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1. Előzmények és célok 

A modern civilizációs környezeti ártalmak mértéke egyre jelentősebb, ezek közül 

kiemelhető például a vizek olajjal történő szennyezése vagy a levegő szennyezése a növekvő 

CO2 emisszió által. Egyes szén struktúrák, mint a szén nanocsövek, vagy a szénszálakból 

felépülő gázdiffúziós rétegek, közvetlen vagy közvetett módon hozzájárulhatnak a fent említett 

problémák megoldásához. Azért is választottuk a szén nanocsövekkel való munkát, hogy ezeket 

még jobban megismerje a tudományos közösség és esetlegesen új utakat nyissunk meg a 

felhasználásuk terén. Doktori munkám során részben szén nanocsőből szűrt filmeket állítottam 

elő, melyek vizsgálatához megterveztünk és megépítettünk egy, a mechanikai nyomás hatására 

bekövetkező elektromos ellenállás változás követésére szolgáló mérőműszert. A szén 

nanocsövek felhasználását továbbgondolva, szűréssel előállított funkcionalizált szén 

nanocső/nemszőtt textil kompozitokat is létrehoztunk. Az anyag hangolható felületnedvesítési 

tulajdonságai miatt a későbbiekben elképzelhető a víztisztításban való alkalmazása. 

A légszennyezés csökkentésére irányulva napjaink sokat kutatott témája a fosszilis 

tüzelőanyagok kiváltására szolgáló tüzelőanyag-cellák alkalmazása. Ezek olyan elektrokémiai 

cellák, melyek a kémiai kötések energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítják. 

Működésükhöz szükséges az ún. gázdiffúziós réteg, mely a gázok és melléktermékek szabad 

áramlását biztosító, többnyire szénszálas anyag egy mikropórusos réteggel. A cellák 

működésének szempontjából releváns a gázdiffúziós rétegek hidrofób–hidrofil tulajdonsága, 

melyekről különböző ex situ módszerekkel nyertünk információkat. A tüzelőanyag-cellában a 

gázdiffúziós rétegek préselése biztosítja a megfelelő kontaktust az elektronok vezetéséhez. 

Kézenfekvő volt tehát, hogy a szén nanocső filmek esetén is használt, mechanikai nyomás 

hatására bekövetkező elektromos ellenállást vizsgáló műszerrel méréseket végezzünk a 

gázdiffúziós rétegeken is. Ezzel ex situ ismereteket szereztünk a tüzelőanyag-cellában is lezajló 

folyamatokról. 
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2. Kísérleti rész 

Az előzetesen CCVD (catalytic chemical vapour deposition) módszerrel előállított  

többfalú, nem funkcionalizált szén nanocsövekből (nfCNT) vákuumszűréssel szén nanocső 

filmeket (CNT filmek) állítottunk elő, melyhez az nfCNT-t dimetil-formamidban 

szuszpendáltuk. Ezzel a módszerrel több különböző tömegű (6, 8, 10 és 18 mg-os) filmet 

állítottunk elő és minden különböző tömegű filmből 3 db-ot készítettünk. 

Karboxilcsoportokkal funkcionalizált szén nanocsőből (fCNT) hasonló módon filmet 

készítettünk vákuumszűrés segítségével, annyi különbséggel, hogy a szuszpenzió készítéséhez 

ioncserélt vizet használtunk diszpergáló közegként. Ilyen módon 10 mg-os fCNT filmeket 

állítottunk elő. A funkcionalizált szén nanocső/nemszőtt textil (fCNT/NSZT) kompozitokat 

szintén vákuumszűrés segítségével állítottuk elő. A textil egy tűlyukasztásos technológiával 

készült poliészter szálas nemszőtt anyag. A szűrőtölcsér belső keresztmetszetével szinte 

megegyező átmérőjű textildarabot vágtunk ki, melyen keresztül átszűrtük a vízben szuszpendált 

fCNT-t. 

Az nfCNT és fCNT minták egyes paramétereinek a meghatározásához egy FEI 

TECNAI G2 20 X-Twin, 200 kV-os gyorsítófeszültséget használó transzmissziós 

elektronmikroszkópot használtunk. Anyagaink (CNT filmek, fCNT/NSZT kompozitok és a 

gázdiffúziós réteg (GDR)) morfológiai jellemzőit pásztázó elektronmikroszkópia segítségével 

határoztunk meg, melyhez egy Hitachi S-4700 Type II hidegkatódos téremissziós pásztázó 

elektronmikroszkópot használtunk. A többfalú szén nanocső abszolút sűrűségét egy 

Micrometrics MultiVolume Pycnometer 1305 típusú gázpiknométer segítségével határoztuk 

meg. A GDR minta (carbon cloth) esetében további morfológiai meghatározásokhoz, illetve 

porozitás számításhoz egy Bruker Skyscan 2211 X-Ray Nanotomograph-ot használtunk. A 

GDR kétféle felszínéről további információkat nyertünk a Veeco Detak8 Advanced 

Development Profiler® típusú érintőtűs profilométerrel. 

Az optikai peremszög méréseket minden esetben szobahőmérsékleten végeztük  

(~25 °C). Az fCNT/NSZT mintákon10 μl-es ioncserélt vízcseppek (metilénkékkel festve a jobb 

láthatóság érdekében), míg a GDR-en különböző összetételű 5 μl-es oldószercseppek 

peremszögét vizsgáltuk egy Dino-Lite Edge típusú digitális mikroszkóppal. A cseppek 

peremszögét az ImageJ® szoftver segítségével mértük le. 

Az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén egy korábban épített, 

mikroliteres folyadékcseppek párolgásának követésére szolgáló többfunkciós műszert 

használtam a folyadékok gázdiffúziós rétegről való párolgásának (ioncserélt víz, illetve 
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különböző összetételű ioncserélt víz–alkohol elegyek) vizsgálatához. A vizsgálandó minta a 

mintatartó állványon, a folyadékcsepp (adott oldószerből 5 μl) pedig a minta közepén volt 

elhelyezve. Felülről a párolgást egy FLIR A655sc típusú infravörös (IR) kamerával követtük. 

Maga a mintatartó állvány egy Sartorius Cubis MSU225S-000-DU típusú analitikai mérlegen 

áll, mely segítségével a párolgás során fellépő tömegvesztést tudjuk regisztrálni. A 

kísérleteinket 60 °C-on végeztük, ami alatt azt értjük, hogy a szilárd minta induló hőmérséklete 

60±2 °C-volt. A hőmérséklet szabályozást egy Peltier-elem biztosítja, mely egy külön egység 

a mintatartó alatt. 

A nyomásfüggő elektromos ellenállásmérésekhez fejlesztett műszer regisztrálni tudja 

az anyag összenyomódása során bekövetkező elektromos ellenállás változást. A mérőműszer 

alapját egy stabil váz (magasság= 21 cm, átmérő= 20 cm) adja. A műszer további részei egy 

mikrométercsavar (későbbi fejlesztés során egy Mitutoyo beépíthető mikrométercsavar, 

korábbi mérésekhez egy Moore and Wright Electronic Outside Micrometer digitális 

mikrométer volt használatban), cserélhető nyomásmérő szenzorok: Futek LLB130 50 lb  

(~222 N) és LLB130 5 lb (~22 N), illetve 2 db réz elektróda (d= 15 mm), mely a kétpontos 

ellenállásmérést biztosítja. Az alsó réz elektróda egyben a mintatartó is. A mintára való 

erőkifejtést a felső elektróda mozgatása biztosítja, ami a mikrométercsavar tekerésével 

végezhető. További fontos részei a műszernek a kerámia lapok, melyek mechanikailag stabilak, 

az általunk használt erőkifejtések mellett nem összenyomhatóak, illetve elektromosan 

szigetelők. A felső kerámia lapba van csavarral rögzítve a felső réz elektróda. Az alsó kerámia 

lapba pedig nem rögzítetten van belehelyezve az alsó réz elektróda, hogy ne tartsa azt, és így a 

nyomásmérésben se zavarjon. Az elektromos jel továbbításához réz vezeték van kötve mind az 

alsó, mind a felső elektródához. A felső és alsó elektródák ezeken a réz vezetékeken keresztül 

kapcsolódnak az adatgyűjtőhöz. Az alsó kerámia lap és az alsó elektróda alatt található a 

nyomásmérő szenzor. A szenzor (mivel fémből van) és az alsó elektróda között szigetelés 

céljából egy 3 mm vastagságú üveglap lett behelyezve. A nyomásszenzor jelfeldolgozó egysége 

egy Futek IPM650 típusú intelligens panel. Eleinte az elektromos ellenállás változás követésére 

egy Voltcraft VC920 digitális multimétert használtunk, de a rendszerbe később egy National 

Instruments (NI) USB-6003 adatgyűjtő került betelepítésre. 
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3. Új tudományos eredmények 

Pórusos struktúrák elektromos és nedvesítési tulajdonságainak vizsgálatára kidolgozott 

módszerek 

T1. Elsőként alkalmaztunk ex situ, párhuzamos méréstechnikákat a carbon cloth típusú 

gázdiffúziós réteg különböző folyadékok által történő nedvesítési és párolgási 

tulajdonságainak megállapítására. Az ehhez alkalmazott eszköz egy infravörös kamerából, 

egy analitikai mérlegből és egy, a mérlegen álló mintatartóból állt. Továbbá, az optikai 

peremszögeket is megmértük egy digitális mikroszkóp segítségével. 

T2. Rendszert terveztünk és építettünk különböző anyagok mechanikai nyomás hatására 

adott elektromos válaszának regisztrálására. Ez a rendszer egy alsó és egy mozgatható felső 

réz elektródából áll, ahol a mozgatás egy mikrométer csavarral végezhető. Ez nem csak a 

mozgatást szolgálja, hanem ezzel az elmozdulás is pontosan követhető. A mechanikai nyomást 

egy nyomásmérő cella méri. Az elektromos választ a két rézelektróda között, a mérendő anyag 

mindenkori elektromos ellenállásából kapjuk. 

 

Hangolt nedvesedési tulajdonságú funkcionalizált szén-nanocső/nemszőtt textil 

kompozitok előállítása és vizsgálata 

T3. Elsőként állítottunk elő olyan kompozitokat szűrési technikával, melyek 

karboxilcsoportokkal funkcionalizált szén nanocsőből és poliészter szálakat tartalmazó 

nemszőtt textilből állnak (a névleges szén nanocső tartalom: 0, 5, 10 és 15 m/m%). A szűrés 

réteges szerkezetű kompozitot eredményezett, ahol a minta felső részén koncentrálódott a szén 

nanocső egy része. Az eltérő szén nanocső tartalmú kompozitok morfológiáját pásztázó 

elektronmikroszkópiával vizsgáltuk. Továbbá a pásztázó elektronmikroszkópos felvételekből 

kiszámítottuk a szén nanocsövekre vonatkozó térkitöltési hányadokat (0; 0,06; 0,19 és 2,3 %), 

melyek a modell felállításához is szükséges paraméterek. 
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T4. Peremszögmérési kísérleteinkkel igazoltuk azt a modellt, mely szerint a szén 

nanocső/textil kompozitok növekvő szén nanocső tartalommal növekvő nedvesítést 

mutatnak a hidrofób, tiszta nemszőtt textilhez képest. Az induló peremszögek értékei a  

0-15 m/m% mintákra 132,8° és 51,9° között csökkentő tendenciát mutattak és jól megegyeztek 

a modell által jósolt értékekkel. Kísérletekkel igazoltuk, hogy hangolt hidrofil‒hidrofób 

tulajdonságokat érhetünk el a kompozitban az eltérő szén nanocső mennyiség által. 

 

Különböző oldószerek felületnedvesítési és párolgási tulajdonságai carbon cloth típusú 

gázdiffúziós rétegen 

T5. Igazoltuk, hogy a carbon cloth típusú gázdiffúziós rétegről párolgó víz nemlineáris 

tömegvesztése a réteg hidrofób tulajdonságával (Θ > 90°) függ össze. A vízcsepp (induló 

peremszög ~135°) párolgását tömegméréssel kísértük végig. A tömegvesztési görbe 

meredekségéből megállapítottuk, hogy a párolgás első szakasza az anyag mindkét oldalán 

gyorsabb (~0,015-0,017 mg/s), míg a második szakasz lassabb (~0,012 mg/s) ütemű. Az első 

szakasz körülbelül addig tart, míg a csepp peremszöge eléri a 90°-ot. A lassuló ütemű párolgás 

a minta hidrofób jellegére utal. 

T6. Megállapítottuk, hogy etanol/metanol – víz elegy esetén az alkoholtartalommal javul 

a gázdiffúziós réteg nedvesítése. Megállapításunk alapját infravörös kamerás mérések, illetve 

peremszög mérések adták. Növekvő alkoholtartalommal (0→100 m/m%) növekvő nedvesítést 

tapasztaltunk, melyet a kezdeti csökkenő peremszögek (~135→0°) és növekvő csepp vagy 

nedvesített területek (~4→30 mm2) támasztanak alá. 

 

Pórusos szén struktúrák mechanikai hatásra adott elektromos válaszának vizsgálata 

T7. Kísérletsorozattal igazoltuk azt a modellt, miszerint a szén nanocsövekből szűrt 

önhordó filmek térkitöltési hányada hatással van azok piezorezisztív tulajdonságaira. 

Mechanikai nyomás hatására a filmek (6, 8, 10, 18 mg nfCNT) elektromos ellenállása lecsökken 

(~4→0,2 Ohm), melynek okai a tömörödés (térkitöltési hányad: ~0,03→0,08) és az egyes szén 

nanocsövek közti megnövekedett kapcsolódási pontok száma. 
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T8. Megállapítottuk, hogy a carbon cloth típusú gázdiffúziós rétegek az önhordó szén 

nanocső filmekhez hasonló viselkedést mutatnak a mechanikai nyomás – elektromos 

viselkedés tekintetében. Kísérleteinkben az összenyomás hatására a gázdiffúziós réteg 

elektromos ellenállása lecsökkent, mely helyt ad a T7. pontban már említett modellnek. 

 

 

Gyakorlati hasznosítás lehetőségei 

A bemutatásra került anyagok környezetvédelmi szempontból jelenleg is komoly jelentőséggel 

bírnak. Hasznos tulajdonságuk a pórusosságuk, illetve jó mechanikai tulajdonságokkal is 

rendelkeznek. A szén nanocsövek régóta használatosak a szenzorikában, de mint önhordó 

filmek vagy szivacsok, a víztisztítás területén is rendkívüli alkalmazhatósággal bírnak. Ezért 

például az általunk előállított szén nanocső/nemszőtt textil kompozitnak az előbb említett 

víztisztításban lehet jövője, nem csak azért, mert egy pórusos anyagról van szó, hanem a 

hangolható nedvesíthetősége miatt is. A gázdiffúziós rétegek környezetvédelemben betöltött 

hasznos szerepe vitathatatlan, hiszen a tüzelőanyag-cellák egy igen fontos eleme. A 

munkánkkal megmutattuk, hogy egyes ex situ mérési lehetőségekkel gyorsabban, és 

költséghatékonyan lehet vizsgálni ezen anyagok egyes fontos tulajdonságait. 

  



7 

 

4. Tudományos közlemények 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) azonosító: 10054989 

Az értekezéshez kapcsolódó tudományos közlemények 

1. Vijay Kumar, Henrik Haspel, Krisztina Nagy, Amit Rawal, Ákos Kukovecz 

Leveraging compressive stresses to attenuate the electrical resistivity of buckypaper 

CARBON 110: pp. 62-68. (2016) 

IF2016: 6,918 

 

2. Krisztina Nagy, Krishn Gopal, Rajput, Ildikó Y. Tóth, P.V. Kameswara Rao, Sumit 

Shamra, Vijay Kumar, Amit Rawal, Ákos Kukovecz 

Self-similar arrays of carbon nanotubes and nonwoven fibers with tunable surface 

wettability 

MATERIALS LETTERS 228: pp. 133-136 (2018) 

IF2018: 3,252 

 

3. Krisztina Anita Nagy, Ildikó Y. Tóth, Gergő Ballai, Ágnes Timea Varga, Imre Szenti, 

Dániel Sebők, Judit Kopniczky, Béla Hopp, Ákos Kukovecz 

Wetting and evaporation on a carbon cloth type gas diffusion layer for passive direct 

alcohol fuel cells 

JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 304: pp. 112698 (2020) 

IF2019*: 5,358 

 

Összesített IF: 15,528 

 

Konferenciaközlemények 

1. Krisztina Anita Nagy, Ildikó Y. Tóth, Ákos Kukovecz 

Tunable surface wettability of carbon nanotubes-nonwoven textile composites 

26th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 

23-24 November 2020, Szeged, Hungary, ISBN 978-963-306-771-0 

  



8 

 

Konferencián való részvétel 

Előadás 

1. Erzsébet Sára Bogya*, Krisztina Anita Nagy, Ákos Kukovecz 

Titanát nanoszál/szén nanocső kompozit filmek párolgási profil karakterisztikája 

21st International Conference on Chemistry 

23-27 September 2015, Csíksomlyó, Romania, ISSN 1843-6293 

 

2. Krisztina Anita Nagy*, Erzsébet Sára Bogya, Ákos Kukovecz, Zoltán Kónya 

Water droplet evaporation study from porous carbon nanotube composite films 

A Magyar Mikroszkópos Társaság Éves Konferenciája, 

19-21 May 2016, Siófok, Hungary 

 

3. Krisztina Anita Nagy*, Ákos Kukovecz 

Comparision of Al2O3 and TiO2 containing elastic nanocomposite hydrogels 

12th Conference For Young Scientists in Ceramics 

18-21 October 2017, Novi Sad, Serbia 

 

4. Ildikó Y. Tóth*, Erzsébet Sára Bogya, Krisztina Anita Nagy, Attila Egedy, Ákos 

Kukovecz 

Characterization of the solvent specific evaporation from carbon nanotube 

buckypaperswith different functionalization 

22nd International Conference on Graphene, Carbon Nanotubes and 

Nanostructures, 

17-18 September 2018, Berlin, Germany 

 

5. Amit Rawal*, Krisztina Nagy, Krishn Gopal Rajput, Ildikó Y. Tóth, P.V. Kameswara 

Rao, Sumit Sharma, Akos Kukovecz 

Modulating the surface wettability of carbon nanotubes with interface engineering 

aided three-dimensional (3D) nonwoven material 

8th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience 

7-10 October 2018, Szeged, Hunagry 

 



9 

 

6. Krisztina Anita Nagy*, Gergő Ballai, Ágnes Timea Varga, Tamás Varga, Imre Szenti, 

Judit Kopniczky, Ildikó Y. Tóth, Henrik Haspel, Béla Hopp, Ákos Kukovecz 

Oldószerek párolgása egy hidrofób gázdiffúziós rétegen 

Műszaki Kémiai Tudományos Bizottság Anyagtudományi-és Szilikátkémiai 

Munkabizottság, PhD hallgatók anyagtudományi napja 

26 November 2018, Veszprém, Hungary 

 

7. Ildikó Y. Tóth*, Krisztina Anita Nagy, Erzsébet Sára Bogya, Gábor Veress, István Sütő 

and Ákos Kukovecz 

Wetting and evaporation properties of carbon nanotube buckypapers doped by 

hydrophilic nanowires 

Chemistry, Physics and Biology of Colloids and Interfaces, 

2-6 June 2019, Eger, Hungary 

 

 

 

Poszter bemutatása 

1. Krisztina Anita Nagy*, Erzsébet Sára Bogya, Zoltán Kónya, Ákos Kukovecz 

Investigation of water droplet evaporation from carbon nanotube and titanate 

nanowire composite films 

7th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience 

12-15 October 2016, Szeged, Hunagry 

 

2. Krisztina Anita Nagy*, Gergő Ballai, Ágnes Timea Varga, Tamás Varga, Ildikó Y. 

Tóth, Henrik Haspel, Ákos Kukovecz 

Gázdiffúziós rétegek nedvesítési tulajdonságai 

A Magyar Mikroszkópos Társaság Éves Konferenciája, 

24-26 May 2018, Siófok, Hungary 

 

  



10 

 

3. Krisztina Anita Nagy*, Gergő Ballai, Ágnes Timea Varga, Tamás Varga, Henrik 

Haspel, Ildikó Y. Tóth, Ákos Kukovecz 

Wetting and evaporation in the case of Gas Diffusion Layers 

8th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience 

7-10 October 2018, Szeged, Hunagry 

 

4. Krisztina Anita Nagy, Gergő Ballai, Ágnes Timea Varga, Tamás Varga, Imre Szenti, 

Dániel Sebők, Judit Kopniczky, Ildikó Y. Tóth*, Henrik Haspel, Béla Hopp, Ákos 

Kukovecz 

Wettability characterization of carbon cloth type gas diffusion layer via infrared 

thermography and contact angle analysis 

Chemistry, Physics and Biology of Colloids and Interfaces, 

2-6 June 2019, Eger, Hungary 

 

5. Krisztina Anita Nagy*, Ildikó Y. Tóth, Ákos Kukovecz 

Tunable surface wettability of carbon nanotubes-nonwoven textile composites 

26th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 

23-25 November 2020, Szeged, Hungary 

 

 

Összes referált közlemény: 3  ebből az értekezéshez kapcsolódik: 3 

Összesített impakt faktor: 15,528 ebből az értekezéshez kapcsolódik: 15,528 

Összes idegen hivatkozás: 4  ebből az értekezéshez kapcsolódik: 4 


