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IZVLEČEK
Namen diplomske naloge je bil proučiti vpliv kalijevih ionov na tvorbo enoslojnih filmov
gvanozinskega derivata 3', 5' - didekanoil deoksigvanozina dG(C10)2 na meji med zrakom in
vodo. Pri izvajanju meritev sem za tvorbo filmov uporabil Langmuirovo tehniko. Za
opazovanje tvorbe filmov na vodni površini sem uporabil tehniko mikroskopiranja pri
Brewstrovem kotu (BAM).
Ugotovil sem, da so oblike izoterm površinskega tlaka v odvisnosti od površine π(A) odvisne
od vrste Wilhelmyjeve ploščice, ki se uporablja pri meritvah. Prednost platinaste ploščice
pred papirnato se izkaže predvsem pri meritvah z višjimi koncentracijami soli v podfazi.
Iz primerjave izoterm π(A), posnetih na čisti vodi in vodni raztopini KCl (pri štirih različnih
koncentracijah), je razvidno, da večanje koncentracije kalijevih ionov v podfazi povzroči
nižanje kolapsnega tlaka filma.
Pri fotoobčutljivem gvanozinskem derivatu, ki ima na gvanozin vezano azobenzensko
skupino, pride z osvetljevanjem z UV svetlobo (340 nm) do pretvorbe molekule iz trans v cis
izomero. Iz posnetih izoterm cis izomere fotoobčutljivega gvanozinskega derivata na vodni
površini je razvidno, da se pri vsaki nadaljnji kompresiji filma, izoterma izrazito pomakne v
levo. Pomik vsake nadaljnje izoterme v levo je opazen tudi pri nefotoobčutljivem
gvanozinskem derivatu, vendar je pri fotoobčutljivem gvanozinskem derivatu ta pomik
izrazitejši. To kaže na postopno zmanjševanje efektivne površine ene molekule na vodni
površini. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepam, da pri cis izomeri posamezna molekula
zavzema večjo površino kot pri trans izomeri.
Kjučne besede: Langmuirovi filmi, mikroskopija pri Brewstrovem kotu, Wilhelmyjeva
ploščica, merjenje površinskega tlaka.
PACS: 68.18.-g, 68.37.-d, 68.03.Cd
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effect of potassium ions on formation of
monolayer films of guanosine derivative 3', 5' - didecanoyl deoxyguanosine dG(10)2 at the air
- water interface. I used Irwing Langmuir’s technique. To observe monolayer film’s structure
on the surface I used Brewster’s angle microscopy (BAM).
I observed that the shape of π(A) isotherms strongly depends of the type of Wilhelmy’s plate
used in the experiment. The advantage of platinum plate against the paper plate is evident in
particular in the measurements with higher concentrations of salt in the subphase.
From a comparison of isotherms π(A) recorded on pure water surface and an aqueous solution
of KCl (at four different concentrations) it can be resolved that increasing concentration of
potassium ions in the subphase causes lowering of the collapse pressure of monolayer film.
Photosensitive guanosine derivative has an azobenzene group bound to guanosine headgroup.
By irradiating this derivative with UV light (340 nm) it´s trans form is converted to cis form.
In the isotherms of the cis form recorded on water surface it is clearly visible that consecutive
compressions of monolayer film shift isotherm more and more to the left. Similar shift can
also be seen for the trans form, but it is not so pronounced. This indicates a gradual reduction
of the effective surface area per molecule in the film during cis - trans back - isomerization.
From this observation I conclude that the cis form occupies larger area per molecule than the
trans form.
Keywords: Langmuir films, Brewster angle microscopy, Wilhelmy plate, surface
pressure.
PACS: 68.18.-g, 68.37.-d, 68.03.Cd
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UVOD
Sodoben tehnološki razvoj teži k neprestani minimizaciji, zato je vedno bolj pomemben tudi
razvoj postopkov za izdelavo tankoplastnih struktur z dobro definiranimi lastnostmi. Tehnika
za izdelavo tankih plasti, ki sta jo že v prvi polovici 20. stoletja razvila Irving Langmuir in
Katharine Blodgett (t.i. LB tehnika), je še danes ena od najbolj natančnih in zanesljivih metod
za kontrolirano formiranje in nanašanje tankih plasti organskih molekul na različne podlage. Z
nanosom amfifilnih molekul na vodo in z ustreznim stiskanjem površine ustvarimo enojno
plast amfifilnih molekul na vodi, ki jo imenujemo Langmuirov film. Meritve odvisnosti
površinskega tlaka π od efektivne površine posamezne molekule A imenujemo izoterme π(A).
Med stiskanjem in razpenjanjem filma lahko preko teh izoterm dobimo številne informacije o
površinski organizaciji in medmolekulskih interakcijah, ki se pojavljajo v filmu.
V sklopu mojega diplomskega dela sem proučeval tvorbo tankih filmov derivatov gvanozina
na vodni podfazi in na podfazah vodne raztopine kalijevega klorida (KCl) z različnimi
koncentracijami. Znano je, da so kalijevi ioni najučinkovitejši stimulatorji tvorbe molekulskih
kompleksov derivatov gvanozina v vodnih raztopinah, zato je zanimivo izvedeti kakšno vlogo
imajo ti ioni pri formiranju površinskih struktur.
Eksperimentalno delo je potekalo v laboratorijih Odseka za kompleksne snovi na Inštitutu
Jožef Stefan ter v laboratoriju za optično elipsometrijo Centra odličnosti Nanocenter.
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1 OSNOVNI POJMI
1.1

HIDROFILNOST, HIDROFOBNOST, AMFIFILNOST

1.1.1 HIDROFILNOST
Hidrofilnost ali polarnost je lastnost molekule ali njenega hidrofilnega dela, da se lahko veže z
vodo ali drugimi hidrofilnimi molekulami. Taka molekula je električno polarizirana in je
sposobna s polarnimi molekulami vode tvoriti vodikove vezi, kar je s termodinamskega
stališča ugodno, saj zmanjša skupno energijo sistema. Hidrofilne molekule so dobro topne v
vodi in v ostalih polarnih topilih, kot so na primer alkoholi (hidroksilna skupina - OH). Sile,
ki delujejo med polarnimi skupinami na vodni površini, so ionskega izvora in so obratno
sorazmerne s kvadratom oddaljenosti med molekulama [1,2].

1.1.2 HIDROFOBNOST
Hidrofobnost ali lipofilnost je nasprotna lastnost hidrofilnosti. Hidrofobne molekule so
navadno navzven brez električnega naboja in z vodo ne morejo tvoriti vodikove vezi. Zato
niso topne v vodi in ostalih polarnih topilih. Hidrofobne molekule so dobro topne v
nepolarnih topilih, kot so na primer olja, alkani in maščobe. Sile, ki delujejo med nepolarnimi
skupinami na vodni površini, so Van der Waalsove sile [3,4].

1.1.3 AMFIFILNOST
Amfifilna molekula je sestavljena iz hidrofilnega dela na eni strani molekule in hidrofobnega
dela na drugi strani molekule. Na meji med dvema različnima fazama (tekoče - tekoče ali
tekoče - plinasto), se amfifilna molekula orientira tako, da se hidrofilni oziroma polarni del
molekule obrne proti polarni fazi, hidrofobni oziroma nepolarni del pa proti nepolarni fazi.
Amfifilne molekule so površinsko aktivne snovi (PAS). Adsorbcija površinsko aktivnih snovi
na medfazi povzroči spremembe lastnosti. Primera sprememb sta:
a) znižanje medfazne napetosti med vodo in oljem, ki pospeši in omogoča tvorbo
emulzije;
b) adsorbcija PAS na v vodi netopne delce omogoča njihovo dispergiranje v obliki
suspenzije ali vgrajevanje v micele, pri čemer nastane bistra raztopina.
Primeri amfifilnih molekul so detergenti, mila in lipoproteini [5,6].

1.2

POVRŠINSKA NAPETOST

Površinska napetost je pojav, ki je značilen za kapljevine. Privlačne sile med molekulami v
kapljevini so dovolj močne, da se kapljevine ne razširijo po vsem prostoru, ki jim je na voljo,
ampak se privlačijo, tvorijo gladino ter delajo kapljice. Za molekule kapljevine je energijsko
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bolj ugodno, da so znotraj kapljevine, kot na njeni površini. Pri povečanju površine kapljevine
je potrebno vezati na površino nove molekule in za to opraviti delo. To delo je sorazmerno
številu molekul, ki smo jih dodatno vezali na površino in je zato sorazmerno povečanju
površine. Sorazmernostni koeficient med delom A in povečanjem površine ΔS imenujemo
površinska napetost γ
A = γ ΔS.
Enota za površinsko napetost je J/m2 oziroma N/m. Površinska napetost je lastnost stika med
dvema snovema in je odvisna od obeh snovi v stiku. Za povečanje površine je potrebno
kapljevini delo dovesti, če pa se površina manjša, kapljevina delo oddaja. Zato lahko
vpeljemo površinsko energijo kapljevine Ws, katere sprememba je enaka prejetemu delu
ΔWs = A. Površinsko energijo lahko tako zapišemo kot
ΔWs = γ S.
Površinska napetost torej podaja površinsko energijo na enoto površine. Zaradi površinske
napetosti deluje na rob površine kapljevine sila. Predstavljajmo si pravokotno površino
(slika 1). Za povečanje te površine v eni smeri je potrebno delovati z zunanjo silo, ki
premaguje silo zaradi površinske napetosti. Ko se površina poveča za dS = l dx, opravi
zunanja sila F delo F dx, ki je enako spremembi površinske energije dWs.

Slika 1: Sila F je nasprotno enaka sili zaradi površinske napetosti.
Sila zaradi površinske napetosti Fγ teži k zmanjšanju površine.
Fγ dx = dWs = γ dS = γ l dx.
Sila zaradi površinske napetosti je torej enaka produktu površinske napetosti in dolžine roba,
na katerem deluje
Fγ = γ l.
Površinska napetost tako podaja silo na enoto dolžine roba kapljevine γ = Fγ / l. Sila Fγ kaže v
smeri pravokotno na rob l. Površinska napetost med plinom in kapljevino je vedno pozitivna,
zato je površinska energija kapljevine v plinu tem manjša, čim manjša je njena površina. Če ni
zunanjih sil, ima kapljica v plinu zato obliko krogle, saj ima krogla med vsemi telesi pri
danem volumnu najmanjšo površino [7].
5

1.3 MERJENJE POVRŠINSKE NAPETOSTI, IZOTERME IN
KONTAKTNI KOT
Ko enoslojno plast amfifilnih molekul na površini tekočine stiskamo, se površinska napetost γ
na površini zmanjša, poveča pa se tako imenovan površinski tlak π. Zveza med površinskim
tlakom in površinsko napetostjo je
π + γ = γ0 = konst.,
kjer je γ0 površinska napetost čiste tekočine brez dodanih amfifilnih molekul.
Spremembo karakteristike enoslojnih plasti oziroma filmov na površini kapljevine opazujemo
tako, da med stiskanjem površine merimo spremembe površinskega tlaka.
Grafični prikaz površinskega tlaka π v odvisnosti od efektivne vodne površine A, ki odpade na
posamezno amfifilno molekulo, imenujemo izoterma π(A), saj stiskanje površine poteka pri
konstantni temperaturi. Izoterme imajo karakteristično obliko, ki je odvisna od vrste
amfifilnih molekul.
Površinski tlak merimo tako, da pomočimo objekt v stik voda - zrak in z mikrotehtnico
merimo silo, ki pri stiskanju površine deluje na ta objekt. Običajno uporabimo papirnato
ploščico z velikostjo nekaj kvadratnih centimetrov, ki jo imenujemo Wilhelmyjeva ploščica.
Papirnato ploščico predhodno omočimo z vodo, da zagotovimo čim manjši kontaktni kot.
Ploščica je lahko tudi iz drugih materialov, na primer platine. Pomembno pri ploščici je le, da
je površina hrapava. S tem dosežemo majhen kontaktni kot s površino vode.
Wilhelmyjeva ploščica ima dimenzije: višino l, širino w, debelino t ter gostoto ρ in je
potopljena v vodo do globine d. Rezultanta sil F je sestavljena iz sile teže Fg, vzgona Fv in sile
zaradi površinske napetosti Fγ
F = Fg + Fv + Fγ
F = ρp (l w t) g - ρl (d w t) g + 2 (w + t) γ cos θ.
Z ρp označimo gostoto ploščice, z ρl gostoto tekočine, γ je površinska napetost tekočine, θ
kontaktni kot med tekočino in ploščico, ter g težni pospešek.

Slika 2: Prikaz obešene Wilhelmyjeve ploščice na meji med zrakom in vodo. Temnejši del
ploščice je potopljen v vodo.
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Wilhelmyjevo ploščico potopimo v vodo na kateri še ni surfaktantov. Ploščica se omoči in
zaradi poroznosti papirja prepoji z vodo. Omočenost ploščice poskrbi da je prispevek vzgona
minimalen in ga lahko zanemarimo. Normaliziramo ničlo tehtnice in s tem iz enačbe
eliminiramo sili teže in vzgona. Prispevek, ki ga odčitamo z mikrotehtnice, je sedaj povezan
samo s spremembo površinske napetosti
F = 2 (w + t) γ cos θ.
Z uporabo papirnatih ploščic, ki se omočijo z vodo, dosežemo, da je kontaktni kot med
ploščico in tekočino enak 0°. Obseg papirnate ploščice 2(w+t) ustreza meji med omočenim in
neomočenim delom ploščice. Površinska napetost je
F

𝛾 = 2(w+t) cos 𝜃 .
Ker privzamemo, da je kontaktni kot θ = 0°, sledi, da je cos θ = 1. Torej je površinska
napetost
F

𝛾 = 2(w+t) .
Površinska napetost ima enoto mN/m, kjer m v števcu pomeni mili oziroma tisočinko, m v
imenovalcu pa pomeni meter. Silo običajno merimo v mN in obseg papirnate ploščice je
podan v metrih m.
Kontaktni kot za kapljico na podlagi je definiran s kotom, ki ga oklepata tangenta na površino
kapljice in podlaga na kateri je kapljica nanešena [8-12].

Slika 3: Prikaz vodne kapljice na različnih podlagah. S θ je označen kontaktni kot med
kapljico in podlago. Kontaktni kot na levi sliki je najmanjši (hidrofilna podlaga), na desni
sliki pa največji (hidrofobna podlaga).

1.4

HEPTADEKANOJSKA KISLINA

Heptadekanojska kislina (HDA) spada med nasičene maščobne kisline. V svoji zgradbi ima
zaporedno vezanih 17 ogljikovih atomov, ki so med seboj povezani z enojnimi vezmi. V
alifatski verigi ogljikovih atomov ni nobenih dvojnih ali trojnih vezi oziroma drugih
funkcionalnih skupin. Izraz »nasičen« pomeni, da ima vsak atom ogljika, z izjemo tistega v
karboksilni skupini - COOH, vezanih kolikor je le mogoče veliko atomov vodika. Z drugimi
besedami, na zadnji atom ogljika alifatske verige so vezani trije atomi vodika, na ostale atome
ogljika v verigi pa po dva atoma vodika. Ogljikov atom ima namreč za vezavo s sosednjimi
atomi (ogljika, vodika,..) na voljo štiri vezavna mesta. Molska masa heptadekanojske kisline
je 270,45 g/mol [13].
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Slika 4: Shematični 3D prikaz molekulske zgradbe in kemijska formula heptadekanojske
kisline.

1.5

GVANOZINSKI DERIVATI

Gvanozin sestavlja nukleobaza gvanin, ki je vezana na ribozo. Riboza ima po vezavi gvanina
na OH skupino prvega ogljikovega atoma riboze na voljo še tri vezavna mesta, na katere so
lahko vezane različne molekulske strukture, na primer lipofilne alifatske verige.

1.5.1 3', 5' - DIDEKANOIL DEOKSIGVANOZIN
Pri diplomski nalogi sem uporabil gvanozinski derivat 3', 5' - didekanoil deoksigvanozin
dG(C10)2 z dvema lipofilnima alifatskima verigama, ki vsebujeta vsaka po deset ogljikovih
atomov (didekanoil). Gvanozinski del molekule pa ima hidrofilne lastnosti. Zato ima
dG(C10)2 lastnost amfifilne molekule. Za deoksigvanozin je značilno, da ima riboza na
drugem ogljikovem atomu hidroksilno skupino OH zamenjano z vodikovim atomom. Nastane
2-deoksiriboza oziroma deoksigvanozin.
Molska masa dG(C10)2 je 575 g/mol [14].

Slika 5: Gvanozinski derivat dG(C10)2 (3', 5' - didekanoil deoksigvanozin) z dvema
alifatskima verigama.
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1.5.2 FOTOOBČUTLJIV GVANOZINSKI DERIVAT
Pri merjenju izoterme π(A) s fotoobčutljivim gvanozinskim derivatom sem uporabil derivat z
internim imenom Gacetrico_AzoH, ki sodi med aromatske azo spojine. Te imajo splošno
formulo R-N=N-R1, pri čemer sta R in R1 arilni skupini. Lastnost aromatskih azo spojin (in
ostalih molekul z dvojno vezjo, npr C = C, N = N) je trans - cis izomerizacija, do katere pride
pod vplivom svetlobe ali toplote. Za trans izomere je značilno, da so atomi ali funkcionalne
skupine na nasprotni strani dvojne vezi, pri cis izomerah pa so le te na isti strani dvojne vezi.
Trans izomere so termodinamsko bolj stabilna oblika od cis izomere [15].

Slika 6: Izomerizacija azobenzena iz trans v cis izomero.
Gacetrico_AzoH je sestavljen iz nukleobaze gvanina in riboze, na katero so vezane lipofilne
molekule in sicer dve alifatski verigi in ena aromatska azo molekula. Molska masa
Gacetrico_AzoH je 812,0516 g/mol.

Slika 7: Fotoobčutljiv gvanozinski derivat GA(C10)2 (Gacetrico_AzoH) z eno azo skupino in z
dvema alifatskima verigama.
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2 LANGMUIROVI FILMI NA MEJI MED ZRAKOM IN
VODO
2.1

ZGODOVINSKA UMESTITEV

Razumevanje tankoplastnih nanosov, katerih debelina je enaka dimenziji ene molekule,
človeštvu že dolgo časa predstavlja izziv. Efekt razlitega olja na vodno gladino so poznali že
babilonci v 18. stoletju pred našim štetjem.
Na Japonskem je znana slikarska tehnika sumi-nagashi. Pri tej tehniki se barvila pomešana s
površinsko aktivnimi molekulami v obliki zanimivih vzorcev nanesejo na vodno površino. Na
umirjeno površino nato položimo papir in barvasti vzorci se prenesejo na papir.
Opis pojava razlitja olja na vodno površino je leta 1774 prvi dokumentiral Benjamin Franklin.
S tankimi filmi na vodi se je ljubiteljsko ukvarjala tudi Agnes Pockels, ki je eksperimentirala
v kuhinjskem koritu. Ugotovila je pomembnost čistoče in uporabo barier pri tvorbi tankih
filmov. Razvila je osnovne tehnike, ki se uporabljajo še danes. Svoje izsledke je leta 1891
objavila v reviji Nature.
Večji napredek pri raziskavah je naredil Irving Langmuir. V svojem delu z naslovom
»Sestava in osnovne lastnosti trdnin in tekočin« je leta 1917 objavil teorijo, ki opisuje
površinske pojave. Langmuir je proučeval zvezo med površinsko napetostjo in površino
molekul, nanešenih na vodno gladino. Katharine Blodgett, ki je z Langmuirom sodelovala pri
raziskavah enoplastnih filmov, je razvila tehniko prenosa enoplastnih filmov s površine na
trdni substrat. Z večkratnim nanašanjem enoplastnih filmov na steklo je uspela dobiti
»nevidno steklo«, ki ima prepustnost za svetlobo večjo od 99%. Enoplastni filmi, ki jih
nanesemo na različne materiale, se danes imenujejo Langmuir - Blodgett filmi (LB filmi).
Več svojih raziskav sta objavila med leti 1934 in 1939. LB filmi se še danes uporabljajo v
optiki, molekularni elektroniki in biotehnologiji [8,10].

2.2 TVORBA ENOPLASTNEGA FILMA IN FAZE MONOSLOJA PRI
STISKANJU
Za tvorbo tankih filmov so ključne lastnosti površinsko aktivnih molekul (surfaktantov), ki se
spontano urejajo na meji med dvema različnima fazama snovi. Najpogostejši fazi snovi sta
tekoča - tekoča ali tekoča - plinasta faza. Za proučevanje tankih plasti je Langmuirova tehnika
še danes zelo primerna. Pri njej se kot podfaza uporablja voda ali vodna raztopina neke
izbrane snovi.
Če na površino tekočine nanesemo amfifilne molekule, se te molekule razporedijo na gladini.
Molekule so ujete na meji med dvema fazama (tekočino in zrakom) in se spontano urejajo v
plast, katere debelina ustreza dimenziji ene molekule. Vse nanešene molekule na površini so
orientirane enako in sicer tako, da so hidrofilne glave molekul obrnjene proti tekočini,
hidrofobni del pa je obrnjen proti zraku. Dokler je gostota površinskega sloja amfifilnih
molekul na površini relativno majhna, med posameznimi molekulami ne prihaja do
medsebojnih interakcij in tako stanje lahko opišemo kot plinsko stanje oziroma plinsko fazo.
Molekule v plinskem stanju se obnašajo kot dvodimenzionalni plin, ki ga lahko opišemo z
enačbo
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π A = kB T,
kjer je π površinski tlak, A efektivna s površina, ki odpade na posamezno molekulami, kB
Boltzmannova konstanta in T temperatura.
Ko enoslojno plast začnemo stiskati, se gostota v plasti povečuje in med amfifilnimi
molekulami začne prihajati do medsebojnih interakcij. Tako stanje opišemo kot tekočinsko
fazo. Z nadaljnjim stiskanjem površine je interakcija med posameznimi molekulami vse večja,
dokler se vse molekule na površini ne uredijo tesno ena do druge. Tako urejenim molekulam
na površini rečemo tudi film.
Z nadaljnjim stiskanjem površine, se enoplastni film začne obnašati kot trdnina. V področju
trdne faze je izoterma najstrmejša in površinska napetost se s stiskanjem hitro povečuje. Za
trdno stanje filma je značilna linearna zveza med površinskim tlakom in površino molekul. Z
ekstrapolacijo naklona izoterme v najstrmejšem delu proti osi x lahko sklepamo na velikost
površine, ki odpade na eno molekulo v filmu (slika 8, površina A1). Pri dodatnem stiskanju in
s tem povečevanju površinskega tlaka, dosežemo kritični oziroma kolapsni tlak. Pri tem tlaku
pride do točke preloma, kjer film izgubi svojo enoplastno strukturo. Počene plasti filma se
začnejo nadrivati oziroma podrivati ena pod drugo. Zlom enoslojne plasti se najprej zgodi ob
robnih stikih s koritom in barierami. Dobro zgoščenost - urejenost filma dobimo tako, da film
večkrat stisnemo in razpnemo [8].

Slika 8: Izoterma π(A) kot fazni diagram in sheme različnih faz monosloja med stiskanjem
Langmuirovega filma.
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2.3 OPIS EKSPERIMENTALNE TEHNIKE IN PRIPRAVE
RAZTOPIN
2.3.1

OPIS KORITA IN SHEMATIČNI PRIKAZ MERITEV

Pri meritvah površinske napetosti Langmuirovih filmov uporabljamo posebno korito in dve
barieri. Barieri drsita po vrhu korita in s tem zmanjšujeta efektivno površino na kateri se
nahajajo nanešene amfifilne molekule. Barieri sta narejeni iz polimernega materiala, ki je
izredno hidrofoben in odporen na kemikalije (Delrin - acetal). Korito je lahko termostatirano s
kroženjem vode, ki je speljana po cevkah pod koritom.
Korito je narejeno iz teflona (PTFE - politetrafluoretilen), ki je najbolj hidrofoben znan
polimer. Teflon je izredno inerten in odporen na kemikalije in na organska topila, ki se jih
uporablja za redčenje vzorcev za kasnejši nanos na površino. Inertnost teflona omogoča, da
med koritom in tekočino ni nobenih interakcij. Teflon ima odlične elektroizolacijske lastnosti,
je nelepljiv, ima nizek koeficient trenja, je izredno gladek in ima odlične temperaturne
lastnosti. Med temperaturama -250 °C do +250 °C se mu lastnosti skoraj nič ne spreminjajo.
Zaradi teh lastnosti je uporaben za premaze kuhinjskih posod, izdelavo neprepustih membran
v tekstilu (Gore-Tex) ter cevi in priključkov za čisto vodo.
Za pravilno interpretacijo meritev površinske napetosti, je potrebno natančno poznati
dimenzije korita in položaj barier v vsakem trenutku stiskanja in razširjanja površine [16,17].

Slika 9: Sestavni deli merilnega sistema: korito iz teflona (1), mikrotehtnica kot merilnik
površinskega tlaka (2), barieri za stiskanje površine (3). Za prenašanje filma na substrate se
uporablja namakalnik (4) ter namakalna vdolbina (5), ki pa ju pri mojem delu nisem
potreboval [18].
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2.3.2

POUDAREK NA ČISTOČI

Poleg ustrezne izbire amfifilnih molekul, njihove koncentracije, podfaze in ostalih
parametrov, je pri postopku priprave filmov zelo pomembna čistoča. Obe barieri in teflonsko
korito morajo biti kar se da čisti. Zaradi majhne količine amfifilnih molekul nam lahko že
zelo majhne količine nečistoč vplivajo na kvaliteto filma. Za tvorbo enomolekulskega filma
na površini 60 cm2 potrebujemo le 3 µl 6 mM raztopine, od katere je masa amfifilnih molekul
le 10 µg. Teflonsko korito in barieri čistimo s posebnimi robčki namočenimi v kloroform ali
izopropanol. Robčki ne puščajo vlaknin in ne vsebujejo abrazivnih delcev. S čiščenjem korita
odstranimo morebitne ostanke amfifilnih molekul od prejšnjega eksperimenta in ostanke
prahu, ki se naberejo na koritu ponoči. Priporočeno je, da je korito postavljeno v čist prostor,
ki ga lahko pokrijemo oziroma zapremo. Tako med eksperimentom zaščitimo površino filma
pred prašnimi delci. Med čiščenjem korita, nanosom amfifilnih molekul na površino in med
rokovanjem s kemikalijami nosimo zaščitne rokavice brez smukca. Z rokavicami zaščitimo
sebe in preprečimo morebiten dotik korita s kožo. Če se korita pomotoma dotaknemo z roko,
lahko maščoba, ki jo imamo na koži, vpliva na eksperiment. Zelo pomembna je čistoča vseh
kemikalij in natančnost pri pripravi raztopin, podfaze in korita.

2.3.3

PRIPRAVA RAZTOPIN (GVANOZINSKIH DERIVATOV IN PODFAZE)

Raztopine gvanozinskih derivatov z znano koncentracijo hranimo v mali 5 ml bučki v
hladilniku pri 5 °C. Ker je raztopina kloroforma in gvanozinskega derivata ohlajena, jo za
doseganje homogenosti 5 minut vorteksiramo na mešalcu. S tem vzorec dobro
homogeniziramo in ogrejemo na sobno temperaturo okoli 23 °C. Celoten eksperiment se
izvaja pri kontrolirani temperaturi 23 °C, zato je pomembno, da imata vzorec in podfaza enaki
temperaturi.
Pri eksperimentih sem uporabljal ultra čisto vodo kvalitete 18,2 MΩcm, ki je najvišja stopnja
čistosti vode. Voda je očiščena ionov in bakterij in prefiltrirana skozi mikrofilter. S tako čisto
vodo v najmanjši možni meri vplivamo na samo tvorbo filma na površini vode. Posebna
priprava podfaze pri eksperimentih, kjer se uporablja čista deionizirana voda, ni potrebna.
Eksperimente sem izvajal tudi pri vodni raztopini KCl s koncentracijo 0,1 M in 1 M. Molska
koncentracija c je podana kot množina topljenca v volumnu raztopine, zato je enota mol/l.
Molsko koncentracijo večkrat imenujemo kar molarnost M. Za določitev mase KCl v vodni
raztopini željene koncentracije uporabimo osnovno enačbo za molsko koncentracijo.
Pri pripravi raztopine sem uporabljal merilno bučko s prostornino 500 ml. Najprej moramo
izračunati maso topljenca, v našem primeru soli KCl, ki jo raztopimo v 500 ml raztopine.
Maso KCl izpeljemo iz enačbe za molsko koncentracijo:
c=n/V=m/MV
m = c M V.
Za 0,1 M raztopino KCl imamo torej:
mKCl = 0,1 mol/l x 74,551 g/mol x 0,5 l = 3,72755 g.
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Zatehtati moramo 3,72755 g KCl. Zatehtano sol vsujemo v bučko, v kateri imamo približno
200 ml destilirane vode. KCl nato z vorteksiranjem raztopimo in nazadnje merilno bučko
dopolnimo z destilirano vodo do končnega volumna 500 ml. Tako pripravimo podfazo in sicer
0,1 M vodno raztopino KCl.
Za 1 M raztopino KCl imamo:
mKCl = 0,1 mol/l x 74,551 g/mol x 0,5 l = 37,2755 g.
Postopek priprave 1M raztopine je enak postopku za pripravo 0,1M raztopine, le količina KCl
je desetkrat večja. Pri pripravi raztopine moramo paziti, da imamo v bučki predhodno nalite
dovolj vode, da se bo zatehtana sol lahko v celoti raztopila. Topljenec se v raztopini topi samo
do določene koncentracije. Ko dosežemo največjo možno koncentracijo oziroma nasičenost,
se topljenec v raztopini ne topi več in ostane v obliki kristalov. V vodi pri 25 °C lahko KCl
raztopimo do 360 g/kg vode, potem raztopina postane nasičena [19].

2.3.4 NANOS RAZTOPIN GVANOZINSKIH DERIVATOV NA VODNO
POVRŠINO
Pripravljeno vodo oziroma vodno raztopino KCl previdno vlijemo v teflonsko korito. Pri tem
pazimo, da se ne dotaknemo korita, elipsometra ali mikrotehtnice. V korito nalijemo vodo do
zgornjega roba in pazimo, da se tekočina ne razlije preko roba. Za naše korito je nazivna
količina podfaze 336 ml. Pred nadaljevanjem počakamo, da se gladina podfaze termalizira in
umiri.
Iz male bučke z raztopino gvanozinskih molekul in kloroforma z mikrobrizgo posrkamo eno
polovico volumna vzorca, ki ga želimo nanesti na površino podfaze. Mikrobrizgo previdno
približamo površini podfaze in počasi pritiskamo bat. Tik preden bi kapljica raztopine vzorca
padla, se z njo dotaknemo površine podfaze. Kapljica se zlije na površino podfaze in se
enakomerno razporedi v okolici dotika. Ta postopek ponavljamo tako, da nanašamo raztopino
enakomerno po eni polovici korita. Ko je mikrobrizga prazna, posrkamo še drugo polovico
volumna vzorca. Zdaj nanašamo kapljice raztopine vzorca enakomerno po drugi polovici
korita. Ko je celoten volumen vzorca nanešen na površino, počakamo vsaj 30 minut, da
kloroform povsem izhlapi. Na površini podfaze ostanejo samo še posamezne amfifilne
molekule. Volumen nanešene raztopine vzorca mora biti tolikšen, da je gostota površinskega
sloja amfifilnih molekul na površini relativno majhna. Med posameznimi molekulami ne
prihaja do medsebojnih interakcij, kar ustreza plinastemu stanju.

2.3.5

PROGRAM ZA NADZOR MERITEV

Nanešene amfifilne molekule so ujete na vodni površini, ki je z dveh strani omejena z robom
korita in z dveh strani s pomičnima barierama. Za kontroliran nadzor zapiranja in odpiranja
barier ter hkratno merjenje površinske napetosti nam služi program KSV Nima. Pred vsakim
merjenjem izoterm je najprej potrebno kalibrirati mikrotehtnico, s katero preko Wilhelmyjeve
ploščice merimo površinsko napetost. Mikrotehtnico kalibriramo v dveh točkah. Najprej na
kaveljček mikrotehtnice obesimo novo, suho Wilhelmyjevo ploščico in počakamo, da se
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odčitek mikrotehtnice ustali. Ko se odčitek ustali zajamemo prvo točko kalibracije. V drugem
koraku na mikrotehtnico poleg Wilhelmyjeve ploščice obesimo še utež z znano maso, ki je v
mojem primeru kovinska podložka z maso 257,0 mg. Počakamo, da se odčitek na
mikrotehtnici spet ustali in zajamemo drugo točko kalibracije. S tem je kalibracija
mikrotehtnice zaključena in pripravljena za merjenje površinske napetosti.
Pred vsako meritvijo izoterme vzorca se je potrebno prepričati, da smo korito dobro očistili in
da na koritu ni več ostankov vzorcev iz prejšnjih merjenj. Da se prepričamo v čistočo korita in
podfaze, najprej posnamemo testno izotermo same podfaze. Pri očiščenem koritu
pričakujemo, da ima izmerjena izoterma same podfaze zelo nizke vrednosti površinske
napetosti. Površinska napetost med zapiranjem in odpiranjem barier ne sme preseči
dogovorjene meje 0,3 mN/m.

Slika 10: Izoterma podfaze pred pričetkom eksperimenta.
Pred začetkom merjenja v računalnik vpišemo parametre o eksperimentu: ime in datum
eksperimenta, temperaturo v prostoru in podfazo, ki jo imamo v koritu (voda ali vodna
raztopina KCl). Vpišemo tudi osnovne lastnosti vzorca (raztopine gvanozinskega derivata), ki
ga nanašamo. Ključno za umeritev osi x pri izotermi je vnos koncentracije vzorca, količina
nanašenega vzorca in molekulska masa vzorca. Preden začnemo z meritvijo, moramo izbrati
še hitrost premikanja barier med zapiranjem in odpiranjem. Pri vseh eksperimentih sem
uporabljal hitrost zapiranja in odpiranja barier 5 mm/min.

Slika 11: Nastavitve v programu za nadzor eksperimenta.
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3 MIKROSKOPIJA PRI BREWSTROVEM KOTU (BAM)
3.1

BREWSTROV KOT

Brewstrov kot je vpadni kot, pri katerem je odbita svetloba, ki se je odbila na meji dveh
sredstev, popolnoma linearno polarizirana v smeri, ki je pravokotna na vpadno ravnino.
Žarek, ki pa je prešel mejo obeh sredstev, pa vsebuje tudi komponento polarizacije vzporedno
vpadni ravnini. Pri tem je kot med lomljenim in odbitim žarkom pravi kot 90°.

Slika 12: Polarizacija svetlobe, ki pade na mejo dveh sredstev pod Brewstrovim kotom.
Kadar svetloba naleti na mejo med dvema sredstvoma, ki imata lomna količnika n1 in n2, se v
skladu s Fresnelovimi enačbami del svetlobe odbije, del pa se lomi po lomnem zakonu in
nadaljuje pot v drugem sredstvu.
Če označimo vpadni kot s θ1 in lomni kot s θ2, potem pri Brewstrovem kotu velja:
θ1 + θ2 = 90°.
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Po lomnem zakonu velja:
n1 sin θ1 = n2 sin θ2
n1 sin θB = n2 sin (90° - θB) = n2 cos θB
tan θB = (n2 / n1),
oziroma:
θB = arctan (n2 / n1),
kjer sta n1 lomni količnik sredstva nad mejno površino in n2 lomni količnik pod mejno
površino. V našem primeru je n1 = 1,00 (zrak) in n2 = 1,33 (voda), od koder sledi θB = 53°.
Vsa svetloba, ki ima polarizacijo p (v vpadni ravnini), se lomi in prehaja v drugo sredstvo,
svetloba, ki ima polarizacijo s (pravokotno na vpadno ravnino), pa se delno lomi in delno
odbije. Če uporabimo ploščico iz prozorne snovi, na katero pada svetloba pod Brewstrovim
kotom, dobimo po odboju od ploščice linearno polarizirano svetlobo. Ploščica deluje kot
polarizator [18, 20-23].

3.2

MIKROSKOPIJA PRI BREWSTROVEM KOTU (BAM)

Tvorbo tankih filmov na vodni površini lahko v realnem času opazujemo z neinvazivno
eksperimentalno tehniko, ki jo imenujemo mikroskopija pri Brewstrovem kotu (BAM).
Pri BAM s pomočjo polarizatorja generiramo vpadno svetlobo s polarizacijo p. Ko svetloba
na vodno površino vpada pod Brewstrovim kotom, v odbiti svetlobi ni p polarizirane svetlobe,
zato je čista površina vode videti temna. Če je na vodni površini nanešen tanek film,
Brewstrov pogoj na predelih, kjer se nahaja film, ne velja več. Na predelih, kjer je nanešen
film, se del p polarizirane svetlobe odbije in na sliki se pojavijo svetlejši deli. Na tak način
lahko opazujemo morfologijo filma.
V mojem primeru sem za opazovanje tankih filmov na vodni površini uporabljal elipsometer
Accurion ep_3se v načinu delovanja za BAM. Izvor vpadne svetlobe je laser z valovno
dolžino 658 nm, detektor pa je CCD kamera. Izvor koherentne laserske svetlobe gre najprej
skozi polarizator in skozi kompenzator, potem se od vodne gladine (ali filma na vodni gladini)
odbije proti zbiralni leči objektiva mikroskopa in nato preko analizatorja na detektor.
Nastavitve, ki sem jih uporabljal pri meritvah so bile: moč laserja > 90 %, polizator = 2°,
kompenzator = 0°, objektiv mikroskopa z 10 kratno povečavo, analizator = 10°, vpadni kot θ1
svetlobe na površino pa je bil nastavljen na 53°.
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Slika 13: Shematični prikaz elipsometra, ki deluje v načinu za mikroskopijo pod Brewstrovim
kotom.
En del laserskega žarka se odbije od površine proti objektivu in detektorju, drugi del pa gre
skozi površino vode proti dnu korita. Od dna korita bi se del žarka odbil nazaj proti površini
in nadaljeval pot skozi površino nazaj v zrak. Ker je višina vode v koritu le nekaj milimetrov,
bi bila oba žarka blizu skupaj. Pri eksperimentu opazujemo kaj se dogaja na površini, zato je
za nas pomemben samo del žarka, ki se odbije od površine. Da v objektiv ne bi zajemali tudi
dela žarka, ki se je odbil od dna korita, na dno korita postavimo delček temnega stekla s
prisekano stranico. Del žarka, ki pade na to stranico, se absorbira oziroma odbije stran od
smeri objektiva.
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1

TESTNE MERITVE S HEPTADEKANOJSKO KISLINO (HDA)

Izoterma molekul HDA na vodni površini je znane oblike in pri večkratnih stiskanjih je
izoterma zelo lepo ponovljiva. Same molekule se med stiskanjem in razpenjanjem filma ne
združujejo, zaradi česar bi se izoterma pri vsakem naslednjem stiskanju pomikala v levo proti
nižjim površinam na eno molekulo. Zaradi svojih lastnosti se HDA v proizvodnji korit za
pripravo Langmuirovih filmov uporablja kot umeritveni »standard«. S HDA lahko preverimo
naš postopek določanja velikosti površine za eno molekulo z dobro znano vrednostjo.
Pri testnih meritvah izoterm π(A) sem uporabljal 20 µl raztopine HDA z masno koncentracijo
0,5 mg/ml. Površino, ki odpade na eno molekulo, sem izmeril s pomočjo ekstrapolacije
naklona trdne faze proti osi x. Ekstrapolacijo naklona prikazuje slika 8 v poglavju 2.2.
Velikost, ki odpade na eno molekulo je na sliki 8 označena z A1.
Po podatkih, ki so znani za HDA, naj bi imela izoterma π(A) svoj vrh (kolapsni tlak) pri
površinski napetosti 55 mN/m in površina ene molekule HDA naj bi bila okoli 21 Ǻ2. Prehod
iz tekoče ekspandirane v tekočo kondenzirano fazo naj bi imela pri površinskem tlaku okoli
26 mN/m [24].
Vse alifatske verige v maščobnih kislinah imajo enako prečno površino, ki znaša okoli 19 Ǻ2
[25].

Slika 14: Testni meritvi izoterme π(A) s heptadekanojsko kislino (HDA). Meritvi sta opravljeni
s papirnato (levo) in platinasto (desno) Wilhelmyjevo ploščico.
Iz slike 14 je razvidna izmerjena površina ene molekule HDA. Meritev s papirnato
Wilhelmyjevo ploščico nam da rezultat 20 Ǻ2. Prehod iz tekoče ekspandirane v tekočo
kondenzirano fazo je pri merjenju s papirnato ploščico lepo viden pri površinskem tlaku 24
mN/m. Prehod iz tekoče v trdno fazo je viden pri površinskem tlaku okoli 38 mN/m. Po
kolapsu filma se površinski tlak močno zniža, zato ima izoterma izrazit vrh. Meritev s
platinasto Wilhelmyjevo ploščico nam da rezultat za površino ene molekule HDA na vodi 19
Ǻ2. Prehod iz tekoče ekspandirane v tekočo kondenzirano fazo je pri merjenju s platinasto
ploščico viden pri površinskem tlaku okoli 23,5 mN/m. Prehod iz tekoče v trdno fazo ni
izrazit. Po preseženem kolapsnem tlaku filma HDA se površinski tlak zelo hitro zniža, zato
ima izoterma izrazit in strm vrh.
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4.2

VPLIV MERILNE PLOŠČICE NA OBLIKO IZOTERM

Najbolj običajna Wilhelmyjeva ploščica, ki se uporablja za merjenje izoterm π(A), je narejena
iz papirja. Papir ima lastnost, da se lahko prepoji z vodo, kar omogoča kontaktni kot blizu 0°.
Omočenost ploščice poskrbi, da je prispevek vzgona minimalen in ga lahko pri merjenju
površinske napetosti zanemarimo.

Slika 15: Meritev treh zaporednih stiskanj tanke plasti dG(C10)2 na 1 M KCl. Levo so meritve
s papirnato in desno s platinasto Wilhelmyjevo ploščico.
Pri meritvah izoterm π(A) s papirnato ploščico, kjer se za podfazo uporablja raztopina vode in
KCl, pride do izrazitega pojava »lezenja«, ki je tem bolj izrazito, čim višja je koncentracija
raztopljene soli KCl v vodi. Ker je ploščica tanka, je majhna količina tekočine razporejena na
relativno veliki površini. Z omočene ploščice izhlapeva samo voda, kar pomeni, da
raztopljena sol kristalizira na ploščici. Zaradi povečevanja celokupne mase kristalov soli
ploščica postaja težja. Pri meritvi izoterm uporabljamo mikrotehtnico, ki opisano povečevanje
mase zazna kot upadanje površinskega tlaka. Izoterme se zato s časom pomikajo oziroma
»lezejo« proti nižjim vrednostim površinske napetosti (slika 15 levo). Do izhlapevanja sicer
prihaja tudi s celotne površine podfaze v koritu, vendar ima to izhlapevanje bistveno manjši
učinek na meritve izoterm.
Poleg papirnate Wilhelmyjeve ploščice sem uporabljal tudi platinasto Wilhelmyjevo ploščico.
Platinasta ploščica ima hrapavo površino, s čimer ravno tako dosežemo kontaktni kot blizu 0°.
Sama meritev izoterme π(A) ni odvisna od materiala ploščice. Pomembno je le, da je
kontaktni kot dovolj majhen. Ker je platina zelo inerten material je, razen mehanskih
poškodb, neuničljiva. Prednosti platinaste ploščice v primerjavi s papirnato ploščico sta dolga
življenjska doba in bolj izraziti prehodi med različnimi fazami monosloja. Izkazalo se je tudi,
da je pri meritvah izoterm z višjimi koncentracijami soli v podfazi pomikanje oziroma
»lezenje« proti nižjim vrednostim površinske napetosti s časom bistveno manjše (slika 15
desno), ker se sol ne odlaga na ploščico.
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Slika 16: Primer »lezenja« površinskega tlaka s časom za papirnato in platinasto
Wilhelmyjevo ploščico.

Slika 17: Papirnata ploščica po nekajurnem eksperimentu z 1 M KCl. Na ploščici opazimo
kristale KCl.
Slika 16 prikazuje večurno meritev površinskega tlaka pri 1 M KCl. Na površino ni nanešenih
nobenih molekul. Lezenje površinskega tlaka je direktno povezano z izhlapevanjem vode in s
tem nabiranjem kristalov KCl na ploščici. Lezenje meritev proti nižjim vrednostim
površinskega tlaka je bistveno bolj izraženo pri papirnati Wilhelmyjevi ploščici kot pri
platinasti.
Slika 17 prikazuje papirnato ploščico po nekajurnem eksperimentu z 1 M KCl. Kristali KCl so
vidni na zgornjem robu ploščice, ki je bila med eksperimentom izven vode in s tem
izpostavljena največjemu izhlapevanju vode.
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4.3

IZOTERME GVANOZINSKEGA DERIVATA NA ČISTI VODI

4.3.1 MERITVE S PAPIRNATO WILHELMYJEVO PLOŠČICO
Pripravljeno raztopino dG(C10)2 smo dobili iz Italije. Le redki laboratoriji na svetu imajo
tehnologijo umetnega pridobivanja gvanozinskih derivatov, zato so vzorci zelo dragi.
Gvanozinske molekule dG(C10)2 so raztopljene v kloroformu. Koncentracija vzorca, ki sem
ga uporabljal pri svojih meritvah, je bila 10-4 mol/l in nanešen volumen vzorca je bil vedno 60
µl. Temperatura v laboratoriju je bila med eksperimentom ves čas konstantna in sicer 23 °C.
Vse meritve so bile posnete s tremi kompresijami. Za prikaz na primerjalnem grafu (slika 18
in slika 19) je uporabljena samo prva izoterma izmed treh, ki so bile posnete na isti dan.
Meritve sem ponovil trikrat z nekaj dnevnim zamikom. Datumi posnetih izoterm so razvidni
iz oznak znotraj slike.

Slika 18: Tri izoterme derivata dG(C10)2 posnete na čisti vodi v različnih dneh s papirnato
Wilhelmyjevo ploščico.
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4.3.2 MERITVE S PLATINASTO WILHELMYJEVO PLOŠČICO

Slika 19: Tri izoterme derivata dG(C10)2 posnete na čisti vodi v različnih dneh s platinasto
Wilhelmyjevo ploščico.
Na sliki 18 so prikazane prve izoterme iz vseh treh ponovitev, ki sem jih opravil na vodni
površini. Pri vseh meritvah sem uporabljal papirnato ploščico. Površina A1, ki odpade na
posamezno molekulo je pri črni izotermi 131 Ǻ2, pri rdeči izotermi 136 Ǻ2 in pri zeleni
izotermi 162 Ǻ2. Povprečna izmerjena površina za eno molekulo pri meritvah s papirnato
ploščico da vrednost 143 Ǻ2 ± 3 Ǻ2.
Na sliki 19 so prikazane prve izoterme iz vseh treh ponovitev, ki sem jih opravil na vodni
površini. Pri vseh meritvah sem uporabljal platinasto ploščico. Površina, ki odpade na
posamezno molekulo je pri črni izotermi 122 Ǻ2, pri rdeči izotermi 128 Ǻ2 in pri zeleni
izotermi 136 Ǻ2. Povprečna izmerjena površina za eno molekulo pri meritvah s platinasto
ploščico da vrednost 129 Ǻ2 ± 3 Ǻ2.
Skupno povprečno površino za meritve z obema ploščicama, ki odpade na eno molekulo
dG(C10)2 na vodni površini, sem izračunal iz povprečja rezultatov 4 meritev. Izključil sem
rezultata 122 Ǻ2 in 162 Ǻ2 in dobil velikost 133 Ǻ2 ± 4 Ǻ2.
Prehodi med različnimi fazami monosloja pri izotermah niso vidni. Izoterme so bile v vseh
primerih lepo ponovljive.
V primerjalna grafa z izotermami posnetimi pri različnih koncentracijah vodne raztopine KCl
(slika 20 in 21), sem vključil obe zeleni izotermi posneti na vodni površini. Za izbor teh dveh
izoterm sem se odločil na podlagi oblik izoterm, ki sem jih posnel pri različnih koncentracijah
vodne raztopine KCl.
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4.4 IZOTERME GVANOZINSKEGA DERIVATA NA VODI Z
DODANIM KCl
Za meritve izoterm sem uporabljal isti vzorec raztopine gvanozinskega derivata dG(C10)2 z
enakim volumnom in isto koncentracijo. Zaradi lažje primerljivosti posameznih izoterm so
meje in razdelba na primerjalnih grafih enake kot v prejšnjem poglavju. Vse meritve so bile
posnete s tremi kompresijami in pri konstantni temperaturi 23 °C. Za prikaz na primerjalnem
grafu (slika 20 in slika 21) je uporabljena samo prva izoterma izmed treh, ki so bile posnete
na isti dan. Vse meritve pri različnih koncentracijah KCl v podfazi sem z nekaj dnevnim
zamikom ponovil vsaj dvakrat. Datumi posnetih izoterm so razvidni iz oznak znotraj slike. Pri
vseh meritvah s papirnato in s platinasto ploščico sem uporabil enake koncentracije KCl v
podfazi. Izbral sem koncentracije 0,01 M, 0,03 M, 0,1 M in 1 M. Vse izoterme sem primerjal
med seboj in z izotermo na čisti vodi kot podfazi.

4.4.1 MERITVE S PAPIRNATO WILHELMYJEVO PLOŠČICO

Slika 20: Izoterme derivata dG(C10)2 posnete s papirnato Wilhelmyjevo ploščico na vodnih
raztopinah KCl z različno koncentracijo.
Na sliki 20 so prikazane prve izoterme vseh ponovitev, ki sem jih opravil s papirnato ploščico
pri različnih koncentracijah KCl v podfazi. Izmerjena površina, ki odpade na posamezno
molekulo vzorca dG(C10)2, se pri različnih koncentracijah KCl v podfazi le malo spreminja.
Pri izotermi na vodi (črni izotermi) sem izmeril vrednost 162 Ǻ2, čeprav je povprečna
izmerjena vrednost večih meritev s papirnato ploščico na vodi 143 Ǻ2 (poglavje 5.3). Ostale
izmerjene vrednosti površine ene molekule so: pri 0,01 M KCl (rdeči izotermi) 156 Ǻ2, pri
0,03 M KCl (zeleni izotermi) 153 Ǻ2, pri 0,1 M KCl (modri izotermi) 153 Ǻ2 in pri 1 M KCl
(turkizni izotermi) 150 Ǻ2. Prehodi med različnimi fazami monosloja pri izotermah niso vidni.
Vse izoterme imajo izražen vrh pri kolapsnem tlaku. Pri nižjih koncentracijah KCl v podfazi
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se ob nadaljnjem stiskanju filma površinski tlak počasi spet viša. Pri 1 M KCl v podfazi se
površinski tlak s stiskanjem filma po kolapsnem tlaku ne viša več in ostaja na isti vrednosti.
To sem opazil pri vseh treh kompresijah pri 1 M KCl v podfazi (slika 15 levo). Izoterme so
bile pri vseh eksperimentih lepo ponovljive pri vseh treh kompresijah.
Iz meritev izoterm pri različnih koncentracija KCl v podfazi je mogoče opaziti sistematični
premik celotne izoterme. Višja, kot je koncentracija KCl v podfazi, nižje se premakne celotna
izoterma. Vsaka naslednja kompresija filma pri posameznem experimentu izotermo pomakne
nekoliko v levo, kar lahko pripišemo tvorbi agregatov med vsakim stiskanjem filma. Ti na
novo nastali agregati (skupki amfifilnih molekul) ne prispevajo veliko k celokupni površini
filma, zato se izmerjena vrednost efektivne površine posamezne molekule v filmu postopoma
zmanjšuje.

4.4.2 MERITVE S PLATINASTO WILHELMYJEVO PLOŠČICO

Slika 21: Izoterme derivata dG(C10)2 posnete s platinasto Wilhelmyjevo ploščico na vodnih
raztopinah KCl z različno koncentracijo.
Na sliki 21 so prikazane prve izoterme vseh ponovitev, ki sem jih opravil s platinasto ploščico
pri različnih koncentracijah KCl v podfazi. Izmerjena površina, ki odpade na posamezno
molekulo vzorca dG(C10)2, se pri različnih koncentracijah KCl v podfazi malo spreminja. Pri
izotermi na vodi (črni izotermi) sem izmeril vrednost 136 Ǻ2, čeprav je povprečna izmerjena
vrednost večih meritev s platinasto ploščico na vodi 129 Ǻ2 (poglavje 5.3). Ostale izmerjene
vrednosti površine ene molekule so: pri 0,01 M KCl (rdeči izotermi) 143 Ǻ2, pri 0,03 M KCl
(zeleni izotermi) 139 Ǻ2, pri 0,1 M KCl (modri izotermi) 147 Ǻ2 in pri 1 M KCl (turkizni
izotermi) 151 Ǻ2. Prehodi med različnimi fazami monosloja pri izotermah niso vidni. Vse
izoterme nimajo izraženega vrha pri kolapsnem tlaku. Pri koncentracijah 0,01 M, 0,03 M in
0,1 M KCl v podfazi med stiskanjem filma ni prišlo do izrazitega kolapsa filma. Te izoterme
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nimajo izraženih vrhov. Pri vodni podfazi in pri 1 M KCl v podfazi je vrh izražen. Izoterme so
bile v vseh eksperimentih lepo ponovljive pri vseh treh kompresijah.
Podobno kot pri meritvah s papirnato ploščico, se pri 1 M KCl v podfazi površinski tlak s
stiskanjem filma po kolapsnem tlaku ne viša več in ostaja na isti vrednosti. To sem opazil pri
vseh treh kompresijah na 1 M KCl v podfazi (slika 15 desno).

4.5 IZOTERME FOTOOBČUTLJIVEGA GVANOZINSKEGA
DERIVATA NA VODI
Za meritve izoterm sem uporabljal vzorec raztopine fotoobčutljivega gvanozinskega derivata
Gacetrico_AzoH v kloroformu. Volumen nanešenega vzorca je bil 60 µl in molska
koncentracija 1,2 x 10-3 mol/l. Meritve sem posnel s petimi kompresijami in pri konstantni
temperaturi 23 °C.

Slika 22: 5 izoterm fotoobčutljivega derivata posnetih na čisti vodi s papirnato Wilhelmyjevo
ploščico.
Na sliki 22 je prikazanih pet izoterm, ki sem jih izmeril na vodni površini. Pri meritvah sem
uporabljal papirnato Wilhelmyjevo ploščico. Izmerjena vrednost površine posamezne
molekule fotoobčutljivega gvanozinskega derivata je pri prvi posneti izotermi 88 Ǻ2 in se z
vsakim nadaljnjim stiskanjem filma nekoliko zmanjšuje. Pri zadnji (peti) zaporedni izotermi
je izmerjena vrednost površine posamezne molekule fotoobčutljivega gvanozinskega derivata
77 Ǻ2. Zmanjševanje površine posamezne molekule je verjetno posledica tvorbe agregatov.
Oblika izoterm se med posameznimi kompresijami ne spreminja. Po doseženem kolapsnem
tlaku se površinski tlak filma zniža za okrog 2 mN/m in se med nadaljnjim stiskanjem filma
spet zelo počasi viša. Z vsako naslednjo kompresijo se izoterma nekoliko pomakne v levo
proti nižjim vrednostim površine za posamezno molekulo v filmu. Tudi kolapsni tlak je za
vsako nadaljnjo izotermo nekoliko nižji.
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4.6 IZOTERME FOTOOBČUTLJIVEGA GVANOZINSKEGA
DERIVATA NA VODI PO OSVETLJEVANJU Z UV SVETLOBO
Fotoobčutljiv gvanozinski derivat ima na gvanozin vezani dve alifatski verigi in eno
aromatsko azo molekulo. Lastnost aromatskih azo spojin je trans - cis izomerizacija, do katere
pride pod vplivom svetlobe ali toplote. V mojem primeru sem za meritve izoterm uporabljal
vzorec raztopine fotoobčutljivega gvanozinskega derivata Gacetrico_AzoH. Volumen
nanešenega vzorca je bil 60 µl in koncentracija 1,2 x 10-3 mol/l. Meritve so bile posnete s
sedmimi kompresijami in pri konstantni temperaturi 23 °C.
Za nanos na vodno površino sem uporabil predhodno pripravljen in osvetljen vzorec
fotoobčutljivega gvanozinskega derivata. Malo 5 ml bučko, v kateri je shranjen vzorec, sem
najprej 5 minut vorteksiral na mešalcu. S tem sem homogeniziral vzorec in ga ogrel na sobno
temperaturo okoli 23 °C. Vzorec sem nato previdno prelil v kvarčno kiveto in jo zaprl z
zamaškom. Kvarčna kiveta omogoča prehod UV svetlobe iz diode in s tem tudi merjenje
spektrov s spektrofotometrom. Za osvetljevanje vzorca z UV svetlobo sem uporabljal malo
diodo z lastnim napajanjem. Dioda sveti z nazivno valovno dolžino 340 nm in z močjo okoli
0,3 mW. Diodo sem s pomočjo lepilnega traku pritrdil na rob kvarčne kivete tako, da je UV
svetloba osvetljevala raztopino. Kiveto sem, skupaj s pritrjeno diodo, postavil v
spektrofotometer in vse skupaj zavaroval pred zunanjo svetlobo. Za transformacijo vzorca iz
trans v cis izomero je potrebno vzorec osvetljevati s svetlobo valovne dolžine 340 nm. Ostale
valovne dolžine sončne svetlobe ali luči, ki so prisotne v prostoru, lahko onemogočijo
transformacijo iz trans v cis izomero.

Slika 23: Absorbcijski spekter raztopine fotoobčutljivega gvanozinskega derivata v
kloroformu med transformacijo iz trans v cis izomero (levo). Spremembe absorbance pri 450
nm med transformacijo iz trans v cis izomero (desno zgoraj) in nastavitve spektrofotometra
med eksperimentom (desno spodaj).
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Med osvetljevanjem vzorca z UV svetlobo sem v programu za nadzor spektrofotometra
definiral zaporedna merjenja spektrov na spektralnem območju od 190 nm do 1100 nm. Poleg
absorbcijskih spektrov sem meril tudi absorbanco vzorca pri valovni dolžini 450 nm.
Prisotnost cis izomere molekul v vzorcu nakazuje značilem vrh v spektru, ki se nahaja pri
valovni dolžini okoli 450 nm. Osvetljevanje vzorca je trajalo 43 ur, meritve absorbance pa
sem izvajal prvih 14 ur.
Na sliki 23 (levo) so prikazani spektri vzorca, kjer se lepo vidi rast vrha pri valovnih dolžinah
okoli 450 nm skozi 14-urno meritev. Na sliki 23 (desno zgoraj), je prikazan graf vrednosti
absorbance pri valovni dolžini 450 nm v odvisnosti od časa. Na osi x je čas (0 - 50.000
sekund), na osi y pa je absorbanca (0 - 1,3).
Po 43-urnem osvetljevanju vzorca z UV svetlobo sem vzorec v zatemnjenem nosilcu iz
laboratorija s spektrofotometrom prenesel v laboratorij z Langmuirovim koritom. Na
predhodno očiščeno vodno površino sem nanesel 60 µl osvetljevanega vzorca. Po nanosu
vzorca na vodno površino sem počakal približno pol ure, da je kloroform iz raztopine vzorca
izhlapel. Izoterme sem posnel s sedmimi ponovitvami in z enakimi parametri kot sem posnel
pet izoterm pred osvetljevanjem z UV svetlobo.

Slika 24: Izoterme fotoobčutljivega gvanozinskega derivata na vodni površini posnete po
osvetljevanju vzorca z UV svetlobo (340 nm).
Na sliki 24 je prikazanih sedem izoterm cis izomer vzorca fotoobčutljivega gvanozinskega
derivata, ki sem jih izmeril na vodni površini. Pri meritvah sem uporabljal papirnato
Wilhelmyjevo ploščico. Površina, ki odpade na posamezno molekulo cis izomere vzorca, je
pri prvi posneti izotermi 105 Ǻ2 in se z vsakim nadaljnjim stiskanjem izrazito zmanjšuje. Pri
zadnji (sedmi) zaporedni izotermi je površina, ki odpade na eno molekulo vzorca, le še 57 Ǻ2.
Postopno zmanjševanje površine, ki odpade na eno molekulo, bi lahko pripisali spontani
relaksaciji vzorca fotoobčutljivega gvanozinskega derivata iz cis izomere v trans izomero.
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Po doseženem kolapsnem tlaku se površinski tlak filma zniža za okrog 2 mN/m in se med
nadaljnjim stiskanjem filma spet zvišuje. Z vsako naslednjo kompresijo filma se izoterma
pomakne nekoliko v levo proti nižjim vrednostim površine za posamezno molekulo. Prav tako
se izotermam spreminja dolžina »platoja« in naklon strmine povečevanja površinskega tlaka
ob stiskanju filma. Kolapsni tlak, ki je pri prvi izotermi okrog 24 mN/m, je za vsako naslednjo
izotermo nekoliko nižji. Pri zadnji izotermi je kolapsni tlak okrog 22 mN/m.

Slika 25: Primerjava časovne odvisnosti spreminjanja površin posamezne molekule pri vzorcu
brez osvetljevanja (zelena) in po osvetljevanju vzorca z UV svetlobo (vijolična).
Na sliki 25 so z zeleno barvo prikazane izmerjene vrednosti efektivnih površin za posamezno
molekulo filma za vseh pet posnetih izoterm neosvetljevanega vzorca. Slika prikazuje
časovno odvisnost spreminjanja efektivnih površin za posamezno molekulo filma. Merjenje
petih izoterm je trajalo okrog 9 ur. Posamezne izoterme so prikazane na sliki 22 v poglavju
4.5. Rahlo linearno manjšanje velikosti efektivnih površin za posamezno molekulo s časom bi
lahko pripisali tvorbi agregatov med vsakim stiskanjem filma.
Z vijolično barvo so na sliki 25 prikazane izmerjene vrednosti efektivnih površin za
posamezno molekulo filma za sedem posnetih izoterm z vzorcem, ki je bil predhodno
osvetljevan z UV svetlobo. S predhodnim osvetljevanjem sem dosegel transformacijo vzorca
iz trans v cis izomero. Na sliki je prikazana časovna odvisnost spreminjanja efektivnih
površin za posamezno molekulo filma. Meritev sedmih izoterm je trajalo približno 13 ur.
Posamezne izoterme so prikazane na sliki 24. Izrazito eksponentno manjšanje velikosti
efektivnih površin za posamezno molekulo s časom lahko pripišemo tvorbi agregatov med
vsakim stiskanjem filma in spontani transformaciji vzorca iz cis izomere nazaj v trans
izomero. Cis izomera vzorca je nestabilno stanje, zato je prehod nazaj v trans izomero
pričakovan.
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Slika 26: Primerjava časovne odvisnosti spreminjanja kolapsnega tlaka pri vzorcu brez
osvetljevanja (zelena) in po osvetljevanju vzorca z UV svetlobo (vijolična).
Na sliki 26 so z zeleno barvo prikazane izmerjene vrednosti kolapsnih tlakov za vseh pet
posnetih izoterm neosvetljevanega vzorca. Slika prikazuje časovno odvisnost spreminjanja
vrednosti posameznih kolapsnih tlakov. Posamezne izoterme so prikazane na sliki 22 v
poglavju 4.5. Opazno je rahlo nižanje kolapsnih tlakov pri vsaki naslednji izotermi.
Z vijolično barvo so na sliki 26 prikazane izmerjene vrednosti kolapsnih tlakov za sedem
posnetih izoterm z vzorcem, ki je bil predhodno osvetljevan z UV svetlobo. Na sliki je
prikazana časovna odvisnost spreminjanja vrednosti posameznih kolapsnih tlakov. Posamezne
izoterme so prikazane na sliki 24. Opazno je rahlo nižanje kolapsnih tlakov pri vsaki naslednji
izotermi. Vsi izmerjeni kolapsni tlaki predhodno osvetljevanega vzorca z UV svetlobo so nižji
kot pri meritvah z neosvetljevanim vzorcem.
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4.7 BAM POSNETKI STISKANJA FILMA FOTOOBČUTLJIVEGA
GVANOZINSKEGA DERIVATA NA VODI
Pri snemanju strukture enoslojnih filmov na vodni površini sem uporabljal fotoobčutljiv
gvanozinski derivat Gacetrico_AzoH. Po nanosu vzorca na vodno površino se molekule
gibajo hitro in ostri posnetki niso mogoči. Potrebno je počakati, da se vodna gladina povsem
umiri in da se cel sistem termično uravnovesi. Pri umirjeni povšini je potrebno nastaviti pravo
fokusno razdaljo, da so slike ostre.

Slika 27: Prikaz strukture filma med stiskanjem na vodni površini.
Že v plinski fazi se nanešene molekule delno združujejo med seboj in zato se tvori značilna
oblika mreže. Pri razprtih barierah na začetku eksperimenta je molekul na površini pod
objektivom relativno malo in večino časa je z mikroskopom vidno samo temno ozadje
površine vode. Občasno priplavajo mimo objektiva mrežaste tvorbe, ki jih je možno posneti
(slika 27a). Oblika filma na začetku eksperimenta ni samo mrežasta, ampak se občasno vidijo
tudi zgoščeni deli v obliki svetlih pik.
S pričetkom eksperimenta se barieri na koritu začneta približevati ena drugi in urejanje
molekul na površini je na posnetkih hitro opazno. Mrežaste strukture se začnejo gostiti in
združevati v pasove. V pasove se oblikujejo tudi svetle strnjene pike (slika 27b). Temu stanju
filma rečemo ekspandirana tekočinska faza.
Ob stiskanju površine se mrežaste strukture zgostijo in postanejo strnjene ploskve. Sčasoma je
strnjenih ploskev vse več in na posnetkih ostanejo le še posamezni temni pasovi, kjer se še
vidi vodna površina (sliki 27c in 27d). Vsi svetli deli so namreč v film zgoščene molekule.
Film je zdaj v stanju kondenzirane tekočinske faze. Kmalu je na posnetkih večino časa vidna
samo še svetla površina enomolekulskega filma (slika 27e).
Ob dodatnem stiskanju filma dosežemo kolapsni tlak, ki predstavlja vrh izoterme π (A). Po
kolapsu enomolekulskega filma se površinski tlak na gladini nekoliko zniža in to lahko
opazimo tudi na posnetkih z BAM. Na posnetkih je takrat vidna svetla površina filma, na
kateri se začnejo dodatno pojavljati zelo svetle pike (slika 27f). Pike postajajo vedno večje do
trenutka, ko se barieri ustavita in se začneta premikati v nasprotno smer - razpenjanje filma.
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Slika 28: Prikaz strukture filma med razpenjanjem na vodni površini.
Pri razpiranju barier je možno opaziti obraten proces. V filmu se začnejo pojavljati
posamezne luknjice, ki postajajo vse večje. Spet se začnejo tvoriti mrežaste oblike, ki so vse
bolj redke. Pri razpiranju barier je površina filma pod objektivom mikroskopa bolj mirna in
zato lahko isti predel filma opazujemo dalj časa. Razpiranje barier in s tem razpenjanje filma
je vidno na slikah 28g do 28l. Pri razpenjanju filma se za razliko od stiskanja ne pojavljajo
strukture v obliki pasov, zato pri meritvah izoterm π(A) dobimo izrazito nereverzibilno
obnašanje.

Slika 29: Prikaz položajev na izotermi, kjer so bili narejeni posnetki na sliki 27 in sliki 28.

32

5 SKLEP
Pri testnih meritvah površine posamezne molekule heptadekanojske kisline na vodni površini
sem izmeril rezultata 20 Ǻ2 (papirnata ploščica) oziroma 19 Ǻ2 (platinasta ploščica). Izmerjeni
vrednosti sta skladni z vrednostmi navedenimi v literaturi, ki so okrog 20 Ǻ2. S tem sem
dokazal, da je naš sistem dobro umerjen.
Ugotovil sem, da so oblike izoterm π(A) odvisne od vrste Wilhelmyjeve ploščice, ki se
uporablja pri meritvah. Prednost platinaste ploščice pred papirnato se pokaže predvsem pri
meritvah z višjimi koncentracijami soli v podfazi, saj se na platinasto ploščico sol odlaga dosti
manj izrazito kot na papirnato.
Nato sem proučeval vpliv kalijevega klorida (KCl) v podfazi na tvorbo enomolekulske plasti
gvanozinskega derivata 3', 5' - didekanoil deoksigvanozina dG(10)2. Merjenja izoterm π(A) na
vodni površini dajo povprečno vrednost površine ene molekule 133 Ǻ2. Ponovljivost meritev
izoterm je boljša z uporabo platinaste ploščice.
Iz primerjave izoterm π(A) posnetih na vodi in na vodni raztopini KCl pri štirih različnih
koncentracijah je razvidno, da višanje koncentracije kalijevih ionov v podfazi povzroči
nižanje kolapsnega tlaka filma. Pri merjenju izoterm π(A) pri višjih koncentracijah KCl v
podfazi papirnata ploščica povzroča lezenje meritev, platinasta ploščica pa ne.
Pri fotoobčutljivem gvanozinskem derivatu Gacetrico_AzoH, ki ima na gvanozin vezano azo
skupino, je z osvetljevanjem z UV svetlobo valovne dolžine 340 nm možna pretvorba iz trans
v cis izomero.
Iz časovne odvisnosti spreminjanja efektivne površine posamezne molekule trans in cis
izomere je razvidno, da se s časom ta površina manjša. Pri trans izomeri je manjšanje
efektivne površine posamezne molekule verjetno posledica tvorbe agregatov. Pri cis izomeri
je manjšanje površine bolj izrazito in nelinearno. Sklepam lahko, da je zmanjšanje efektivne
površine posamezne molekule cis izomere posledica tvorbe agregatov in prehoda iz cis v trans
izomero. Iz izmerjenih rezultatov lahko sklepam, da pri cis izomeri efektivna velikost ene
molekule filma zavzema večjo površino kot pri trans izomeri.
S pomočjo mikroskopije pri Brewstrovem kotu (BAM) sem med stiskanjem in razpenjanjem
filma fotoobčutljivega gvanozinskega derivata na vodni površini analiziral strukturo filma pri
različnih efektivnih površinah. Opazil sem izrazite prehode med fazami in tudi
nereverzibilnost strukturnih sprememb med stiskanjem in razpenjanjem filma.
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