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Sammanfattning 
 

Surfaktanter används ofta vid tillverkning av latex, men kan också användas för att stabilisera 

den. Tidigare studier visar att när man ökar koncentrationen av den katjoniska surfaktanten 

dodecyl trimetylammonium bromid, DoTAB, i en anjonisk latexblandning aggregerar 

latexpartiklarna när laddningarna på latexytan har neutraliserats. Vid fortsatt tillsats av 

katjonisk surfaktant får man en positivt laddad latex då surfaktanterna bildar ett dubbellager 

på latexpartikelns yta och aggregaten löses då upp.  

Syftet med detta projekt var att försöka hitta en metod att undersöka små aggregat mellan 

anjonisk latex och DoTAB. Tunna filmer med monolager av latexpartiklar tillverkades genom 

spin-coating och studerades i ett atomkraftmikroskop (AFM). Med ett AFM får man fram 

bilder som visar ytans topografi och med denna teknik går det att utskilja enskilda 

latexpartiklar på ytan. På grund av interaktionerna mellan aggregaten och glasytorna 

behövdes en glasyta med de rätta egenskaperna. När man utvärderar bilderna som erhölls från 

AFMet kan man dra slutsatsen att ingen av de glasytor som studerats är lämpliga för att 

undersöka mycket tunna latexfilmer på då ojämnheter i glaset påverkade latexpartiklarnas 

filmbildning. 

 

Abstract 
 

Surfactants are often used in manufacture of latex, but can also be used as a stabilizer. Earlier 

studies show that when the concentration of the cationic surfactant dodecyl 

trimethylammonium bromide, DoTAB, increases in an anionic latex mixture the latex 

particles aggregates when the charges on the latex surface are neutralized. On continued 

addition of the cationic surfactant the latex gets positively charged and the surfactant forms a 

double layer on the latex particles surface which makes the aggregates dissolve.  

The purpose of this project was to try to find a method to analyze small aggregates between 

anionic latex and DoTAB. Thin films with monolayer of latex particles were made by spin-

coating and were studied in an atomic force microscope (AFM). With an AFM the surface 

topography can be studied, and with this technique it is possible to distinguish individual latex 

particles on the surface. Due to the interactions between the aggregates and the glass surface a 

glass surface with the right properties was needed. The evaluation of the pictures acquired 

from the AFM concludes that none of the glass surfaces studied was appropriate to analyze 

thin latex films, due to the irregularities in the glass which influenced the latex particles film 

formation. 
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1. Introduktion 
 

Vid tillverkningen av latex tillsätts ofta surfaktanter. De kan även användas för att stabilisera 

latexen. T.ex. när man tillverkar målarfärg (som innehåller latex) så vill man undvika 

aggregat (eller i alla fall stora aggregat). Då kan det vara bra att veta hur surfaktanten som 

används vid framställningen växelverkar med latexen. Det är viktigt att förstå hur surfaktanter 

och latexpartiklar växelverkar med varandra för att öka förståelsen för filmbildningen. Då 

man tillsätter en surfaktant till en latexblandning så bildas aggregat. Dessa aggregat är av 

intresse att studera då de påverkar latexfilmerna.  

En spin-coater kan tillverka filmer av latex så pass tunna att partiklarna bildar ett monolager 

under filmbildningen. Ett atomkraftsmikroskop, AFM, kan därefter skapa en bild av 

topografin så att man kan se var enskilda latexpartiklar befinner sig. Med hjälp av dessa 

metoder kunde olika typer av filmer med surfaktantfri latex och DoTAB studeras. 

Syfet med detta projekt var att se hur surfaktantfri latex och DoTAB bildar aggregat då 

koncentrationen av surfaktanten ökar. I tidigare studier 

[1] har man sett att aggregaten blir större då 

koncentrationen av DoTAB ökar. Till ett intervall då ett 

enda stort aggregat bildas. Fortsätter man att tillsätta 

DoTAB kommer detta stora aggregat att börja lösas upp 

till mindre aggregat igen och slutligen kommer man få 

enskilda latexpartiklar i suspentionen. Då man studerat 

dessa aggregat har det gjorts med en ljusspridare som kan 

mäta aggregatens hydrodynamiska storlek, vilket betyder 

att det går att detektera aggregat och se att de ökar i 

storlek. Det går dock inte säkert att bestämma hur många 

latexpartiklar som faktiskt bildar ett aggregat, då ett 

aggregat med två latexpartiklar har samma hydrodynamiska storlek som ett med tre eller fyra.  

Därför var tanken att det skulle gå att använda ett AFM för att studera ytan på tunna filmer, 

monolager, av latex och olika koncentrationer DoTAB. För att tillverka dessa monolager 

användes en spin-coater där olika hastigheter testades.  

Ett problem som uppstod var dock att hitta en lämplig yta att göra dessa filmer på. Då 

latexpartiklarna är så små kräver det en väldigt slät, blank yta utan repor eller smuts som 

partiklarna kan fastna i vid filmbildningen. Projektet utvecklades därför mot att testa olika 

glasytor.   

 

Aggregering mellan latex och DoTAB har tidigare studerats med ljusspridning [9] och 

Heidkamp har tidigare studerat hur aggregeringen påverkar diffusionskoefficienten. 

Diffusionskoefficienten sjunker när aggregeringen börjar. Vid en koncentration på ca 12 mM 

DoTAB är diffusionskoefficienten 0. Detta betyder att latexpartiklarna har bildat ett enda stort 

aggregat. När sedan DoTAB koncentrationen ökar ännu mer ökar diffusionskoefficienten 

igen. Vid en DoTAB-koncentration på ca 23 mM var den i samma storleksordning som innan 

aggregeringen startade [1]. 

 

2. Teori 
 

2.1. Kolloider och aggregering 

Kolloider innehåller små partiklar som är mellan 1nm och 1µm i diameter. Kolloidala system 

innebär att dessa små partiklar finfördelas i något av de olika aggregationstillstånden; en gas, 

en vätska eller ett fast ämne. Beroende på partikeln eller mediets tillstånd får systemet olika 

namn, se tabell 1. 

 
Fig. 1 – Aggregat av latex och DoTAB 

(ej i skala) 
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Tabell 1 – Kolloider 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediets fas 

 
 
 
Partikelns fas 

 Fast Vätska Gas 
Fast Fast sol  

(ex. kolfiber, glasfiber) 
Suspension, sol  
(ex. målarfärg) 

Aerosol (ex. rök) 

Vätska Gel  
(ex. gelé, gelatin) 

Emulsion  
(ex. mjölk) 

 Aerosol  
(ex. dimma, hårspray) 

Gas Fast skum  
(ex. pimpsten) 

Skum (ex. vispad 
grädde) 

--- 

 

Ett kolloidalt systems stabilitet beror på dess förmåga att inte bilda aggregat.  

Aggregering är när partiklar klumpar ihop sig (utan att ”smälta samman”) till en större enhet 

där man fortfarande kan särskilja varje enskild partikel. Det finns två olika typer av aggregat, 

koagulation som är irreversibel och flockulering som är reversibel. När något koagulerar så 

binder partiklarna hårt till varandra och kan inte separeras till enskilda partiklar igen. När 

något flockulerar binds partiklarna med svaga krafter och kan lätt störas, t.ex. genom 

omrörning, och delas upp till enskilda partiklar igen.  Den typ av aggregat som bildas när 

latex och DoTAB växelverkar med varandra är reversibel [2, 3, 11]. 

 

2.2. Surfaktanter 

Surfaktanter påverkar ytspänningen vid gränsskikt mellan faser. En surfaktant är amfifil d.v.s. 

både hydrofil och hydrofob, den hydrofila delen är en polär huvudgrupp och den hydrofoba 

delen är en kolkedje”svans”. Den hydrofila huvudgruppen vill helst vara i en vattenfas och 

den hydrofoba svansen vill helst bort ifrån vattenfasen vilket leder till att surfaktanterna 

ordnar sig på ett bestämt sätt. Om vi har en vattenlösning som vi tillsätter surfaktanter till så 

kommer de att ordna sig, först på ytan, så att den hydrofoba svansen sticker upp ur vattnet och 

bildar ett lager på ytan som förändrar ytspänningen. När lagret på ytan är fullt så kommer 

surfaktanterna att börja bilda miceller i lösningen. Miceller är små sfärer som bildas när 

surfaktanterna börjar klumpa ihop sig för att den hydrofoba svansen ska få så liten kontakt 

som möjligt med vattenfasen. Dessa miceller strävar efter att den hydrofoba delen ska få så 

liten kontakt som möjligt med vattenlösningen. Detta görs genom att surfaktanterna bildar 

små sfärer där den hydrofoba delen pekar in mot mitten.  

 

Surfaktanten som användes till detta projekt var dodecyl trimetylammonium bromid 

(DoTAB), se fig. 2a och 2b. DoTAB är en katjonisk surfaktant baserad på ett kvartärt kväve. 

Det kan inte bilda vätebindningar men har väldigt starka hydrofila egenskaper. [2, 3, 8, 11] 

 

  

Fig. 2a – Molekylmodell, DoTAB Fig. 2b –  Strukturformel, DoTAB 
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2.3. Växelverkan mellan DoTAB och latex 

Latexen är anjonisk och DoTAB är katjonisk. När man tillsätter DoTAB till en latexlösning 

växelverkar de med latexpartiklarna genom elektrostatiska attraktioner. När DoTAB 

neutraliseras flockulerar partiklarna och bilda aggregat med varandra. Troligtvis beror 

aggregeringen på hydrofoba interaktioner mellan surfaktanternas hydrofoba svansar [9]. 

 

2.4. Atomkraftsmikroskopi 

Ett atomkraftsmikroskop, AFM, är ett instrument som används för att ge en bild av topografin 

och kontraster, på olika typer av prover, med en upplösning på nanometernivå. Riktigt 

avancerade instrument kan ge bilder ner på atomär nivå. 

En så kallad kantilever har en vass spets som sitter längst ut på armen. Denna spets har en 

radie på bara några nanometer i diameter. Spetsen växelverkar med provets yta på ett sådant 

sätt att kantilevern känner av höjdskillnaderna. En laser som reflekteras på kantilevern skickar 

signaler till en detektor som i sin tur genererar en bild av ytans topografi. Man kan även 

använda ett AFM för att mäta friktion på ytan genom att se hur kantilevern rör sig över ytan 

[4, 5]. 

Det finns olika typer av metoder att läsa av en yta med AFM. 

Tapping mode: Kantilevern oscillerar så att spetsen rör sig upp och ner på provets yta medan 

den rör sig tvådimensionellt över provet. Detta gör att mjuka ytor inte skadas av skanningen.  

Contact mode: Spetsen är i konstant kontakt med ytan när den skannar provet. 

Non-contact mode: Spetsen befinner sig på ett litet avstånd ovanför ytan och Van der Waals-

krafter växelverkar mellan spetsen och provet. Med denna metod slipper man att riskera att 

provet skadas eller att spetsens kvalitet försämras [6, 10]. 

 

2.5. Ljusspridare 

När partiklar träffas av ljus så kommer det ljuset att böjas av, vilket kallas för ljusspridning. 

Beroende på våglängden av det inkommande ljuset, vinkeln för observationen, partikelns 

storlek och form och de optiska egenskaperna hos instrumentet påverkas det spridda ljusets 

intensitet. Med hjälp av denna teknik kan man få fram information om den partikel som 

observeras, bland annat kan man detektera olika partiklars storlekar [7]. 

 

3. Material 
 

Glasytor 

- Standard objektglas 

- Objektglas, slipat med sandpapper (kornstorlek 800) 

- Hydrofilt adhesivt behandlat objektglas 

- Marienfeld hydrofilt objektglas 

- Pyrex-glas 

- Glas till gelgjutning (elektrofores) 

- Tavelglas (obehandlat) 

- Objektglas belagt med vattenglas (natriumsilikat) 

- Tvättat, standard objektglas 

 

Övrig utrustning och program 

Spin-coater (SPIN-COATER Mod. P6700 SERIES) 

AFM Veeco di-Innova SPM med SPMLab 7.20 (Veeco) 

Zeiss Axioskop MOT mikroskop med AxioCam MRc kamera med AxioVs40 4.8.1.0  (Zeiss) 



4 

 

Ljusspridare (HPPS) 

Sonikeringsbad 

WSxM 5.0 Develop 3.3 (Nanotec Electronica S.L.) 

Slippapper, kornstrl. 800 

 

Kemikalier 

Deconex11 (borer chemie) 

Isopropanol (Fluka, purum>98%) 

Natriumsilikat (vattenglas) (VWR international) 

Surfaktantfri latex (partikelstorlek 140 nm)  

DoTAB (Fluka, purum>98%) 

 

4. Metod 
 

En blandning av 3% latex och 6,75 mM DoTAB skannades i ljusspridaren för att se att det 

bildades aggregat. Därefter spin-coatades denna blandning med olika hastigheter på de olika 

typerna av glas. Dessa skannades sedan med ett atomkraftsmikroskop (AFM) för att studera 

ytan på den film som bildats.  

Filmer, med 1,5% latex och 3,375 mM DoTAB, endast 3% och 1,5 % latex på standard 

objektglaset, skannades med hjälp av ett AFM. Detta för att se om resultatet påverkades av 

minskad mängd latex och för att se om man med hjälp av AFM kunde man se hur DoTAB 

påverkar filmerna. 

Blankprover, d.v.s. rena glasbitar undersöktes i ett mikroskop samt skannades med hjälp av 

AFM. 

Beläggningen med vattenglas gjordes på så sätt att en glasbit placerades på spin-coatern och 

belades med ett tunt lager vattenglas och direkt efter att det torkat applicerades latex/DoTAB-

blandningen och spreds på samma sätt som tidigare. 

 

Tvätt av standard objektglas:  

Tvätten av standard objektglasen påbörjades med att önskad storlek på glasen skars till och 

lades försiktigt i en bägare med Deconex11 och avjonat vatten (1:3), så att ytorna inte hade 

kontakt med varandra då de kan klistras ihop sig, vilket försämrar tvätten. Bägaren 

sonikerades sedan 30 min. Efter detta togs glasbitarna upp och sköljdes noga med mycket 

MilliQ-vatten och lades ner i en ny bägare med isopropanol för att sonikeras i ytterligare 30 

min. Därefter plockades glasbitarna upp, sköljdes med MilliQ-vatten och sedan isopropanol 

och därefter torkades de med trycklyft. Under hela processen hanteras glasbitarna med pincett 

för att minimera risken för repor.  

 

5. Resultat och diskussion 

 
5.1. Förstudie 

Man kan detektera när flockuleringen startar med hjälp av en ljusspridare. Ljusspridaren 

mäter den hydrodynamiska storleken och genom att studera hur diametern ökar så ser man hur 

stora aggregaten är. En latexpartikel är ca 140 nm i diameter [9]. 
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Diagram 1 presenteras resultaten av mätningar på olika DoTAB-koncentrationer i en 3%-ig 

latexblandning med hjälp av en ljusspridare. Diagram 1 visar hur storleken ökar när 

koncentrationen av DoTAB ökar upp till 8,5 mM. Indikationer finnas att fler och större 

aggregat bildas vid högre koncentrationer men instrumentets begränsningar gör att de i detta 

fall inte kan detekteras.  

 

Diagram 1 kan man se att det finns två aggregationssteg. Det första steget är när DoTAB-

koncentrationen är ca 6,75 mM och det andra steget är när koncentrationen är ca 7,75 mM. 

Vid det första steget bildas mindre aggregat av 2-3 partiklar och vid det andra steget bildas det 

mycket större aggregat då de mindra aggregaten binder till varandra. Dessa större aggregat 

består av 50-100, eller fler, partiklar. 

Då det första aggregationssteget sker vid en koncentration av 6,75 mM DoTAB i en 3%-ig 

latexlösning så användes dessa koncentrationer i projektet [9]. 

 

5.2. Projekt 

Genom att använda en ljusspridare vet man att, när man tillsätter 6,75 mM DoTAB till en 3%-

ig latexblandning. Dessa partiklar skulle undersökas med hjälp av AFM. 

 

Tidigare studier visar hur aggregatens storlek förändras när DoTAB-koncentrationen ökar i en 

3%-ig latexmix [9]. 

 

Provytor på 2x2 µm och 10x10 µm skannades med ett AFM. I fig. 3 kan man se latexfilmer, 

utan närvaro av surfaktanter, på olika typer av glasytor.  

 

 

 

 

Diagram 1 – Aggregat av latexpartiklar blir större vid ökad 

DoTAB-koncentration 



6 

 

a 

 

b 

 
    

c 

 

d 

 
Fig. 3 - Bilder tagna med AFM.  2x2 µm, 1000 rpm. a – Standard objektglas, 3% latex, 0 mM DoTAB, b - Pyrexglas, 3% 

latex, 0 mM DoTAB, c - Marienfeld hydrofilt objektglas 3% latex, 0 mM, d - Tvättat objektglas, 3% latex, 0 mM DoTAB. 

 

Jämför man bilderna på 2x2 µm med bilderna på 10x10 µm ser man att man fortfarande kan 

utskilja varje enskild latexpartikel vid den närmare förstorningen och samtidigt kan ett större 

område studeras.  
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a 

 

b 

 
    

c 

 

d 

 
Fig. 4 - Bilder tagna med AFM. 10x10 µm, standard objektglas, 1000 rpm. a - 3% latex, 0 mM DoTAB, b - 3% latex, 6,75 

mM DoTAB, c - 1,5% latex, 0 mM DoTAB, d - 1,5% latex, 3,375 mM DoTAB. 

 

Fig. 4 visar filmformation av latex och DoTAB. Alla filmer är gjorda på standard objektglas 

med en rotation på 1000 rpm i spin-coatern. Koncentrationerna av DoTAB som valts är 

baserade på studier med ljusspridaren [9].  

I fig. 4.a är filmen gjord av en 3%-ig latexblandning utan någon DoTAB. Man ser ett 

jämtjockt lager av latexpartiklar, vilket man kan förvänta sig då surfaktanten är frånvarande. 

Fig 4.b visar en film gjord på en blandning mellan 3% latex och 6,75 mM DoTAB. På denna 

film kan man se en tydlig skillnad från filmen där DoTAB är frånvarande. Latexpartiklarna 

bildar inte ett lager över hela ytan, utan man kan se att de börjar gruppera sig. På vissa ställen 

kan man även se hur partiklarna bildar små aggregat.  

För att eliminera risken att lösningen som användes vid filmbildningen hade för hög 

koncentration av latexpartiklar testades även filmbildning med en lägre koncentration latex 

och DoTAB. Fig 4.c visar en film där en 1,5%-ig latexblandning utan DoTAB använts. Här 

kan man se ett monolager av latexpartiklar och alla, förutom några få, partiklar hänger ihop 

och bildar ett stort monolager. I fig 4.d ser man en film med den 1,5%-iga latexlösningen där 
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DoTAB tillsattes. Här kan man mer tydligt se aggregat, även om de fortfarande är större än 

förväntat. Mängden latex verkar inte påverka aggregeringen då aggregaten som bildats ser ut 

att vara likartade mellan de olika koncentrationerna 

 

Det är skillnad på filmer med enbart en latexblandning jämfört med de där DoTAB tillsats. Ett 

monolager av latexpartiklar har bildats och man kan tydligt se att aggregat bildas när DoTAB 

tillsätts blandningen. Aggregaten separeras dock inte, utan ser ut att fastna i varandra på något 

sätt och separeras inte som önskat.  

 

Då man kunde fastställa att latexkoncentrationen inte verkar vara en påverkande faktor i 

aggregatbildningen testades olika glasytor. Nio glasytor testades och i fig. 5 kan man se 

resultatet av filmbildningen med en blandning av 3%-ig latex-6,75mM DoTAB, 1000 rpm, på 

olika ytor.  

a 

 

b 

 

c 

 
      

d 

 

e 

 

f 

 
      

g 

 

h 

 

i 

 
Fig. 5 - Bilder tagna med ÀFM. 3% latex, 6,75 mM DoTAB 1000 rpm, 10x10µm. a - Standard objektglas , b - 

Hydrofilt adhesivt behandlat objektglas, c - Marienfeld hydrofilt objektglas, d - Pyrexglas , e - Glas till 

gelgjutning, f - Tavelglas, g - Tvättat objektglas, h - Standard objektglas belagt med vattenglas, i - Standard 

objektglas slipat med 800-slippapper. 
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Fig. 5.a visar standard objektglaset som visades i fig 4.a. Några aggregat i den storlek som 

förväntas kan utskiljas, men aggregaten är för det mesta för stora.  

I fig. 5.b ser man ett hydrofilt adhesivt behandlat objektglas. Detta är ett glas som mest 

används till biologiska prover då dessa ”binder” till glaset. Detta glas testades för att se om 

ytans hydrofilitet påverkar aggregatbildningen. Man kan se att latexpartiklarna inte bildar 

aggregat lika lätt på denna yta. Det finns vissa aggregat i önskad storlek, men till stor del ser 

man hur latexpartiklarna klumpar ihop sig till lager med ett ”bälte” med ett tjockt lager av 

partiklar.  

Fig. 5.c visar ett annat hydrofilt objektglas, detta är dock inte adhesivt. Här kan man mer 

tydligt se små aggregat. Det går att utskilja aggregat i den storleksordning man förväntar sig 

att se, fast de ser även ut att ha en tendens att klumpa ihop sig.  

Filmer på pyrexglas, som visas i fig. 5.d, verkar bilda ett tjockt lager av latexpartiklar, utan 

några aggregat som går att utskilja. Ytan är helt täckt av latex och man kan utskilja att det inte 

enbart är ett monolager som täcker glaset.  

I fig. 5.e visas en film gjort på glas som används till gelgjutning av SDS-PAGE 

(elektroforesgeler). Även denna bild visar en film där latexpartiklarna bildar flera lager på 

glasytan.  

Fig. 5.f visar hur en film bildas på ett vanligt tavelglas. Detta är ett helt obehandlat glas som 

går att hitta hos glasmästare. Filmerna som gjorts på denna typ av glas visar att glaset är 

olämpligt för studier av aggregering mellan latex och DoTAB. Denna film visar ett ojämnt 

lager med latexpartiklar vilket tyder på att något på ytan påverkar spridningen av 

latex/DoTAB-blandningen.  

Fig. 5.g visar filmbildning på det tvättade objektglaset. Denna yta är tvättat på ett sådant sätt 

att eventuellt ytbehandlingsmedlet är borttaget.  

I fig. 5.h ser man att ett lager med partiklar bildas över hela ytan. När man jämför fig. 5.a och 

5.h ser man dock en markant skillnad. Detta är samma objektglas, fast i den senare bilden är 

glaset tvättat för att förhindra att någon ytbehandling ska påverka film- och 

aggregatbildningen. Samma objektglas blev även belagt med ett lager av natriumsilikat 

(vattenglas) för att ytan skulle vara så ren som möjligt innan filmen tillverkades. Även denna 

yta visar att latexpartiklarna sprids tillräckligt för att visa enskilda aggregat. 

I den sista bilden, fig. 5.i, ser man en film som är gjord på en slipad glasyta. Detta för att se 

om det fanns en möjlighet att slipa bort eventuella beläggningar på glaset. Här ser man att 

latexpartiklarna ligger väldigt tätt packade mot varandra i ett tjockt lager.  

Utifrån de filmer man kan se i fig. 5 går det att dra den slutsats att ingen av ytorna är lämpliga 

för att studera aggregatbildningen mellan latex och DoTAB. Detta utifrån att det på många av 

ytorna inte ens går att se aggregaten. De få ytor som det går att se enskilda aggregat, är inte 

tillräckligt många för att kunna användas för att studera aggregaten. 

 

För att försöka hitta en förklarning till att filmerna blev så här studerades även de rena 

glasytorna. 
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a 

 

b 

 

c 

 
      

d 

 

e 

 

f 

 
      

g 

 

h 

 

i 

 
Fig. 6 – Bilder tagna med AFM. Rena glasytor.  a - Standard objektglas , b - Hydrofilt adhesivt behandlat objektglas, c - 

Marienfeld hydrofilt objektglas, d - Pyrexglas , e - Glas till gelgjutning, f - Tavelglas, g - Tvättat objektglas, h - Standard 

objektglas belagt med vattenglas, i - Standard objektglas slipat med 800-slippapper. 
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På dessa bilder ser man att det finns en del ojämnheter i ytorna. Med programmet WSxM kan 

mer visuella 3D bilder tas fram: 

 
a 

 

b 

 

c 

 
      

d 

 

e 

 

f 

 
      

g 

 

h 

 

i 

 
Fig. 7 – AFM bilder konverterade till 3D. Bilder tagna med AFM. Rena glasytor. a - Standard objektglas , b - Hydrofilt 

adhesivt behandlat objektglas, c - Marienfeld hydrofilt objektglas, d - Pyrexglas , e - Glas till gelgjutning, f - Tavelglas, g - 

Tvättat objektglas, h - Standard objektglas belagt med vattenglas, i - Standard objektglas slipat med 800-slippapper. 

 

 

X och Y i fig. 7 visar hur stora ytorna (10x10 µm) är och Z visar höjdskillnaden i ytan. T.ex. I 

fig. 7.1 är Z = 102,9 nm vilket betyder att det är 102,9 nm mellan den lägsta och högsta 

punkten. En latexpartikel är ca 140 nm i diameter, som kan användas vid en jämförelse med 

höjdskillnaderna på ytorna. 

 

I fig. 6.a och 7.a ser man hur ytan för ett standard objektglas ser ut. Fig. 6.a visar att det finns 

vissa ojämnheter i ytan och i fig. 7.a ser man mer tydligt hur ojämnheterna ser ut. Figuren 

visar att det finns gropar i ytan och att de är relativt djupa (z = 102,9).  

Fig. 6.b och 7.b visar ytan till det hydrofila, adhesivt behandlade objektglaset. I fig. 7.b ser 

man att ytan har toppar som är, i snitt, 119,9 nm höga. Detta kan förklara spridningen av 

latex/DoTAB-blandningen på ytan. Eftersom ojämnheterna är så pass stora kan de aggregat 

som bildas fastna i dem när filmen bildas (se fig. 5.b).  

Fig. 6.c och 7.c visar det andra hydrofila glaset. I fig. 7.c ser man att z = 60,0 nm. Detta är 

inte en så stor skillnad, vilket kan förklara att man kan utskilja vissa av aggregaten i den 

storlek man förväntar sig, men den är ändå tillräcklig för att störa spridningen.  

Fig. 6.d och 7.d visar pyrexglasets yta. I fig. 7.d ser man hur ojämn ytan är, även om 

höjdskillnaden (z = 50,3 nm) inte är lika markant som i t.ex. fig. 7.a eller fig. 7.b så är 

topparna väldigt täta på ytan vilket leder till att aggregaten har många toppar att fastna på. 

Detta leder i sin tur till den filmbildning som går att se i fig. 5.d.  

I fig. 6.e och 7.e ser man ytan på glaset till gelgutning. Fig. 7.e visar att även denna yta har 

toppar (z = 67,1 nm), dock inte så höga som i fig. 7.a eller 7.b och inte heller lika täta som i 

fig. 7.d. Det som verkar störa filmbildningen mest i detta fall är de repor som ser ut att gå rakt 

över hela ytan.  

Fig. 6.f och 7.f ger en bild av ytan till tavelglaset. Fig. 7.f visar att detta är ett väldigt ojämnt 

glas med relativt höga toppar (99,8 mn) som sitter tätt. Denna yta liknar fig. 7.c och 7.d, fast 

med högre toppar. Därför är det rimligt att filmbildningen påverkas även för denna yta.  
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Fig. 6.g och 7.g visar ytan på det tvättade objektglaset. I fig. 7.g ser man att, även om det inte 

finns några distinkta toppar, ytan är ganska ojämn (z = 72,6 nm), vilket leder till att 

aggregaten får svårt att sprida sig jämnt över ytan.  

Fig. 6.h och 7.h visar standard objektglaset, belagt med vattenglas. Fig. 7.h visar några höga 

toppar (z = 104,4 nm) som gör att aggregaten kan fastna och klumpa ihop sig.  

Slutligen så ser man ytan till det slipade objektglaset i fig. 6.i och 7.i. I fig. 7.i ser man tydligt 

ojämnheterna som stör filmbildningen. Höjdskillnaden är väldigt stor (z = 1,9 µm) vilket 

förklarar filmbildningen som man kan se i fig. 5.i. 

 

Utifrån detta kan man se att glasytorna inte är jämna och vissa ytor är även väldigt ojämna 

med höga toppar som lätt kan fånga upp aggregaten. Detta leder till att aggregaten samlas 

kring dessa ojämnheter och separationen som önskades blir omöjlig. Om man ser till fig 6 och 

7 ser man att de jämnaste ytorna är yta 1-3, vilket var de ytor som gav ett monolager av 

latexpartiklar. Dock kan man se att höjdskillnaden är nära hälften så stor som en latexpartikel. 

Det blir då ganska tydligt att ingen av dessa ytor skulle fungera att göra en jämn latexfilm för 

att sedan kunna studera aggregaten som bildas vid olika DoTAB-koncentrationer.  

 

Fig. 3-7 finns samlade i bilaga 1, fig. 5-7 finns förstorade i bilaga 1. 

 

6. Slutsats 

 
Ingen av de testade ytorna fungerar om man vill göra filmer med en spin-coater och studera 

latex-DoTAB-aggregat med hjälp av ett AFM. Det behövs mycket jämnare ytor för detta, 

vilket kan studeras vid fortsatt arbete. Det kan vara en idé att skanna rena ytor för att 

kontrollera dem innan en film av latex spin-coatas på ytan. Djupare repor som aggregaten kan 

fastna i detekteras och ytan kan antingen behandlas för fotsatta studier eller förkastas.  

När en yta som fungerar har hittats kan man även studera hur aggregaten ser ut när 

koncentrationen DoTAB ökar.  

 

 

7. Fortsatt arbete 
 

Huvudsyftet med detta projekt var att hitta en metod att studera hur latex aggregerar i en 

latex/DoTAB-blandning när DoTAB koncentrationen ökar. Eftersom projektet fick riktas om 

för att hitta en lämplig yta att göra dessa studier på och inget tillfredställande material hittades 

i denna undersökning, bör de fortsatta studierna fokuseras mest på att hitta lämpligt material 

för filmbildning. När ett sådant material hittats kan man fortsätta med att försöka se hur 

latex/DoTAB-aggregaten ser ut när koncentrationen av DoTAB ökar. 

Man kan undersöka filmbildning vid dipcoating och jämföra den med spin-coatingen. 

Det kan även vara intressant att undersöka hur andra laddningar på surfaktanten påverkar 

filmbildningen. 

 

8. Tack 
 

Tack till Hannah Heidkamp för hjälp med glastvätt, Krister Svensson för hjälpen med AFMet, 

Sudam Chavhan för hjälp med spin-coatern. Tack till Micke Andersén för tillhandahållandet 

av flera av de olika glasytorna och min handledare Gunilla Carlsson för hjälp genom hela 

arbetet.  
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Bilaga 1 
 

Förstorning av bilder: 
a 

 

b 
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d 

 
    

e 

 

f 
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Fig. 5 - Bilder tagna med ÀFM. 3% latex, 6,75 mM DoTAB 1000 rpm, 10x10µm. a - Vanligt objektglas , b - 

Hydrofilt adhesiv behandlat objektglas, c - Marienfeld hydrofilt objektglas, d - Pyrexglas , e - Glas till gelgjutning, 

f - Tavelglas, g - Tvättat objektglas, h - Vanligt objektglas belagt med vattenglas, i - Vanligt objektglas slipat med 

800-slippapper. 
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Fig. 6 - Bilder tagna med ÀFM. Rena glasytor. a - Vanligt objektglas , b - Hydrofilt adhesiv behandlat objektglas, c - 

Marienfeld hydrofilt objektglas, d - Pyrexglas , e - Glas till gelgjutning, f - Tavelglas, g - Tvättat objektglas, h - 

Vanligt objektglas belagt med vattenglas, i - Vanligt objektglas slipat med 800-slippapper. 
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Fig. 7 – AFM bilder konverterade till 3D. a - Vanligt objektglas, b - Hydrofilt adhesiv behandlat objektglas, c - Marienfeld hydrofilt 

objektglas, d - Pyrexglas, e - Glas till gelgjutning, f - Tavelglas, g - Tvättat objektglas, h - Vanligt objektglas belagt med vattenglas, i - 

Vanligt objektglas slipat med 800-slippapper. 
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