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Munkánk során fényáteresztést növelő szilíciumtartalmú szol-gél- 
bevonatokat alakítottunk ki transzparens hordozókon. Az alkalmazott 
módszer egyik előnye, hogy más nanotechnológiai eljárásokhoz képest 
jóval egyszerűbben és költséghatékonyabban gyártásba vihető. 

Nanoszerkezetű (kolloid) bevonatok fényáteresztést növelő hatása a fény 
interferenciáján alapszik. A vékonyréteg-optika elmélete szerint a 
maximális fényáteresztést a bevonat törésmutatója és vastagsága szabja 
meg. A két paraméter közül a törésmutató az effektus nagyságáért felelős, 
a bevonat vastagsága pedig azt határozza meg, hogy a fényáteresztés 
növekedése milyen hullámhosszon következik be. Az általunk alkalmazott 
mártásos eljárás előnye, hogy a réteghúzási sebességgel a bevonat 
vastagsága, így a maximális fényáteresztés helye szabályozható. 

Az általunk vizsgált üveg-, illetve polikarbonát-hordozók esetében amorf 
SiO2 rétegek alkalmasak fényáteresztés-növelő hatás kialakítására. Ezen 
rétegek előnye, hogy a szol-gél-eljárás során egyszerű anyagokból 
indulunk ki, a prekurzorszol a kiindulási prekurzorvegyületeken és a 
katalizátoron kívül más adalékanyagot, például felületaktív anyagot nem 
tartalmaz. A végeredmény egy tömör szerkezetű (legfeljebb 
mikropórusos, továbbiakban kompakt) szol-gél-bevonat. Habár kompakt 
bevonatokkal is elérhető 94%-os fényáteresztés, ennek mértéke tovább 
növelhető, ha a SiO2-bevonat törésmutatóját csökkentjük. A törésmutató 
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csökkenése mezopórusok kialakításával érhető el. Kutatócsoportunk a 
mezopórusos SiO2-bevonatokat felületaktív anyagokkal, azaz 
templátokkal alakítja ki [1]. Ilyen bevonatok esetén a fényáteresztés 
jelentősen megnő, maximális értéke 99-100%. 

Gyakorlati szempontból fontos, hogy a kialakult kedvező optikai 
tulajdonságok minél tovább fennmaradjanak. Kísérleteinkben 
eredményesen alkalmaztunk ammóniás gőzterű kezelést, amelynek 
hatására a nagy fényáteresztést növelő hatás mintegy 500 napon 
keresztül fennmaradt. Többrétegű bevonatok alkalmazásával elérhető a 
maximális fényáteresztést növelő hatás hullámhossztartományának 
kiszélesítése. 

A szol-gél-bevonatok további előnye, hogy a fényáteresztést növelő hatás 
további funkciókkal egészíthető ki, így multifunkciós bevonatokhoz 
juthatunk. Ilyen további funkció lehet a víztaszító, esetleg vízlepergető 
hatás. Ezt a tulajdonságot a bevonat kémiai felületkezelésével, vagy hibrid 
szilíciumtartalmú bevonatok előállításával lehet kialakítani.  

Előadásunkban a fényáteresztést növelő szol-gél-bevonatok előállításával 
és jellemzésével kapcsolatos legújabb eredményeinkről számolunk be. 
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