os görbéiből is látszik. Ezért az I. és II.
folyamatok relaxációs idejét az elektromos modulus segítségével (2.13 egyenlet), míg az
LFD-t (kvázi-dc vezetést) a permittivitás spektrumok vezetési felfutásából határoztuk meg az
5.2. egyenlet vezetési tagjának segítségével. A továbbiakban a nehézkes kisfrekvenciás
diszperzió, LFD vagy kvázi-dc vezetés kifejezések helyett, minthogy Jonscher szerint is
töltéstranszport eredetű veszteségi folyamatról van szó,215 röviden a ’vezetés’ elnevezést
használjuk.
5.2.2.1. A dielektromos folyamatok páratartalom-függése
Az 5.15. ábrán látható a vezetés (a), valamint az I. és II. folyamatok relaxációs ideje
(b) logaritmusának változása a környezet páratartalmával. A vezetés esetében kapott lineáris
karakterisztika

(az

egyenes

egyenlete

az

ábrán

látható),

azaz

exponenciális

páratartalomfüggés az 5.2.1.1. pontban tárgyalt páratartalom-, és frekvenciafüggő
vezetőképesség (5.8. ábra) eredményekkel vág egybe.
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5.15. ábra A titanát nanoszálakban fellépő vezetés (a), valamint az I. és II. folyamatok
relaxációs ideje logaritmusának változása a környezet páratartalmával. A vezetés esetében az
illesztett egyenes egyenlete is látható (a).
A legalacsonyabb frekvenciákon tapasztalt exponenciális függés egyszerűen abból fakadt,
hogy ebben a frekvenciatartományban a töltéstranszport folyamatok dominálnak. A relaxációs
idők (I., II.) az 5.14. ábrán tapasztaltaknak megfelelően monoton csökkennek. A hidratált
hidrofil adszorbensek veszteségi folyamatainak relaxációs idejére azonban nem ismeretes
olyan referencia, mely a páratartalom függvényében valamilyen konkrét (pl. exponenciális)
függést állapítana meg.
5.2.2.2. A vezetés paramétereinek páratartalom-függése
A páratartalom megváltozásával összefüggő vezetőképesség-változásban főszerepet
játszó paraméterként, a 2.1.2.4. alfejezetben tárgyaltak szerint, mind a töltéshordozók
mobilitását, mind azok koncentrációját azonosították. A kérdés tisztázása érdekében a titanát
nanoszálakon tranziens ionáram méréseket végeztünk. A fésűelektródokra cseppentett titanát
nanoszál szuszpenzióból megszáradó mintát különböző páratartalmú atmoszférákba
helyeztük, majd az adszorpciós egyensúly beállását követően (állandósult elektromos válasz)
3 V potenciálugrást alkalmaztunk. A mintán átfolyó ionáram lecsengését regisztráltuk. A 29%
relatív páratartalom mellett mért lecsengési görbe az 5.16. (a) ábrán látható. A görbe első
másodperceiben gyors esést, majd az áramerősség kisebb mértékű csökkenését mértük.
Mikrokristályos cellulózon mért ionáram görbéken korábban szintén több szakaszt találtak,
melyeket a különböző töltéshordozók (H+, Na+ vagy OH-) által létrehozott áramokkal
azonosítottak.83,85 Az áramerősség egy óra eltelte után alig változik; közel állandó
maradékáramot mérünk. A görbe gerjesztés utáni néhány másodperces szakaszát
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exponenciális függvénnyel megillesztettük (5.16. (a) beszúrt ábra), és a vezetést jellemző
paramétereket (dc, n, , D) a 4.1 és 4.2 egyenletek segítségével meghatároztuk.

5.16. ábra A titanát nanoszálak tranziens ionáram lecsengési görbéje 29% relatív páratartalom
mellett (a), valamint 3 V gerjesztőfeszültség használatával, különböző páratartalmak mellett
mért valós vezetőképesség spektrumok (b).
A 2.1.2.4. alfejezetben tárgyalt vezetési mechanizmusok alapján úgy gondoljuk, hogy a
módszerrel az anyag vezetéséért nagymértékben felelős protonokról nyertünk információt. A
feltételezésünket tovább erősíti, hogy titanát nanoszerkezetekben magmágneses rezonancia
módszerrel különböző típusú protonokat mutattak ki, nagy mennyiségben.341 Az ionáram
mérésekből származó paraméterek közül a vezetőképességet (dc) független módszerekkel is
meg lehet határozni, ezzel is ellenőrizve a kapott értékek megbízhatóságát. Ezért az ionáram
méréseknél alkalmazott 3 V gerjesztőfeszültséggel további dielektromos spektroszkópiás
méréseket végeztünk. A kapott valós vezetőképesség spektrumokat az 5.16. (b) ábra mutatja.
A 6% mellett mért spektrumot a jobb áttekinthetőség érdekében nem ábrázoltuk.
Az

ionáram

és

dielektromos

spektroszkópiás

mérésekkel

meghatározott

vezetőképesség páratartalom-függése az 5.17. ábrán látható. Az összehasonlítás érdekében
ábrázoltuk az 5.2.1.1. pontban (5.8. (b) ábra) tárgyalt, 10 mHz frekvencián mért
karakterisztikát, az 50 mV feszültséggel mért dielektromos spektrumokból meghatározott
(5.15. (a) ábra), a 3600 s-nál leolvasott maradékáramból (5.16. (a) ábra), valamint 84%
páratartalom mellett mért I-V karakterisztikából (5.13. (b) ábra) számított vezetőképességet is.
Az egészen különböző mérések hasonló exponenciális vezetési karakterisztikát rajzolnak ki.
A legpontosabb módszernek a dielektromos spektroszkópiás mérések tekinthetők. Az 50 mV
és 3 V feszültség használatával kapott görbék egy ordináta menti eltolástól eltekintve jól
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egyeznek. Az eltolás oka (az így meghatározott vezetőképesség hibája) az LFD elméleti
leírásának hiányosságaiban keresendő (2.3.1.3. alfejezet).

5.17. ábra A titanát nanoszálak hat különböző módszerrel meghatározott vezetőképességének
változása a relatív páratartalommal. Az ábrán a lineáris illesztések eredményei is láthatók.
A különböző módszerekkel nyert karakterisztikák meredeksége (log10dc/RH%), és
tengelymetszete (log10dc(RH = 0%) az 5.1. táblázatban láthatók. Feltüntettük az egyes
paraméterek átlagát és korrigált empirikus szórását is.
DRS (3 V)

ITIC

DRS (50 mV)

’ (10 mV)

Imaradék

Átlag

Szórás

m

0,0416

0,0592

0,0431

0,0497

0,0455

0,0478

0,0071

t

-12,1177

-12,6780

-12,7666

-13,4526

-11,4444

-12,4949

0,7534

1. táblázat A titanát nanoszálak öt különböző módszerrel meghatározott páratartalomfüggő
vezetési paraméterei, valamint azok átlaga és korrigált empirikus szórása.
Jól látható, hogy az egymástól független módszerekkel, illetve – azonos módszer esetén –
egymástól független mérési sorozatok, gerjesztőfeszültségek esetén is nagyon hasonló (5-15%
szórás) karakterisztikákat nyerünk.
A vezetőképességet meghatározó paraméterek páratartalomfüggése az 5.18. ábrán
látható. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében a vezetőképesség (a), a diffúziós állandó
(b) és a töltéshordozó-koncentráció (c) logaritmusát egymás alatt ábrázoltuk. Az 5.18. (b)
beszúrt ábrája a diffúziós állandót és az ionmobilitást mutatja lineáris ábrázolásban. A
vezetőképesség

az

5.17.

ábrának

megfelelően

4-5

nagyságrendet

változik

közel

exponenciálisan a teljes páratartalom-tartományban (a), míg az ionmobilitás (diffúziós
állandó) mindössze egy nagyságrendet három, jól elkülöníthető szakaszon (b). A meghatározó
paraméternek így a töltéshordozó-koncentrációnak kell lennie. Valóban, a vezetésért felelős
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ionok koncentrációja ~3 nagyságrendet változott a teljes tartományban. Az eredmény jól
egyezik a mikrokristályos cellulóz vezetése esetén kapott trenddel,85 ahol az ionmobilitás
kisebb mértékű változásához a töltéshordozók koncentrációjának több nagyságrendnyi
növekedése társult. Az adszorbeált vízmolekulák és a vezetésért felelős ionok között azonban
nem egyértelmű az összefüggés. Az 5.18. (c) ábrán az 5.5. ábra adszorpciós izotermájából
számított vízmolekula-koncentrációt (megkötött vízmolekulák a vizsgált minta teljes
térfogatában, tehát a mintatartó mérőterében) is feltüntettük. A vízmolekulák számának
növekedése közel sem olyan drasztikus, mint a töltéshordozóké. Ez a tapasztalat szintén
megegyezik a cellulózra kapott korábbi eredményekkel.85

5.18. ábra A titanát nanoszálak vezetőképessége (a), valamint az azt meghatározó
paraméterek – iondiffúziós állandó/ionmobilitás (b) és ionkoncentráció (c) – változása a
relatív páratartalommal.
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Az ionmobilitás változásának általunk meghatározott trendje (5.18. (b) ábra) nagyon jó
egyezésben van korábbi, metanol/szilika xerogélen végzett hőmérsékletfüggő NMR mérések
szobahőmérsékletű adatsoraival:169 az ionmobilitás a monomolekulás réteg kiépüléséig
meredeken nő, majd egy közel állandó platót követően a nagy borítottságok tartományában
újra növekedésnek indul. A protonok diffúziós állandójának páratartalomfüggését az 5.19.
ábrán a három szakaszra jellemző egy-egy kalorimetriás görbe feltüntetésével újrarajzoltuk.

5.19. ábra A titanát nanoszálak domináns töltéshordozója (nagy valószínűséggel proton)
diffúziós állandójának változása a relatív páratartalommal. Az egyes szakaszokra jellemző
kalorimetriás görbék is láthatóak.
Az 5.1.4. alfejezetben tárgyalt termodinamikai jellemzést felhasználva a titanát
nanoszálak nedvesedése közbeni változásokat az alábbiak szerint képzeljük el: (1) jóval 6%os relatív páratartalom alatt, disszociatív adszorpció következtében kialakul a teljes felületet
beborító OH-réteg, amely mintegy magként szolgál a vízmolekulák további megkötődéséhez;
(2) a 6–22% tartományban az adszorbeált vízmennyiség és a proton mobilitása meredeken nő,
ám a kiépülő ’jégszerű’ vízrétegekben nem történik fázisváltás; (3) 22% és ~50% között a
megkötődő vízmolekulák száma kevésbé nő, az ekkor kiépülő vízrétegekben továbbra sem
mérhető fázisváltás. Az ionmobilitásban mérhető plató kezdete (a mérési bizonytalanságok
miatt) a 30% és 60% közötti tartományra tehető; (4) a 60% és 90% közötti tartományban még
mindig mérsékelt vízadszorpció tapasztalható, azonban a kiépülő vízrétegek már kevésbé
érzik az adszorbens felületének hatását (~átmeneti réteg a 2.13. ábrán), mélyhőmérsékletű
(~ -25°C) fázisváltás történik; (5) a 90% feletti páratartalom-tartományon az adszorbeált víz
mennyisége meredeken emelkedik és – a kalorimetriás mérésekből jól kivehetően – a
tömbihez hasonló fázisban lévő vízrétegek jelennek meg. A 2.2.2.2. alfejezetnek megfelelően
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ez a legfelső adszorbeált és/vagy a pórusokat feltöltő vízrétegeket jelenti. Az ionmobilitás
ugyanezen tartományban a korábbi platóértéktől elemelkedik és újfent növekedésnek indul.
A relatív páratartalom, az adszorbeált vízmennyiség, az ennek hatására kialakuló
rétegek termodinamikai állapota, valamint a töltéshordozók mobilitása között kapcsolatot
teremteni képes mikroszkopikus mechanizmus jelenleg nem ismert. Az alacsony
páratartalmak tartományában celullózban megfigyelt mobilitásnövekedést sűrűségfunkcionálelméleti (DFT) számításokkal vizsgálták.112 Magyarázatuk szerint, mivel a töltéshordozók
(esetükben Na+-t feltételeztek) a megkötődő vízmolekuláktól nem férnek a felület rögzített
OH-csoportjaihoz, energetikailag kedvezőbb a mobilis vízmolekulákhoz kötődniük. Ezzel a
töltéshordozók mozgékonyságát immár a vízklaszter mozgékonysága határozza meg. Az
nagymértékben megnő. Ez a protonvezetőkre már jóval korábban definiált töltéstranszport, a
’vehicle-mechanism’342,343 egy speciális esete. Mivel a titanátokban is protonok lehetnek a
domináns töltéshordozók, a jelenség esetünkben is felléphet. A plató kialakulását az
immobilis funkciós csoportokhoz való kötődéssel és az ionugrásos vezetéshez szükséges
felületi helyek telítődésével magyarázták.85 A kondenzált, tömbi fázishoz hasonló rétegekben
tapasztalt nagy mobilitást valószínűleg Grotthuss-típusú protonátadásos vezetés okozza.344,345
5.2.2.3. A töltéstranszport folyamatok változása az adszorbeált víz mennyiségével
Bár a vezetés páratartalommal történő exponenciális változása jól ismert és anyagok
széles körére publikált eredmény (5.2.1.1. alfejezet), nem világos, hogy a vezetésváltozásra
felállítandó mikroszkopikus elméletnek a vezetést mely fizikai mennyiség függvényében kell
magyaráznia. A szakirodalomban különböző szerzők különböző mennyiségek függvényében,
úgy

mint

RH,9,29,66,69,72,78,79,84,88,89,90,93,96,318,325,326,327

mennyiség/felületi

borítottság

log(RH),40,82,86

adszorbeált

19,24,26,27,34,36,38,39,41,44,45,46,47,48,49,51,52,59,65,68,73,82,85,87,91,131

vagy

log(víztartalom),10,13,14,15,17,37,85 közlik saját eredményeiket.
Az adszorpció következtében végbemenő dielektromos folyamatok felületi jellegéből
fakadóan az adszorbeált mennyiség tűnik a meghatározó paraméternek. Minthogy az 5.1.3.2.
pontban világossá vált, hogy a titanát nanoszálak esetében csak a fiziszorbeált vízrétegeket
kell figyelembe venni az egész vizsgált 6–100% tartományban, az eredményeket a
továbbiakban az adszorbeált víz mennyisége, illetve a felületi borítottság függvényében
tárgyaljuk. A fajlagos felület BET- és GAB-modellből származó értékei között meglévő ~2X
szorzó (5.1.3.3. alfejezet) a trendeket nem, csak néhány számértéket változtat meg.
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Az 5.20. ábra a titanát nanoszálak 50 mV gerjesztőfeszültség használatával mért
dielektromos spektrumaiból meghatározott vezetés logaritmusának (DRS 50 mV az 1.
táblázatban) változását szemlélteti az adszorbeált vízmennyiség függvényében.

5.20. ábra A titanát nanoszálak logaritmikus vezetőképességének változása az adszorbeált víz
mennyiségével. Az ábra a GAB-modellből számolt felületi borítottságot is szemlélteti. Az
ábrán a vonalak lineáris illesztés eredményei.
A 2.1.2. alfejezetben ismertetett és esetünkben is látható – közel négy nagyságrenden
keresztül – lineáris karakterisztika exponenciális vezetésfüggést jelent a kis felületi
borítottságok tartományában (az 5.20. beszúrt ábrán kinagyítva látható ez a tartomány). A
pontokra fektetett szakaszok lineáris illesztések eredményei. A hidroxilált felülethez képest a
kiépülő vízrétegek tehát nagyban növelik a vezetőképességet,55 bár SnO2-on végzett TPD
mérések tanúsága szerint a vezetőképességre a kezdeti kemiszorbeált vízréteg (OH-csoportok)
kiépülése van nagyobb hatással.346 Ez az alapja a 2.1.2.4. alfejezetben tárgyalt magas
hőmérsékletű szenzorok működésének is. Az adszorptívum kondenzációjának kezdetétől
mérsékeltebb exponenciális emelkedést tapasztalunk: a tömbi fázishoz hasonló rétegek
kiépülése tehát csak kisebb mértékű változást okoz.
Az 5.18.-19. ábrákon azonban láthattuk, hogy a mobilitás monoton növekszik (a
kondenzáció tartományában különösen) a vízadszorpció előrehaladtával, és a töltéshordozók
koncentrációja a domináns a vezetés változásában. Az adszorbeált vízmolekulák és a számolt
ionkoncentráció között azonban bonyolult összefüggést feltételeztünk. A 2.1.2.4. alfejezetben
megismerhettük a szakirodalomban fellelhető legfontosabb vezetési mechanizmusokat. Az
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egyik fő iránynak a Fripiat44 által bevezetett felületnövelt disszociációt neveztük, melyre az
alábbi egyenletet vezették le:

 dc  n

 ez 2 a 2
kT

 l ez 2 n 
,
exp

 kTA 

(5.3)

ahol  a töltésugrás frekvenciája (jumping attempt), a a két egyensúlyi helyzet közötti
távolság (~8 Å), l a felülettől mért tavolság, A a minta fajlagos felülete és a  annak sűrűsége.
A modell feltételezése szerint a töltéshordozók kizárólag a felületre érkező vízmolekulák
disszociációjából származnak, így koncentrációjuk a vízmolekulák számával egyenesen
arányos:

n    N víz ,

(5.4)

ahol Nvíz a felületre érkező vízmolekulák száma a minta egy cm3-ében (vízmolekulák
koncentrációja) és  a disszociációs hányad. A kísérletekben az utóbbi mennyiség értékét 106szor nagyobbnak találták a folyadékfázisú vízben mérhető értéknél.44,52 Az 5.4 egyenlet
lineáris függést definiál az adszorbeálódó vízmolekulák és a generált töltéshordozók között,
míg a titanát nanoszálak esetén lineárisnál erősebb függést találtunk. Az 5.21. ábra az ionáram
módszerrel meghatározott és az 5.2.1.6. alfejezetben tárgyalt töltéshordozó-koncentráció
logaritmusának

változását

szemlélteti

az

adszorbeált

vízmolekulák

mintatérbeni

koncentrációjának növekedésével.

5.21. ábra A titanát nanoszálakban ionáram módszerrel meghatározott töltéshordozókoncentráció változása az adszorbeált vízmolekulák koncentrációjának növekedésével. A
beszúrt ábrán a Clement által javasolt ábrázolás52 látható ugyanazon adatsorra.
Az 5.20. ábrához hasonlóan itt is exponenciális függést kaptunk a kis adszorbeált
mennyiségek tartományában. Az eredeti lineáris disszociációs feltevés tehét nem lehet igaz
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ebben az esetben. Clement egy bő évtizeddel később azonban amellett érvelt, hogy ha az 5.3
egyenlet átalakításával nyert ln(dc/Nvíz)-t az Nvíz függvényében ábrázoljuk és lineáris függést
találunk, az a Fripiat-modell egyértelmű bizonyítéka. Ezt a lineáris összefüggést már
korábban, még Fripiat munkája előtt kimutatták NH3/SiO2 és CH3OH/SiO2 rendszerekre.41
Akkor azonban semmilyen további következtetést nem vontak le belőle. Az 5.21. beszúrt
ábráján a titanát nanoszálakra nyert eredmények láthatóak a Clement által javasolt
ábrázolásban, a kis adszorbeált mennyiségek tartományában. Habár az 5.4 egyenlet
érvényességét pont az 5.21. ábra segítségével cáfoltuk meg, a Clement-féle ábrázolás jó
lineáris függést szolgáltatott. A disszociációs hányadra a fizikai tartalommal nem rendelkező

 = 2,9 értéket kaptuk. A probléma a Fripiat-modellben levezett 5.3 egyenletben bújik meg.
Az adszorbens vezetőképessége ez esetben a töltéshordozó-koncentráció exponenciális
függvénye. A két mennyiség között azonban definíció szerint lineáris kapcsolat (dc  n, 2.1
egyenlet) van. A hamis lineáris függés az 5.21. beszúrt ábrán az adszorbeált mennyiség és az
ionkoncentráció közötti exponenciális, valamint a vezetés és az ionkoncentráció közötti
lineáris összefüggés egymásra találásából fakad. Ezzel tehát egyértelművé vált, hogy bár a
Fripiat-modell érvényessége továbbra is kérdéses, a Clement-ábrázolás ettől függetlenül sem
támaszthatja alá annak helyességét az adszorpció-indukált vezetési folyamatokban.
A 2.2.1.4. alfejezetben röviden már esett szó a Fripiat-féle megnövelt felületi
disszociációs modell Anderson általi továbbfejlesztéséről (2.2 egyenlet).47 A Nernst-Thomson
szabály szerint, nagy permittivitású oldószer az anion és kation közötti vonzást csökkenti,347 a
disszociációs energia az eredeti érték 1/ -od részére csökken.42 Ebben az esetben az
adszorbens vízadszorpció során megnövekedett permittivitása a felületre érkező molekulák
disszociációját teszi kedvezményezetté. A modell kísérleti igazolását arra alapozták, hogy a
vezetőképesség logaritmusát a rendszer permittivitása reciprokának függvényében ábrázolva
az egyenletekből levezethető lineáris trendet kapunk.42,47 Az 4.2.1.3. alfejezetben a titanát
nanoszálak dielektromos spektrumának tárgyalásakor azonban láthattuk, hogy a kis
frekvenciákon fellépő diszperziós folyamatok (LFD, esetleg MWS, EP) a sztatikus
permittivitás meghatározását bizonytalanná teszik. A kapott értékek az alkalmazott mérési
körülményektől; a frekvenciától, a feszültségtől és az elektródok anyagától függnek. Továbbá,
az

Anderson-modell

a

felületi

OH-csoportok

koncentrációjának

növekedésével

exponenciálisan csökkenő vezetőképességet jósol, miközben korábban ezzel ellentétes trendet
találtak kaolinit dehidroxilációja során.348 Másfelől, az adszorptívumok dipólmomentumával
párhuzamosan növekvő vezetőképességet találtak Vycor-üvegben,45 míg a felületi funkciós

76

csoportok és adszorbeált molekulák közötti protoncserét kísérletileg is sikerült megfigyelni
CH3OH/SiO2,169 víz/SBA-1594 és különböző víz/szulfonált polisztirol87 rendszerekben. A
kicserélődés erősen függött a felületi borítottságtól,169,348 és egy adszorbátum többször is
protonálódott miközben egy adott kötőhelyen tartózkodott. A funkciós csoportok vezetésben
betöltött meghatározó szerepét sikerült igazolni különböző amin-interkalált titán(IV)foszfát349 és -cirkónium-hidrogén-foszfát70,350,351 rendszerekben. Továbbá, fehérjékben,53,54
savas csoportokkal funkcionalizált SBA-15-ben94 és fémorganikus vázszerkezetekben99 a
töltéshordozó-generálás kulcslépéseként a funkciós csoportok disszociációját azonosították. A
vezetőképesség a felületi csoportok pKa-jával párhuzamosan nőtt, miközben a vezetést
meghatározó paraméternek szintén az ionok koncentrációját találták. Fehérjékben a protontranszporthoz kapcsolódó dielektromos folyamatok erős pH-függését is kimutatták.62,278 A
töltéshordozók generálásán túlmenően az ionok felületi diffúziójának részletei – az összegyűlt
nagymennyiségű eredmény ellenére343,345,352 – sem ismertek. Fehérjéken adszorbeált
összefüggő vízklaszterekben neutron diffrakciós vizsgálatok koncertikus, kooperatív proton
átadási mechanizmust mutattak ki (flip-flop hydrogen bonding, domino mechanism).353
Valószínűleg ez a korábban szilikagélen talált kooperatív polarizációs mechanizmus
részvétele töltéstranszport folyamatokban.354 A jég vezetése esetében ugyanakkor már az
1950-es években feltételezték, hogy a protonok transzportja molekulánként kettő
hidrogénkötés felszakadása, majd újra kialakulása útján megy végbe.355 Újabb elméleti
eredmények arra mutatnak, hogy a szilárd/gőz határfelületen lévő adszorbátum molekulák
aktívan részt vehetnek Grotthuss-típusú protonvezetésben.356 Ez utóbbi folyamat több
lehetséges módját is publikálták, és a hidratált poli(vinil-foszfonsav) polimerekben talált
változatot töltéshordozó-segített357 (carrier-mediated), míg a hidratált böhmit (-AlO(OH))
esetében felfedett variánst határfelületi358 (interfacial) Grotthuss-mechanizmusnak nevezik.
5.2.2.4. A relaxációs folyamatok változása az adszorbeált víz mennyiségével
A titanát nanoszál mintákban mérhető I. és II. folyamatok relaxációs ideje logaritmusának
változása az adszorbeált víz mennyiségével az 5.22. ábrán látható. A vezetéshez hasonlóan itt
is két lineáris szakaszt kapunk, az egyes szakaszok lineáris illesztések eredményei. A
relaxációs idők a kis adszorbeált mennyiségek tartományában meredekebb, majd az
adszorptívum kondenzációját követően enyhébb exponenciális növekedést mutatnak:

 1, 2   0,i  expCi  w ,

(5.5)

ahol 0,i és C’i az i. szegmensre vonatkozó állandók. A hidratált hidrofil adszorbensek
spektrumában megjelenő dielektromos folyamatok relaxációs ideje az adszorbeált
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mennyiséggel gyakran exponenciálisan változik, ahogy ezt HDPE/üveg kompozitok,65
szilikagél,260,262 alumina,267 agyagásványok,269,271,272,274 zeolitok,106,110 fehérjék,53,62,80,81,278
DNS63 és cellulóz61 esetében kimutatták.

5.22. ábra A dielektromos spektrumok I. (a) és II. (b) folyamatai relaxációs idejének
változása az adszorbeált vízmennyiséggel. A szakaszok lineáris illesztések eredményei.
A határfelületi polarizációs folyamatok relaxációs ideje a 2.3.1.3. alfejezetben
elmondottak alapján a minta szerkezetének és vezetőképességének bonyolult függvénye. Az
5.2.1.3. pontban tárgyaltuk az I. és II. folyamat valószínű határfelületi eredetét, így az 5.22.
ábrán a relaxációk gyorsulásának oka a felületi borítottsággal rohamosan növekvő vezetés
lehet. Szigetelő mátrixban diszpergált szigetelő részecskék (polietilén (HDPE)/üveg
kompozit) határfelületén kialakuló vízréteg által növekvő vezetés okozta határfelületi
polarizáció leírására vezette le Steeman az alábbi egyenletet:65,359
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(5.6)
,

ahol f, l a töltőanyag és a határfelületi víz térfogattörtje, m és f a mátrix és a töltőanyag
permittivitása, valamint dc a határfelületi vízréteg vezetőképessége. Bár az egyenlet az
eredeti rendszer viselkedésének csak kvalitatív leírására használható, sikerrel alkalmazták
szilika/gumi

kompozitok

vízadszorpció-függő

dielektromos

tulajdonságainak

magyarázatára.360 A titanát nanoszálak szigorúan véve nem szigetelő részecskék, vezetési
válaszukban a felületi vezetés a domináns, így az elmélet rendszerünk jellemzésére is
alkalmas. A vízadszorpció előrehaladtával az 5.6 egyenlet jobb oldalán csak két mennyiség
változhat jelentősen: a határfelületi réteg vezetőképessége (dc) és annak térfogattörtje (l). A
felületi borítottság növekedésével rohamosan csökkenő relaxációs időket az 5.22. ábrán
láthattuk, a vezetéssel való kapcsolatukat pedig az 5.23 ábra szemlélteti. A hidratált lizozim és
marha szérumalbumin dielektromos spektrumában közepes frekvenciákon talált relaxáció és a
minták elektromos vezetőképessége közötti egyértelmű kapcsolat, illetve ezen mennyiségek
azonos víztartalom függése régóta ismert jelenség.53,277 Esetünkben az I. és II. folyamat
relaxációs idejének logaritmusa a vezetőképesség logaritmusával – két eltérő meredekségű
szakaszon – lineárisan változik. Már a relaxációs idők adszorbeált vízmennyiségtől való
függése is (5.22. (a)-(b) ábra) a közös eredetre utaló, hasonló lefutású és azonos meredekségű
karakterisztikákat eredményezett a két veszteségi folyamat esetén.

5.23. ábra A titanát nanoszálak dielektromos spektrumában található I. (a) és II. (b)
folyamatok relaxációs idejének változása a vezetőképességgel, kettős logaritmikus
ábrázolásban. A pontokra fektetett szakaszok lineáris illesztések eredményei.
A relaxációs idők tehát a vezetőképességgel hatványfüggvény szerint változnak, ám az
adszorptívum kondenzációjának kezdete két eltérő szegmensre bontja ezen karakterisztikákat
is: az 5.23. ábra kis és nagy borítottságok tartományában található lineáris szakaszainak
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meredeksége (a karakterisztikák hatványkitevője) között egy nagyságrendnyi eltérés
tapasztalható (-0,4 ↔ -4,1). Habár a ’folyadékszerű’ vízrétegekben a vezetőképesség
növekedése mérsékeltebb a kezdeti szakaszhoz képest, a relaxációs időkre gyakorolt hatása
markánsabb. A jelenség leírására részletes mikroszkopikus mechanizmus jelenleg nem ismert.
A vezetőképesség és a rendszer valamely dielektromos relaxációja közötti
hatványfüggvény-kapcsolat nem általános jelenség Önszerveződő tranziens intermolekuláris
hálózatokban (self-assembled transient intermolecular network) azonban sikerült kimutatni.
Ezekben a rendszerekben a makroszkopikusan mérhető elektromos vezetés mikroszkopikus
relaxációk útján megy végbe.361
Az 5.2. fejezet eredményeit, a titanát nanoszálak dielektromos spektrumában fellépő
dielektromos folyamatok kritikus vizsgálatát egy angol nyelvű referált közleményben
tárgyaltuk.328
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5.3. A titanát nanoszálak dielektromos folyamatainak dinamikája
5.3.1. A dielektromos spektrum hőmérsékletfüggése
A titanát nanoszálakban található veszteségi folyamatok dinamikájának jellemzése
érdekében – az 5.9. ábrán tárgyalt izokronális méréseken túl – izotermális dielektromos
vizsgálatokat végeztünk széles hőmérséklet-tartományban. Technikai okokból a méréseket
külön kísérletsorozatokban végeztük. A magas hőmérsékletek tartományában (0°C–80°C)
rögzített 11%, 22%, 33%, 43% és 75% relatív páratartalomban, míg mély hőmérsékleteken
(T < 0°C) az előző sorozat két szélső értéke mellett (11%, 75%) rögzítettük a spektrumokat.
5.3.1.1. Mélyhőmérsékletű mérések
Az 5.24. ábrán a nanoszálak mélyhőmérsékletű valós és képzetes dielektromos
spektruma látható permittivitás (a)-(b) és elektromos modulus (c)-(d) formalizmusban.

5.24. ábra A titanát nanoszálak 11% relatív páratartalom mellett mért valós és képzetes
dielektromos

spektrumának

hőmérsékletfüggése

formalizmusban (c)-(d).
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permittivitás

(a)-(b)

és

modulus

A spektrumok alakja a szobahőmérsékleten rögzítettekkel megegyezik. A három relaxációs
folyamat (I., II., III.) jól megfigyelhető mindkét formalizmusban, a hőmérséklet növelésével
azok a magasabb frekvenciák felé tolódtak el (2.3.1.4. alfejezet). Az LFD alacsony
hőmérsékleteken nem ad jelentős hozzájárulást, a vezetési csúcs az 5.24. (d) ábrán a
kisfrekvenciás határ alatt jelenik meg.
A II. és a III. relaxáció csak diffúz vállként jelenik meg a permittivitás spektrumokban
(5.24. (a)-(b) ábrák). Ez a korlátozott mérési frekvenciaablakkal együtt a permittivitás
spektrumok kiértékelését jelentősen megnehezíti. A modulus spektrumok használata ez
esetben is járható út, azonban a valós modulus spektrumok jellegtelen lefutása miatt a
komplex illesztés helyett az I., II. és III. folyamatok relaxációs idejét a képzetes modulus
spektrumokból

határoztuk

meg.

Az

5.2

egyenlethez

hasonlóan

három,

modulus

formalizmusban felírt HN-függvény (2.14 egyenlet) összegeként alkottuk meg a használt
relaxációs függvényt.
5.3.1.2. Modulus-spektrum kiértékelése
Az 5.25. ábra a 11% relatív páratartalomról lehűtött nanoszál minta képzetes modulus
spektrumát mutatja -80°C-on.

5.25. ábra A 11% relatív páratartalomról lehűtött titanát nanoszálak képzetes modulus
spektruma -80°C hőmérsékleten, az I., II. és III. veszteségi folyamatok jelölésével.
Ugyanez a spektrum látható permittivitás formalizmusban az 5.10. (c) ábrán. A spektrumot
alkotó három veszteségi folyamatot (I., II., III.) is feltüntettük az ábrán. A permittivitás
formalizmussal szembeni kiértékelésbeli előny jól látható, amit a vezetési csúcs hiánya is
nagyban segít.
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5.3.2. A veszteségi folyamatok dinamikájának változása
A széles hőmérséklet-tartományon végzett izotermális mérések célja a folyamatok
aktiválási paramétereinek (aktiválási energia, preexponenciális tényező) meghatározása az
adszorbeált víz mennyiségének függvényében. Ehhez állandó adszorbeált mennyiség (felületi
borítottság) mellett végzett mérésekre van szükség. Ezt a mély hőmérsékletek tartományában
úgy oldottuk meg, hogy a 11% és 75% relatív páratartalomban stabilizálódott mintát
cseppfolyós nitrogénnel lehűtöttük, majd felmelegedés közben 2,5°C-onként rögzítettük a
spektrumokat. Ez a mérési eljárás réteges kettőshidroxidok mélyhőmérsékletű dielektromos
spektroszkópiás vizsgálatában is sikeresnek bizonyult.362 A magasabb hőmérsékleteken
állandó 11%, 22%, 33%, 43% és 75% relatív páratartalomban mértünk szűk hőmérséklettartományban. Az adszorbeált vízmennyiség itt csak keveset változott (kvázi-izosztérikus
körülmények).
5.3.2.1. Adszorpciós potenciál
Ha egy adott adszorbens-adszorptívum pár adszorpciós izotermája ismert egy
hőmérsékleten, akkor a Polányi Mihály által bevezetett363 adszorpciós potenciál használatával
megszerkeszthető a rendszer adszorpciós karakterisztikus görbéje: az adszorbeált mennyiség
az adszorpciós potenciál függvényében ábrázolva. Az adszorpciós potenciál az adszorptívum
felületi koncentrálódásával járó munkavégzés, azaz az adszorpciót kísérő kémiai potenciálváltozás. A mennyiség a tökéletes gáz feltételezésével az alábbi egyenlettel számítható:
p0

 p 

 p0 

   Vdp   RT ln
p

(5.7)
,

ahol  az adszorpciós potenciál, V a megkötődött adszorptívum térfogata, p és p0 az aktuális és
telítési gőznyomás, R pedig az egyetemes gázállandó. Első közelítésben az adszorbátum
sűrűségét azonosnak tekintjük a tömbi fázisú anyag sűrűségével, ami az adszorpció
előrehaladtával és a hőmérséklettel sem változik. A karakterisztikus görbéből aztán a rendszer
adszorpciós izotermája bármely más hőmérsékletre kiszámítható.197
Az 5.26. ábrán a titanát nanoszálak szobahőmérsékletű vízadszorpciós karakterisztikus
görbéje látható. A pontokat az 5.5. (a) ábrán bemutatott vízadszorpciós izotermából
számítottuk ki. A pontokra fektetett görbe a GAB-egyenlet illesztésének eredménye a 6–90%
tartományban. A karakterisztikus görbéről a különböző hőmérsékleten és relatív
páratartalomban lévő titanát nanoszálak adszorpciós potenciálja olvasható le. A beszúrt ábra
az adszorbeált vízmennyiséget logaritmikus tengelyen ábrázolja, ezzel a kondenzáció
tartományát teszi jobban láthatóvá.
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5.26. ábra A titanát nanoszálak szobahőmérsékletű vízadszorpciós karakterisztikus görbéje.
A beszúrt ábra ugyanazon adatsort mutatja logaritmikus ábrázolásban.
A vizsgált 11%, 22%, 33%, 43% és 75% esetekre rendre (70,4±4,2) mg/g, (96,0±2,1) mg/g,
(109,9±1,4) mg/g, (120,7±1,6) mg/g, valamint (168,6±2,2) mg/g adszorbeált vízmennyiség
érték adódott. A kvázi izosztérikus körülményeket tehát sikerült a 0°C–80°C közötti mérések
közben fenntartani.
5.3.2.2. Aktiválási paraméterek meghatározása
A titanát I., II. és III. folyamatainak relaxációs ideje, illetve a vezetés
hőmérsékletfüggése látható Arrhenius-ábrázolásban az 5.27. ábrán. Magas hőmérsékleteken a
permittivitás (2.13 egyenlet), míg az alacsony hőmérsékletek tartományában a modulus (2.14
egyenlet) relaxációs idők logaritmusa látható. A 5.27. ábrán (Arrhenius-plot) minden folyamat
lineárisan változik az egész vizsgált hőmérséklet- és páratartalom-tartományon. A 2.11-2.12
egyenletek a vizsgált formalizmustól függetlenül érvényesek, az ábrán az egyes szakaszok
lineáris illesztések eredményei. A kísérleti elrendezésből adódóan a ~-20°C és 0°C közötti
tartományon nem lehetett garantálni a kvázi izosztérikus körülményeket. Egymást követő
hűtési-fűtési ciklusok esetén, az adott termodielektromos görbe fokozatosan eltért az azt
megelőzőektől, amennyiben a mintát ~-20°C fölé melegítettük. Ez a megfigyelés egyezik
azzal a tapasztalattal, hogy a jég telített gőznyomása a tömbi víz fagyáspontja alatt sem
nulla.364 A kérdéses tartományon így vízvesztés következhetett be, ami a vezetési és
relaxációs folyamatokat megváltoztatta. Ezen spektrumokat a kiértékelésben nem tárgyaljuk.
A III. folyamat aktiválási energiája nem függ az adszorbeált víz mennyiségétől. Ahogy
az az 5.27. (c) ábrán is látható, a két vizsgált esetben (11% és 75%) a relaxációs idők együtt
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futnak. Az I. és II. folyamatok, valamint a vezetés aktiválási energiája (a trendek
meredeksége) ugyanakkor mind az alacsony (c), mind a magas hőmérsékletek (a)-(b)
tartományában függ az adszorbeált mennyiségtől: 0°C felett 0,2 és 0,4 eV között változik a
11%–75% relatív páratartalom tartományban, míg mély hőmérsékletek esetén ezek rendre
0,38 és 0,46 eV-nak adódtak. A 11%-ról lehűtött minta mélyhőmérsékletű permittivitás
spektrumainak kiértékeléséből kapott energiák jó egyezést mutatnak az itt kapott modulus
értékekkel.328 Továbbá megfigyelhető, hogy a relaxációs idők hőmérséklet-függésében
bekövetkező törés mértéke a páratartalom növekedésével csökken (c). A relaxáció
dinamikájában itt bekövetkező változás tehát függ a felületi borítottságtól.

5.27. ábra A titanát nanoszálak dielektromos spektrumában található folyamatok (I., II., III. és
vezetés) hőmérsékletfüggése Arrhenius-ábrázolásban. A mérési pontokra húzott szakaszok
lineáris illesztések eredményei.
A Cr2O3/víz és jég/tömbi víz rendszerek esetén257 az adszorbeált vízmolekulák orientációs
polarizációjának tulajdonított folyamatok relaxációs idejének hőmérséklet-függésében szintén
’szakadást’ találtak. A relaxációs dinamikában bekövetkező változást ott az adszorbátum 2D
fázisátmenetével magyarázták. Amorf szerkezetűnek feltételezett adszorbátumréteg esetében
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(pl. amorf jég257) a relaxációs dinamika folytonosan változik az olvadáspont körül: az
aktiválási energia meredeken csökken. A titanát nanoszálakon végzett kalorimetriás
vizsgálatok (5.1.4.2. alfejezet) ugyanakkor nem mutattak fázisátmenetet az 50-60%-nál
alacsonyabb relatív páratartalmak mellett, ezért az 5.27. ábrán látható 11-22-33-43-75%
mintasorozat esetében az adszorbeált vízréteg(ek) amorfnak tekinthetők a mély hőmérsékletek
tartományában is. Továbbá az I. és II. folyamatok relaxációs ideje nagyságrendekkel nagyobb
a tömbi fázisú vízénél, miközben hőmérséklet-függésük is nagymértékben eltér a kristályos és
amorf jégétől.257,365 Ezek a kísérleti tapasztalatok további adalékot szolgáltatnak az I. és II.
folyamatok valószínűsített, az 5.2.1.3. alfejezetben tárgyalt határfelületi eredetéhez. Ebben az
esetben, az I. és II. relaxációs dinamikájában bekövetkező változások a töltéstranszport
folyamatokkal állnak szoros kapcsolatban.63
A vezetőképesség változását – a 2.1 egyenlet szerint – az ionok mobilitásának és/vagy
koncentrációjának megváltozása idézheti elő. Minthogy a vízadszorpció során bekövetkező
vezetésváltozást a töltéshordozók koncentrációjának növekedése határozza meg a legnagyobb
mértékben (5.2.2.2. alfejezet), valamint a hőmérséklet-függő mérések alatt kvázi izosztérikus
állapotot sikerült fenntartani, ezért a vezetés dinamikájában bekövetkező változást az
ionmobilitás aktiválási energiájának megváltozása okozza. Hasonló eredményre jutottak
metanol/szilika xerogél NMR vizsgálatában is, ahol a protonmobilitás aktiválási energiája a
felületi borítottságtól erősen függött.169 A két rendszerben (víz/TiONW és metanol/szilika
xerogél) a szobahőmérsékletű ionmobilitás víztartalom-függését az 5.18-19. ábrák esetében
tárgyaltuk. Ezek alapján úgy gondoljuk, hogy a -10°C környékén tapasztalt változásokat a
töltéshordozó-transzport dinamikájának különbsége okozza a mély- és magas hőmérsékletű
tartományokban. NaX zeolitban az iondiffúzióhoz rendelt veszteségi folyamat mély- és magas
hőmérsékletű aktiválási energiája között 4X szorzót találtak.106
5.3.2.3. Aktiválási energia változása a vízadszorpcióval
A hidratált hidrofil anyagokban a dielektromos folyamatok (relaxációs és vezetési
folyamatok esetében is) aktiválási energiájának változása a víztartalommal/felületi
borítottsággal jól ismert jelenség. A változás iránya és trendje azonban igen változatos. A
vezetőképesség aktiválási energiájának csökkenését tapasztalták egyes oxidok,41,45,366
agyagásványok,366,367 zeolitok,38,366,368 réteges cirkónium foszfonátok,70 amin-interkalált
titán(IV)-foszfátok349 és fehérjék39,50 esetében, növekvő, illetve közel állandó értéket
kollagén,51 zeolit369 és szilika/alumina katalizátorrészecskéknél,34 míg maximum görbe
szerinti változást egyes textilekben17 és Vycor-üvegben.68 A különböző relaxációk aktiválási
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energiája csökkent agyagásványokon271 és polimer kompozitokban,370 azonban nőtt Fe2O3,371

Ag2O,256

szilika,338,372

kalcium-szilikát-hidrát322,373

és

ovalbumin

80,374

adszorbenseken.

Az I. és II. folyamat, valamint a vezetőképesség exponenciálisan változik mind az
adszorbeált víz mennyiségével (5.20. és 5.27. ábra), mind a hőmérséklettel (5.22. és 5.27.
ábra). Ez a párhuzamos (adszorbeált mennyiség és hőmérséklet) exponenciális függés csak az
egyes folyamatok aktiválási energiájának adszorbeált mennyiséggel való lineáris függésével
jöhet létre. Hidratált szilikán mért dielektromos spektrumok közepes frekvenciájú veszteségi
folyamatának

aktiválási

energiája

valóban

lineárisan

változott

az

adszorbens

víztartalmával:260,370
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Hasonló trendet ionvezető polimerek vezetőképességében is kimutattak:101
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ahol b’ = b kBT és b* = b kBT hőmérsékletfüggő exponensek, f a veszteségi csúcs
maximumának frekvenciája. Az egyes szerzők azonban csak a csökkenő aktiválási energia
lehetőségét vették figyelembe, hiszen a vízadszorpció előrehaladtával csökkenő potenciálgát
csökkenti a relaxációk relaxációs idejét és magasabb vezetőképességet eredményezhet. A
vízadszorpcióval növekvő aktiválási energiának tehát ellentétes hatást kellene kiváltania.
Ugyanakkor, ha a víztartalommal exponenciálisan változó vezetőképességet (2.1 egyenletek)
beleírjuk az exponenciális hőmérsékletfüggést leíró Arrhenius-egyenletbe (2.11b egyenlet), az
alábbi eredmény adódik:
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ahol (A + B w) = ln0, (C + D w) = Ea az aktiválási energia w adszorbeált vízmennyiség
esetén, míg A és C a száraz állapot (w = 0) preexponenciális tényezője és aktiválási energiája.
A relaxációs időkre hasonló egyenlet származtatható. A jobb oldalon található (A – C/(kB T))
tag egyenlő az Arrhenius-típusú hőmérsékletfüggésű lndc–vel száraz adszorbens esetén.
Ugyanitt a második tag a vezetési karakterisztika meredeksége. Valóban Arrhenius-típusú
függést találtunk minden vizsgált víztartalomnál, ahogy azt az 5.27 ábra esetén láthattuk, míg
a jobb oldali második tag 1/T-típusú hőmérsékletfüggését korábban igazolták hidratált
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kollagén

esetében.51

Továbbá,

mivel

csökkenő38,39,41,45,50,70,271,366,367,370

és

növekvő51,80,81,256,369,372,374 aktiválási energia is lehetséges a borítottság növekedésével, a nem
monoton trendek17,68 az egyes folyamatok parallel fellépéséből eredhetnek. Korábban
feltételezték, hogy a mérhető dinamikát a töltéshordozó-generálás és transzportfolyamatok
határozzák meg.45 Azonban pusztán dielektomos spektroszkópia alkalmazásával az ilyen,
egymáshoz szorosan kapcsolódó folyamatok önálló hatásait nem lehet szétválasztani.
Az 5.28. ábra a vezetés és az I.-II. folyamatok 0°C feletti mérésekből meghatározott
aktiválási energiájának (a) és preexponenciális tényezőjének (b) változását szemlélteti az
adszorbeált víz mennyiségének függvényében.

5.28. ábra A vezetés és az I.-II. veszteségi folyamatok aktiválási energiájának (a) és
preexponenciális

tényezőjének

(b)

változása

az

adszorbeált

víz

mennyiségének

függvényében.
Az 5.10 egyenlettel leírt lineáris trendet találunk mindkét paraméter esetében, ahogy azt
hidratált kollagénben is megfigyelték. A vezetést és a két relaxációt jellemző paraméterek
azonban különböző meredekséggel változnak, míg a két relaxáció esetében ezek gyakorlatilag
megegyeznek. Ez az I. és II. közös eredetének újabb bizonyítékának tekinthető.
Az Arrhenius-paraméterek közötti korreláció régóta ismert jelenség. Változatos
fizikai-kémai folyamatokban (pl.: katalízis,375 vezetés,50,376 dielektromos relaxáció,338,377 stb.)
találtak az aktiválási energia és preexponenciális tényező között lineáris kapcsolatot:

log10  0  aE a  b

(5.11a)

log10  0  E a   ,

(5.12b)

ahol a, b, valamint  és  a rendszerre jellemző állandók. Ez az úgynevezett kompenzációs
hatás (izokinetikus összefüggés, entalpia-entrópia kompenzáció, Barclay-Butler-szabály, teta88

szabály, Smith-Topley effektus, stb.)378 vagy speciálisan vezetési folyamatok esetén a MeyerNeldel szabály (Meyer-Neldel rule, MNR).379,380 Az 5.28. ábra a két Arrhenius-paraméter
közötti korrelációt szemlélteti.

5.29. ábra A vezetés és az I.-II. folyamatok aktiválási energiája és preexponenciális tényezője
közötti korreláció igazolása. A pontokra fektett szakaszok lineáris illesztések eredményei és
a kompenzációs hatás teljesülését igazolják.
Habár a kompenzáció jelensége régóta ismert és sok összefoglaló mű tárgyalta,378 a
potenciális artefaktuális eredetét többen is felvetették a szakirodalomban.381,382,383 A
jelenséget igazolták többek között hidrofil felületek vízadszorpciójában384 és adszorbátum
molekulák felületi diffúziójában is.385 Az 5.29. ábrán a pontokra fektetett szakaszok lineáris
illesztések eredményei és a kompenzációs hatás létét igazolják a titanát nanoszálak
dielektromos folyamataiban. A trendek meredekségéről az 5.28. ábrán tárgyaltakhoz
hasonlóan elmondhatjuk, hogy az I.-II. folyamatok változása egymással párhuzamos, a
vezetéstől azonban némileg eltérnek.
5.3.3. A titanát nanoszál veszteségi folyamatainak eredete
Az 5.2.2.4. alfejezet 5.22. ábráján láthattuk, hogy az I. és II. folyamatok relaxációs
ideje ugyanazon trend szerint változik (egymással párhuzamosan) az adszorbeált víz
mennyiségével. Továbbá az 5.23. ábra megmutatta, hogy a vezetés és a relaxációs idők között
is egyértelmű kapcsolat áll fenn, ami az I. és II. határfelületi eredetére utal. Ezt az 5.28.-5.29.
ábrákon bemutatott hőmérsékletfüggő mérések is megerősítették.
Az 5.30. ábra a titanát nanoszálakon általunk elvégzett összes mérés eredményét
tartalmazza, kettős logaritmikus mestergörbéken ábrázolva. Az 5.30. (a) ábra a különböző
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páratartalmakon 25°C-on mért II. folyamat relaxációs idejének változását szemlélteti az I.
folyamat relaxációs idejének függvényében, míg az 5.30. (b) ábrán a különböző
páratartalmakon, széles hőmérséklet-tartományban meghatározott II. és III. folyamat
relaxációs idejének változása látható az I. folyamat relaxációs idejének függvényében. A II. és
III. folyamat relaxációs idejét a jobb összehasonlíthatóság kedvéért 1 = 0,01 s-ra normáltuk.
Utóbbi érték megválasztása csak elhanyagolható mértékben változtatja meg az eredményeket.

5.30. ábra A II. folyamat relaxációs idejének változása az I. folyamat relaxációs idejének
függvényében 25°C-on, illetve a II. és III. folyamat relaxációs idejének változása az I.
folyamat relaxációs idejének függvényében széles hőmérséklet-tartományban.
A II. veszteségi folyamat az I.-vel párhuzamosan változik a teljes vizsgált páratartalom- és
hőmérséklet-tartományban, az m = ~1 meredekség (2 ~ 1 1) pedig a relaxációk azonos
eredetének erős bizonyítéka. A III. folyamat jól kivehetően különbözik az előző kettőtől
(2 ~ 0.46 1), ami eltérő eredetet sejtet. A II. és I. folyamat páratartalom és a hőmérséklet
szerinti mestergörbéjének létrejötte a 2.3.1.4. alfejezetben említett THSP újabb bizonyítéka.
A szakirodalomban a spektrumokban megtalálható dielektromos folyamatok
egymással való korrelációjának vizsgálatára legtöbbször nem kerül sor. Az egyes relaxációk
lehetséges eredetének 5.2.1.3. alfejezetbeli tárgyalásakor bemutatott ellentmondások egy
része ezzel valószínűleg feloldható lenne. Az 5.30. ábra jól mutatja, hogy a folyamatok
eredetének meghatározásakor különös óvatossággal kell eljárnunk. Könnyen előfordulhat,
hogy ugyanazt a jelenséget szemléljük, csak más-más nézőpontból.
Az 5.3. fejezet eredményeit, a titanát nanoszálak hőmérsékletfüggő dielektromos
tulajdonságait egy angol nyelvű referált közleményben tárgyaltuk.386
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5.4. A vízadszorpció elméleti modellje
5.4.1. A vezetési karakterisztika
A 2.1.2. alfejezetben irodalmi példákon láthattuk, hogy vízadszorpció során az
adszorbensek széles körében, illetve kémailag hasonló adszorbensek esetén különböző
adszorptívumok hatására közel azonos lefutású logaritmikus vezetési karakterisztikát kapunk.
Ezt az univerzális vezetési karakterisztikát sematikusan az 5.31. ábra szemlélteti.

5.31. ábra Az adszorbensek vezetési karakterisztikájának általános sematikus lefutása.
A görbe 2. szakaszán lineáris trendet kapunk, ami a vezetés exponenciális változását jelenti.
Ez

a

nagyobb

borítottságok/adszorbeált

mennyiségek

tartományában

mérsékeltebb

emelkedésbe vált. Sokszor a 2. és 3. szakasz nem válik el élesen, a karakterisztika ilyenkor
telítési görbét ír le. Az 1. szakasz meredek növekményét csak néhány adszorbensrendszerben
(pl.: 2.3. (c) és (h) vagy 2.4. (d) és (f) ábrák) figyelték meg eddig. Ekkor szigmoid alakú
karakterisztikát nyerünk. A 2.1.2.4. alfejezetben rövid áttekintést kaptunk a szakirodalomban
fellelhető mechanizmusokról. Ugyanakkor egyikük sem tudja kielégítően megmagyarázni az
adszorbensekben végbemenő dielektromos folyamatokat, és az 5.31. ábrán vázolt
karakterisztikát szolgáltatni. Ezért kidolgoztunk egy olyan elméleti keretet, melyből bizonyos
kísérleti körülmények esetén az univerzális vezetési karakterisztika származtatható.
5.4.2. Elektromos modell
Az adszorpció során bekövetkező vezetésváltozást egy elektromos modell segítségével
kíséreltük meg leírni. Az adszorbens felületét egy négyzetes ellenálláshálózatnak feleltettük
meg, amely 20000 azonos elektromos ellenállásból épül fel. Az ellenállások számának
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további, egy nagyságrenddel való növelése az eredményeket nem befolyásolta jelentősen. A
hálózatot az 5.32. ábrán láthatjuk.

5.32. ábra Az adszorbensfelület elektromos modellje. Minden ellenállás egy-egy adszorpciós
kötőhelyet jelent. Az alsó és felső gyűjtővezetékek az elektródoknak felelnek meg.
Minden ellenállás egy-egy potenciális adszorpciós centrum, amelyhez a felületre érkező
molekulák kötődhetnek. Az alsó és felső gyűjtővezetékek az elektródoknak feleltethetők meg.
A modellben egy adszorbátum molekula jelenléte az adszorbens felületének
elektromos tulajdonságaira oly módon gyakorol hatást (azaz a felületi megkötődést úgy vettük
figyelembe), hogy az éppen betöltődő adszorpciós centrum ellenállása az adszorpció
eredményeként öt nagyságrenddel csökken. Az ellenállásesés konkrét értékét a titanát
nanoszálak közel ‘száraz’ ellenállásának és a tiszta víz (ASTM Type 1,  = 18 M cm)
ellenállásának hányadosa szolgáltatta. Megjegyzendő, hogy ez az egyszerű modell a
töltéshordozók generálásával, illetve azok kémiai mivoltával nem foglalkozik, és nem
tartalmaz az adszorbensre vagy az adszorbátumra nézve semmilyen feltételezést sem.
Minden adszorpciós lépés után az ellenállás-hálózat eredő ellenállását a Kirchhoff-féle
csomóponti és huroktörvény segítségével kiszámítottuk, majd a hálózat vezetésének (az eredő
ellenállás reciproka) logaritmusát ábrázoltuk az ellenállás-hálózat relatív betöltöttsége
függvényében. Az ellenállás-hálózat betöltöttsége/borítottsága és az adszorbens felületének
relatív borítottsága közötti összefüggés jelenleg nem ismert. Az valószínűleg számos
paraméter függvénye, és minden adszorbens/adszorptívum párra külön finomhangolni
kellene. Ezért az eredményül kapott vezetési válaszokat a betöltött és betöltetlen helyek
arányának, az ’ellenállás-borítottság’ függvényében ábrázoltuk.
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5.4.3. Különböző típusú adszorpciós folyamatok modellezése
A felületre érkező molekulák megkötődését, azaz a felületi aktív centrumok
feltöltődését, az adszorpció menetét is értelmeznünk kell a modell keretein belül. Az
adszorbátumréteg kiépülése különböző utakon mehet végbe. Modellünkben a felület
feltöltésének módja, az adszorbátumréteg vastagsága, a molekulák klaszterformáló hajlama és
az elektromos válasz lokalizáltsága szerint több lehetőséget is vizsgáltunk.
5.4.3.1. Lokalizált, egy- és többrétegű adszorpció
A 2.2.1. alfejezetben láthattuk, hogy a vízmolekulák gyakran preferáltan
adszorbeálódnak pl. az ötfogású titánsorokon TiO2(110)-n vagy felületi OH-csoportokon
Továbbá még nagyméretű molekulák is meglehetősen mobilisak maradnak a felületekkel
alkotott hidrogénkötéseik ellenére is. A legegyszerűbb adszorpciós képben mégis a felület
kötőhelyei teljesen véletlenül töltődhetnek fel és az adszorbátum molekulákat immobilisnak
tekintjük. Az adszorbátumok tehát azon a kötőhelyen maradnak az egész folyamat során,
ahova először megérkeztek. Egy-, majd többrétegű adszorpciót is vizsgáltunk. A
legegyszerűbb adszorpciós modellben kapott eredményeket az 5.33. ábra mutatja.

5.33. ábra A véletlenszerű, lokalizált egy- és többrétegű adszorpció során létrejövő vezetési
karakterisztika lineáris (a) és logaritmikus (b) ábrázolásban.
Lineáris ábrázolásban (a) ~0,5 ellenállás-borítottságig nincs látható vezetésnövekedés,
azonban egy kritikus érték elérésekor a vezetés hirtelen növekedésnek indul. Ilyen lineáris
karakterisztikát kapott Kawasaki36,46 (2.2.1. pont), ám ha megnézzük a görbét logaritmikus
ábrázolásban is (b), akkor perkoláció típusú karakterisztikát láthatunk. Ha megengedjük a
többrétegű adszorbátumréteg kiépülését, a görbék lefutása akkor sem változik, csak a
perkolációs határ tolódik a magasabb borítottságok irányába. A legegyszerűbb adszorpciós
modellel tehát nem lehet értelmezni az univerzális vezetési karakterisztikák létrejöttét.
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5.4.3.2. Lokalizált, klaszter típusú adszorpció
A 2.2.1.2. alfejezetben láthattuk, hogy az adszorbátumok a felületeken változatos
struktúrákat alakíthatnak ki (2.9. ábra). A kiterjedt hidrogénkötésű hálózatok stabilizálják a
szerkezetet és kedvezményezetté teszik klaszterek kialakulását.140,173 Vízszigetek kialakulása
ionos vagy erősen poláris csoportok környezetében is megfigyelhető,139,178 illetve hidrofil
felületek hidrofób részeinek is hasonló hatása van.338 Egy adszorbátum molekula melletti
adszorpciós hely tehát sokkal nagyobb valószínűséggel töltődik be, mint egy tőle távol lévő.
A következő lépésben tehát csak a foglalt adszorpciós centrumok közvetlen
szomszédságában található kötőhelyekre érkezhetnek az adszorptívum molekulái. Ehhez
először véletlen adszorpciós lépésekben elhelyeztünk adszorbátum molekulákat a felületen,
majd egy kritikus ellenállás-borítottságtól felefelé (0,01, 0,03, 0,1, 0,3 és 0,45) csak a
közvetlen szomszédok további betöltődését engedtük meg. Az adszorbátumot immobilisnak
feltételeztük. Az eredmények az 5.34. ábrán láthatóak. A jobb öszehasonlíthatóság kedvéért
az 5.33. ábrán bemutatott véletlen adszorpció során nyert karakterisztikákat is feltüntettük.

5.34. ábra A preferált adszorpció során létrejövő vezetési karakterisztika. A felületi
klaszterek kialakulása az ábrán jelzett kritikus ellenállás-borítottságok után indul meg.
Összehasonlításként az egy- és többrétegű véletlen adszorpció során nyert görbék is láthatók.
A vezetési karakterisztika alakja az összes vizsgált kritikus borítottság mellett megegyezik a
véletlen adszorpció karakterisztikájával. Azonban, ha a klaszterképződés már alacsony
borítottságok mellett is megengedett, nagyméretű, összefüggő adszorbátumhálózatot jön létre.
Ekkor az adszorbens vezetőképesség-növekedése korábban indul meg, és a perkolációs határ
az alacsonyabb borítottságok felé tolódik. Ha a klaszterek kialakulása csak a magasabb
borítottságok elérése után lehetséges, akkor a perkolációs határ a véletlen adszorpciónál nyert
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értékkel egyezik meg. A preferált adszorpció tehát szintén nem tud elszámolni az univerzális
vezetési karakterisztikákkal.
5.4.3.3. Delokalizált egy- és többrétegű adszorpció
Az univerzális görbealak létrejöttéhez a valós rendszerek valamely újabb tulajdonságát
kell tehát a modellben figyelembe venni. A 2.2.1.2. alfejezet tanúsága szerint még a
nagyméretű, többszörös hidrogénkötésre képes adszorbátumok is mobilisak maradnak a
felületen. Ezért az elméletet alkalmassá tettük a mobilis adszorbátumok hatásának leírására is.
Az adszorptívum megkötődése már nem csak a betöltött aktív hely ellenállását csökkentette,
hanem az ellenállásesést az elektromos hálózat összes eleme között megosztottuk. Az
ellenállásesés, és ezzel a vezetésnövekedés hatása az éppen betöltött adszorpciós helytől az
elektromos hálózaton távolodva exponenciálisan csökkent:
n

m

 dc   00   exp kd  ,

(5.13)

i 1 j 1

ahol dc az adszorbensben bekövetkező vezetésnövekedés, d a betöltött aktív helytől mért
távolság az ellenállás mátrixban, és k = -ln(R) az adszorpció ellenállásesésre gyakorolt
hatásának eloszlását jellemző paraméter. Utóbbi értékét a vizsgálatok során 10-8 és 10-1 között
változtattuk nyolc lépésben. Az R = 10-8 paraméter azt jelenti, hogy az éppen betöltött aktív
hely közvetlen szomszédjának ellenállása az összesen létrejövő ellenállásesés (5 nagyságrend
a jelen esetben) 1/108 –ával csökken. Az alacsony R érték tehát erősen lokalizált adszorpciót
jelent. Az adszorptívum megkötődésének hatása ilyenkor gyakorlatilag csak az éppen betöltött
aktív helyre korlátozódik, az adott adszorpciós lépés hatása a mátrixban gyorsan lecseng.
Növekvő R értékkel az egyes adszorpciós lépések a távoli adszorpciós helyek ellenállását is
egyre jelentősebb mértékben csökkentik. A delokalizált egy- és többrétegű adszorpció
esetében kapott vezetési karakterisztikák az 5.35. ábrán láthatóak.
Alacsony R értékek esetén (lokalizált adszorpció) az 5.33. ábráról ismerős perkolációs
görbét kapjuk vissza. A vezetésnövekedés hatásának szétosztása az ellenálláshálózat elemei
között a karakterisztika kezdeti, kis borítottságok mellett futó szakaszát erősen megemeli. A
görbe a borítottság növekedésével aztán telítésbe fordul át. R > 10-3 esetén kapott görbék már
az 5.31. ábrán vázolt univerzális lefutást követik. A többrétegű adszorpció itt sem változtatja
meg az egyrétegű adszorpció során nyert karakterisztika alakját. Kisebb R értékeknél a
perkolációs határt az 5.33. ábrán látott módon a magasabb borítottságok felé tolja el, R
értékének növekedésével a kétféle karakterisztika közötti különbség egyre inkább eltűnik,
majd R > 10-2 esetén gyakorlatilag együtt futnak.
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5.35. ábra A delokalizált adszorpció hatása a vezetési karakterisztikára. A paraméterértékek a
vezetésváltozás delokalizáltságának mértékét jellemzik.
A felállított elektromos modellrendszerben tehát az univerzális karakterisztika
kialakulásához az adszorbátumok mobilitása, vagy legalábbis az adszorbátumok elektromos
hatásának delokalizációja szükséges. Ez az adszorpció, illetve az adszorbátumok felületi
protoncseréjének dinamikus voltával teljes mértékben összeegyeztethető feltételezés. A
delokalizáció következtében kiterjedő perkolációs hálózat DNS-ben – elméleti számítások
szerint – az ionmozgékonyság növekedését okozza,140 míg a vezetés nagymértékű
növekedését eredményezte fehérjék esetében.62,387,388 A félvezető gázszenzorok elméleti
modelljéből előálló perkoláció típusú vezetési karakterisztika a kétdimenziós szenzorfelület
(2D) vezető klaszterei tulajdonságainak függvényében – az 5.35. ábrához hasonlóan – az
univerzális görbévé alakult.389 Fém nanoszálak 2D véletlen hálózatának elektromos
vezetőképessége a szálak mennyiségével, azaz az adott felület borítottságának növekedésével
az 5.31. ábra univerzális karakterisztikája szerint változik.390 Esetünkben a nagy hossz-átmérő
arányú nanoszálak az elektromos hatás delokalizációjának felelnek meg.
5.4.3.4. A felállított modell
Az 5.4.3.1.-5.4.3.3. alfejezetekben tárgyalt adszorpciós modellek sematikusan az 5.36.
ábrán láthatók. A színkódok az adott aktív helyen tapasztalt elektromos válasz mértékét
hivatottak érzékeltetni: a lilától a sárga szín irányában az adszorpciós lépés hatására egyre
nagyobb vezetésnövekedés történik.
A lokalizált, véletlen egyrétegű (a), illetve többrétegű (b) adszorpció perkoláció típusú
vezetési karakterisztikát eredményezett. A felületi klaszeterek kialakulása és szigetszerű
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adszorpció lehetősége (c) pedig a korábbi perkolációs görbe alakját változatlanul hagyta, csak
a perkolációs határértéket változtatta meg. A delokalizált vezetési válasz ugyanakkor a
delokalizáció mértékének növekedésével a perkoláció típusú karakterisztikát fokozatosan a
keresett univerzális görbealakba transzformálta.

5.36. ábra A vizsgált adszorpciótípusok: lokalizált véletlen egy- (a), és többrétegű (b)
adszorpció, lokalizált preferált adszorpció a kialakuló felületi klaszterekkel (c), valamint a
delokalizált adszorbátumok által elosztott vezetési válasz (d).
Az univerzális vezetési karakterisztikák lehetőségének felvetését391 és a kidolgozott
elméleti modellt392 egy-egy angol nyelvű kézirat formájában közlésre benyújtottuk.
5.4.4. Kitekintés
A modellalkotás következő lépése a hálózat és a valódi adszorbens felületi aktív helyei
és töltésgenerálási lépései közötti kapcsolat feltárása: a töltésgenerálás és migráció
mechanizmusának részletesebb ismerete szükséges az elmélet teljes felállításához. Ezután a
klasztereken belüli, illetve a felülettel való protoncsere is értelmezhetővé válik majd.
Az önszerveződő intermolekuláris hálózatok elektromos vezetésének egy érdekes
tulajdonságáról, a dielektromos relaxációval való kapcsolatáról már esett szó az 5.2.2.4.
alfejezetben. Talán még ennél is különösebb, hogy tudomásunk szerint ezen biner elegyek
egyedülállóak

abban,

hogy

protonvezetésük

összetételük

széles

tartományában

exponenciálisan változik.393 Bár itt 3D vezetési rendszerről van szó, úgy gondoljuk, hogy a
jelenség 2D-ra való adaptációja elősegítheti a dolgozatban tárgyalt probléma megoldását.
Ezek a rendszerek kísérletileg jól reprodukálhatók, és egy sor ilyen elegy kimerítő fizikaikémiai jellemzését végezték el az elmúlt években.361,394,395 Az ezekben tapasztalt
exponenciális vezetésváltozás elméletének adszorpció-indukált vezetési folyamatokra való
alkalmazhatóságát eddig senki nem vizsgálta.
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6. Összefoglalás
Az anyagok dielektromos tulajdonságai jelentősen megváltoznak a különböző
adszorptívumok felületi megkötődése során. Leggyakrabban a hidrofil felületeken
adszorbeálódó vízmolekulák és az ennek hatására kiépülő vízrétegek hatásával találkozunk.
Bár egy több, mint egy évszázada ismert, kiemelkedő tudományos és technikai fontosságú
jelenségről van szó, az adszorbensekben lejátszódó dielektromos folyamatok széles körben
elfogadott, ellentmondásmentes mikroszkopikus mechanizmusát a mai napig sem sikerült
felállítani. A jelenség leírásához az adszorpció hatására a töltéstranszport és dielektromos
relaxációs folyamatokban bekövetkező változások részletes vizsgálata szükséges. Munkánk
során ezért egy alkalmas modellrendszer dielektromos tulajdonságainak változását követtük
széles relatív páratartalom- (6%–100%), és hőmérséklet-tartományban (-150°C–+80°C). Az
ionvezető titanát nanoszálak általános fizikai-kémiai tulajdonságai jól ismertek, nagy fajlagos
felületük és hidrofilitásuk alkalmas modellrendszerré teszi őket.
Termogravimetriás mérésekkel megmutattuk, hogy a titanát nanoszálak fiziszorbeált,
kemiszorbeált és szerkezeti vizet tartalmaznak. Röntgendiffrakciós vizsgálatok tanúsága
szerint a nanoszálak interlamelláris távolsága szobahőmérsékleten a teljes vizsgált
páratartalom-tartományban állandó: a vízfüggő dielektromos folyamatokban tehát csak a
fiziszorbeált vízrétegek vesznek részt, melyeket kvantitatíven a vízadszorpciós izoterma
segítségével jellemeztünk. Mélyhőmérsékletű pásztázó kalorimetriás mérések segítségével az
adszorbeált víz termodinamikai állapotáról nyertünk további információt. A 60%-nál
magasabb relatív páratartalmak esetén egy mélyhőmérsékletű (~-25°C), míg 90% relatív
páratartalom felett egy újabb, magasabb hőmérsékletű (~0°C) fázisátmenetet találtunk. Előbbi
a felülethez erősen kötött ’kifagyó’ vízrétegekben megy végbe, míg utóbbit a tömbi fázisú
vízhez hasonló állapotú kondenzált vízrétegek fázisátmeneteként azonosítottuk.
A dielektromos spektroszkópiás mérések során rögzített izotermális spektrumokban
három relaxációt és egy kisfrekvenciás veszteségi folyamatot találtunk. A kis- és közepes
frekvenciákon megjelenő relaxációkat határfelületi polarizációs folyamatként, míg a
nagyfrekvenciás veszteséget valódi poláris csoportok/molekulák orientációs relaxációjaként
azonosítottuk. A legalacsonyabb frekvenciákon mért veszteséget a kisfrekvenciás
diszperziónak, a hidratált hidrofil anyagok jellemző töltéstranszport folyamatának
tulajdonítottuk.
Megmutattuk, hogy az elektromos vezetés a környezet relatív páratartalmával több
mint négy nagyságrenden keresztül exponenciálisan növekszik. Tranziens ionáram
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mérésekkel a vezetésváltozás legfőbb okaként a töltéshordozók koncentrációjának
exponenciális növekedését azonosítottuk. Az ionok mobilitásának megváltozása ugyanakkor
csak kisebb mértékben járult hozzá a vezetőképesség növekedéséhez.
A spektrumokat alkalmas modellfüggvénnyel illesztettük meg, majd vizsgáltuk a
relaxációs idők és a vezetőképesség változását az adszorbeált vízmennyiség függvényében.
Kimutattuk, hogy a vezetőképesség az alacsony felületi borítottságok tartományában a
vízadszorpció előrehaladtával exponenciálisan nő. A trend a magasabb borítottságok esetén
telítésbe fordul át. A relaxációs idők a vízadszorpció során hasonlóan változnak: kis
adszorbeált

mennyiségeknél

exponenciálisan

csökkennek,

majd

az

adszorptívum

kondenzációjának kezdetén mérsékeltebb változásba fordulnak át. A kis- és középfrekvenciás
folyamatok relaxációs ideje és az elektromos vezetőképesség között erős korrelációt találtunk.
A két folyamat eredete nagy valószínűséggel azonos és határfelületi jellegű.
Megvizsgáltuk

a

dielektromos

spektrumokban

fellelhető

folyamatok

hőmérsékletfüggését kvázi izosztér körülmények között. A vezetést és a határfelületi
relaxációkat hőmérsékletaktivált folyamatoknak találtuk az egész vizsgált hőmérséklettartományban. Megállapítottuk, hogy a kis- és középfrekvenciás folyamatokat más-más
dinamika jellemzi az alacsony, valamint a magas hőmérsékleteken. A relaxációk határfelületi
eredetét figyelembe véve ezt a töltéstranszport folyamatok dinamikájában bekövetkező
változás indirekt bizonyítékának tekintettük.
A vezetés, valamint a kis- és középfrekvenciás folyamatok aktiválási paraméterei a
nanoszálakon adszorbeált víz mennyiségével lineárisan nőttek. Kimutattuk, hogy a növekvő
vezetés és gyorsuló relaxációk, valamint az ezzel párhuzamosan növekvő aktiválási energiák
a karakterisztikák exponenciális jellegéből természetesen következnek. Az izosztér aktiválási
energiák és preexponenciális tényezők között lineáris kapcsolatot találtunk, mely a
kompenzációs hatás megnyilvánulását jelentette a különböző dielektromos folyamatokban.
A szakirodalom tanulmányozása során azt találtuk, hogy kémiailag igen eltérő
adszorbensek dielektromos tulajdonságai egészen különböző adszorbátumok hatására is egy
jól meghatározott, általános mintázat szerint változtak. Megállapítottuk, hogy ionvezetési
folyamatokra az általános karakterisztika három szakaszból áll: egy kezdeti enyhe
emelkedésből, az azt követő exponenciálisan növekvő szakaszból, végül egy enyhe
emelkedésből vagy telítési szakaszból. Az általános vezetési karakterisztika kialakulásának
modellezésére megalkottunk egy egyszerű elektromos modellt. Megállapítottuk, hogy az
adszorpció során létrejövő delokalizált vezetési válasz az irodalomban talált univerzális
vezetési karakterisztikát szolgáltatja. A hatást egyetlen korábbi elmélet sem vette számításba.
99

7. Summary
The dielectric properties of a material change dramatically upon the adsorption of
various adsorptives. Adsorption of water on hygroscopic solids is one of the most important
examples. Although it has been a well-known phenomenon for more than a century and has a
great scientific and technological impact, many aspects of moisture-induced dielectric
processes are still unknown. In order to gain deeper insight into their mechanism, here we
present our dielectric relaxation spectroscopic measurements in a broad relative humidity
(6%-100%) and temperature (-150°C–+80°C) range as a function of the adsorbate content.
Titanate nanowires (TiONW), a nanostructured hydrophilic ionic oxide were chosen as a
suitable model system.
Thermogravimetric analysis (TGA) showed that the nanowires contain three types of
water, i.e., structural, chemisorbed and physisorbed. However, X-ray diffractometry (XRD)
revealed that the interlamellar distance of the nanowires was constant in the whole humidity
range, and hence, in adsorption-induced dielectric phenomena only physisorbed water layers
need to be taken into account. The latter were quantitatively characterized by the moisture
sorption isotherm. Information on the thermodynamic state of the adsorbed water was
gathered via differential scanning calorimetric (DSC) measurements. Between 60% and 100%
relative humidity a low-temperature, while above 90% humidity a further high-temperature
phase transition could be observed. The former was assigned to strongly bound freezing water
layers, whereas the latter originated from water molecules in a similar-to-bulk state.
In the isothermal dielectric spectra three relaxations and a low-frequency dispersion
were found. The low- and middle frequency processes were identified as interfacial
relaxation, the high-frequency loss process originated from the dipolar relaxation of a real
polar moiety. In the low frequency regime quasi-dc conductivity, the typical charge transport
process of a hydrated hydrophilic solid, appeared.
The conductivity increased with increasing humidity by as much as four orders of
magnitudes in an exponential manner. Transient ionic current measurements identified the
charge carrier concentration as the determining parameter in the conductivity changes, while
ionic mobility turned out to contribute to the effect to only a lesser extent.
Dielectric spectra were fitted with a proper relaxation function and the variation of the
obtained parameters, i.e., relaxation times and conductivity were investigated against the
adsorbed amount of water. The conductivity increased exponentially at low water coverages,
then turned into a further mild increase at higher coverages. The relaxation times changed
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similar to the conductivity. After an exponential decrease, a distinct change in the
characteristics at the onset of the deliquescence of the adsorbate was seen. A strong
correlation between the relaxation times of the low- and middle frequency processes and the
conductivity was found. According to these findings, a common interfacial origin of the two
latter loss processes was suggested.
The temperature dependence of the dielectric processes in titanate nanowires was
investigated in a broad temperature range under quasi-isosteric condition. The conductivity
and the interfacial relaxations were also found to be temperature-activated. However, there is
a change in the dynamics of the low- and middle frequency processes between the low- and
high-temperature regimes. Considering the interfacial origin of these processes, this implied a
change in the long range charge transport processes.
The activation energy and preexponential factor of the conductitvity and the low- and
middle frequency processes increase linearly with the increase of the amount of adsorbed
water. The apparent contradiction between the increasing conductivity/faster relaxations and
the increasing activation energies was resolved. It was shown to be the natural consequence of
the shape and the temperature dependence of the characteristics. A further linear dependence
between the activation energies and the corresponding preexponential factors was found and
identified as the dielectric manifestation of the so-called compensation effect.
An extensive review of the literature points towards the existence of a very general,
universal pattern of behavior in sorption-related dielectric variation in various solid
adsorbents. The conductivity increases exponentially with ongoing adsorption at low
coverages, i.e., below the onset of the condensation of the adsorbate. In the high coverage
region the increase continues moderately. In some cases a saturation curve in the whole
adsorption range is obtained. A simple electrical resistance model of the adsorbent system
was created. In this theoretical framework a universal conduction characteristics obtained
when the conduction response of a single adsorption act was shared among the whole
resistanse grid, i.e., the adsorbent surface. The origin of the phenomenon proved to be the
delocalized effect of an adsorbate molecule. To the best of our knowledge, no theory has
taken the inherent dynamic nature of the adsorption steps into account to this date.
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