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ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK 
 
 

1D  egy dimenzió 

2D  két dimenzió 

3D  három dimenzió 

MWCNT többfalú szén nanocső 

SWCNT  egyfalú szén nanocső 

PVAc  poli-vinil-acetát 

CTAB  cetil-trimetil-ammónium-bromid 

DSSCs  festékkel érzékenyített fotoelektromos cella 

FE-SEM  téremissziós pásztázó elektronmikroszkópia 

HRTEM  nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia 

XPS  Röntgen-fotoelektron spektroszkópia 

SAED  határolt területű elektrondiffrakció 

AFM  atomerő mikroszkópia 

DSC  differenciális pásztázó kalorimetria 

SEM  pásztázó elektronmikroszkópia 

TBT  tetra-butil-titanát 

TEM  transzmissziós elektronmikroszkópia 

XRD  Röntgen diffrakció 

HDPE   nagysűrűségű polietilén  

TPE   termoplasztikus elasztomer 

TPU  termoplasztikus poliuretán 

PP/PA  polipropilén/poliamid 

TiNW  titanát nanoszál 

TiNT  titanát nanocső 

 

 

Megjegyzés: 

A dolgozatban következetesen titanát nanocsőnek és nanoszálnak nevezem az alkalikus 

közegben előállított nanocsövet és nanoszálat, ami alatt Na,H-trititanát értendő. 
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1. BEVEZETÉS 
 
 

Az emberiség történelmét és egyben a párhuzamosan lejátszódó technológiai fejlődést 

korszakokra bonthatjuk az eszközkészítéshez felhasznált anyagok alapján. A jól ismert 

periódusokon a kőkorszaktól a réz-, bronz-, vas-korszakon keresztül mára a modern 

anyagtudományként emlegetett multidiszciplináris kutatási tevékenység megjelenésével 

bátran kijelenthetjük, hogy a mikro- és nanoszerkezetű anyagok korszakában élünk. 

A modern anyagtudományon belül a nanotechnológia nagyon újszerű, 

robbanásszerűen fejlődő tudományterület, amely a szabad szemmel nem látható, jellemzően 

100 nanométer alatti, parányi dolgok előállításával, jellemzésével, és ezen anyagok 

felhasználására alapuló technológiák kidolgozásával foglalkozik. Térhódítása, és szinte az 

összes klasszikus tudományterületbe való begyűrűzése nem pusztán a kutatói kíváncsiságnak 

köszönhető. A manapság időszerű és jogos társadalmi igény, a sokat hangoztatott közös cél, 

az élhető, egészséges emberi környezet és az ugyancsak elvárt komfortérzet együttes 

kialakítása elképzelhetetlen új, a régieket kiegészítő vagy helyettesítő technológiák 

bevezetése nélkül. Egy már létező, széleskörben használatos technológia hatásfokának 

növelése, pl. a miniatürizálás, termelékenység növelése útján, vagy a régieket leváltó, az 

elkövetkező évszázadok társadalmát meghatározó, merőben új technológiák bevezetése jó 

befektetésnek ígérkezik, ezért a nanotechnológia egyben az ígéretek és lehetőségek területe is 

számos állami költségvetés, bank és pénzügyi szakember számára. Az utóbbi időben a 

tudományos műhelyekben a hangsúly egyre inkább az alapkutatásról az alkalmazott kutatás 

irányába tolódik. Emiatt nagyon valószínű, hogy a közeljövőben számos új szabadalmakban 

és egyéb oltalmi formákban védett fejlesztés lát majd napvilágot többek között az 

orvostudomány (diagnosztika, gyógyszertechnológia, új generációs biokompatibilis anyagok), 

a számítástechnika, a kommunikáció vagy az érzékelők területén. E széleskörű 

alkalmazásokoz azonban szükség van még a nanoszerkezetű anyagokat versenyképes áron 

előállító eljárások méretnövelésére és a szelektivitásuk növelésére. 
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2. IRODALMI ELŐZMÉNYEK 
 

2.1. Titanát anyagcsalád előállítási módszerei 
 

Az egy dimenziósnak tekinthető (1D) titanát nanoszerkezetek, mint a nanoszálak, 

nanorudak iránt széleskörű érdeklődés mutatkozik, hiszen számos felhasználási területen, pl. 

nanoelektronika, fotonika, katalízis alkalmas építőelemei lehetnek új, vagy a jelenlegieknél 

hatékonyabb műszereinknek, eljárásainknak1. A követezőekben néhány előállítási módszert 

mutatunk be. 

Réteges szerkezetű titanátok előállítására az egyik legrégebbi módszer Andersson és 

Wadsley receptje, amikor Na2CO3 és TiO2 1:3 mólarányú porkeverékét 800 oC-ra fűtötték fel, 

majd 20 órán keresztül ott tartották2. 

Különböző speciális felhasználási területek, mint a szálerősítésű kerámiák és 

polimerek, valamint magas hőmérsékleten nagy kopásállósággal rendelkező felületek 

kialakítása szempontjából kívánatossá vált az anyagcsalád anizotróp formáinak előállítása is3. 

Junichi és munkatársai a fentiekhez nagyban hasonlító eljárást oltalmaztak4. A 

szabadalmaztatott módszerrel 0,1-2,0 mikrométer átmérőjű és 5-100 mikrométer hosszúságú 

kálium-titanát szálakból álló „szakállt” növesztettek K2CO3 és Ti(OH)4 keverékének 800-

1300 oC-on 0,25-6 órán keresztül történő hevítésével. A termék lehűlés után több mikrométer 

átmérőjű szemcsékből állt, melyek szálas alegységekből épültek fel. További desztillált vizes, 

illetve savas kezeléssel és hőkezeléssel elérték a tömbök egyedi szálakká való szétválását. 

Bao és kollégái TiO2 (anatáz) nanorészecskék és K2CO3 megfelelő mennyiségű vízzel 

és felületaktív anyaggal képzett keverékéből pasztillát nyomtak, majd a pasztilla 830-1130 
oC-on kalcinálásával, majd ezt követő hirtelen hűtésével K2Ti4O9 és K2Ti6O13 szálakat 

állítottak elő5. 

 

1. ábra SEM képek a) K2Ti6O13 szálak b) K2Ti6O13 szálak 
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Afanasiev olvadt só közegben szintetizált szálas szerkezetű kálium- és nátrium-

titanátokat6. A módszer titánforrása titán-oxiszulfát (TiOSO4) vagy TiO2 (Degussa P25) volt. 

A kiindulási anyag mólokban megadott össz titántartalmához képest legalább tízszeres 

feleslegben adagoltak az adott alkálifém nitrátból. A porkeveréket megfelelően elkeverték. 

Esetenként a keverékhez megfelelő mennyiséget bemértek az adott alkálifém karbonát vagy 

hidroxid vegyületéből is, majd a porkeveréket Pyrex® reaktorba helyezve a szintézist N2 gáz 

atmoszférában 400-550 oC-on, jellemzően 4 óra időtartamig végezték. 

A szerző szerint az alkalmazott kálium- és nátrium-nitrát 550 oC-ig nem szenved 

jelentős bomlást, így a nitrát sók a beállított körülmények között biztonságosan 

alkalmazhatóak a titanát szál előállításához szükséges olvadék állapotú „oldószerként”. Az 

eljárás mikrométer alatti átmérőjű és esetenként több tíz mikrométer hosszúságú mono, di, 

tetra, -és hexatitanátok előállítására alkalmas (2. ábra). 

 

2. ábra: Na2Ti6O13 szálak a) SEM, b) HRTEM felvétele 

 

Dharmaraj és munkatársai az ún. elektromos szálképzés módszerrel készítettek nikkel-

titanát nanoszálakat7. Az elektromos szálképzés alapja, hogy egy polimer oldatot és a NiTiO3 

szolt tartalmazó tartállyal összekötött vékony csövecske végén csüngő polimer oldat egy 

cseppjére erős elektromos erőteret kapcsolnak. Amikor az elektrosztatikus erők meghaladják 

a cseppet stabilizáló felületi feszültséget, egy vékony, töltéssel rendelkező folyadéksugár 

keletkezik, amely másodpercenként több méteres sebességgel halad az elektród felé és közben 

erősen vékonyodik. Az oldószer elpárolgása után a keletkezett szálak az elektród felületén  

a b 
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összegyűjthetők. A polimer oldat koncentrációját és a térerőt változtatva, valamint 

adalékanyagokat alkalmazva, esetenként pár száz nanométeres átmérőjű szálak állíthatóak 

elő. A nanoszálképzéshez szükséges viszkózus szuszpenziót általában alacsony hőállóságú 

műanyag, jellemzően poli-vinil-acetát (PVAc) oldatával készítik, majd a szálképzés után a 

mátrixot adó műanyagot hevítéssel bontják el, és végül a nikkel-titanát nanoszálak maradnak 

vissza (3. ábra/b). 

3. ábra a) Az elektromos szálképzéshez szükséges berendezés vázlatos rajza 

b) SEM kép 600 oC-on kalcinált nikkel-titanát szálakról 

 

A fentebb említett módszerek kivitelezését igen költségessé teszi a kalcinálásos 

módszereknél elengedhetetlen, több órán keresztül alkalmazott magas hőmérséklet, illetve az 

elektromos szálképzés módszerénél a viszonylag kevés termékmennyiség. A fentebb 

részletezett eljárások további hátránya, hogy jellemzően csupán mikrométeres átmérőjű szálak 

képezhetőek velük. 

A hidrotermális módszerrel valóban nanométeres átmérővel rendelkező nanocsövek és 

nanoszálak állíthatóak elő. A módszer előnyei a fentebb említettekhez képest, hogy sok 

esetben kivitelezése egyszerűbb, energiafelhasználás tekintetében kedvezőbb és a 

méretnövelés is egyszerűen megoldható. A legfőbb érv, az olcsóság miatt, a hidrotermális 

módszer versenyképessége a jövőben minden bizonnyal túlhaladja majd a jelenleg iparilag 

alkalmazott technológia, a magas hőmérsékleten végzett szilárd fázisú reakcióval előállított 

kálium-titanát szál előállítás módszerét. 

Az alkáli hidrotermális titanát nanoszál előállítási módszer sem egységes. Az egyes 

szintéziskörülmények, mint az alkalmazott hőmérséklet, a folyadékközeg kémiai felépítése, a 

titánforrás, reagens és a reakció lejátszódásához szükséges „energiaforrás” tekintetében 

bizonyos változatok különíthetőek el. 

b a 
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2.2. Titanát nanoszálak előállítása, jellemzése 
 

Irodalmi adatok alapján a nanocső receptúrához közeli, azonban paramétereit tekintve 

eltérő hidrotermális előállítási módszerrel nanoméretű, szálas jellegű titanátok hozhatók létre. 

A két eltérő, cső és szál morfológiával rendelkező titanátok receptúrája habár közel egyidőben 

vált ismerté a tudományos közösség számára, mégis a későbbiekben megjelent közlemények 

száma, eloszlása alapján a talán izgalmasabb és nagyobb lehetőségeket rejtő cső morfológia 

feltárására és képződésének megismerése irányuló kutatások kerültek előtérbe. Nem meglepő 

tehát, hogy a nanoszálak képződését, felépítését tekintve a tudományos kirakósjáték bizonyos 

elemei ugyan rendelkezésünkre állnak, azonban az egyes kutatócsoportok az elemekből más-

más képet alkotnak. 

2001-ben Gedanken és csoportja tetra-butil-titanátból (TBT) előállított anatáz és rutil 

keverékből kiindulva készített titanát nanoszálakat ultrahang alkalmazásával. A szonolízist 

560 W teljesítményű berendezéssel, 10 M-os NaOH oldatban végezték. A meglehetősen 

rövid, mindössze 80 perces reakció során a szuszpenzió hőmérsékletét 80 oC-nak mérték. A 

terméket a továbbiakban 0,1 M-os HNO3-val, majd desztillált vízzel mosták. A réteges 

szerkezetű szálakat H2Ti3O7*0,5 H2O kémiai szerkezettel azonosították8. 

Yuan és munkatársai titán-izopropoxid hidrolízisével előállított amorf gélt, a gél 

kalcinálásával kapott anatáz port, és a kereskedelemben kapható Degussa P-25 (anatáz és rutil 

keveréke) használtak fel kiindulási anyagokként. A teflonbéléses autoklávaban 200 oC 

hőmérsékleten, 10 M-os NaOH oldat közegben, egy nap elteltével a TiO2 porból 30-200 nm 

széles, 5 nm-nél vékonyabb, akár több tíz mikrometer hosszúságot is elérő szálak képződtek. 

Su és csoportja ekkor még a Kasuga-csoport nanocsövek esetében tett állításával 

megegyezően, a szerkezet meghatározás alapján a szálaknak anatáz jelleget tulajdonított9. Két 

évvel később azonban, egy részletesebb munkájukban a fentieknek megfelelő 

szintéziskörülmények között előállított nanoszálak kristályszerkezetét már H2Ti3O7 és 

H2Ti5O11*H2O sztöchiometriával illették10. 

2002-ben Sun és munkatársai a reakcióközeget megváltoztatva, 4-10 M-os KOH 

oldatban, általuk előállított, átlagosan 4 nm átmérőjű TiO2 részecskékből 160-180 oC-on, 48 

óra alatt készítettek több mikrométer hosszú nanoszálakat, amelyeket a röntgendiffrakciós 

vizsgálataik alapján K2Ti8O17-nak azonosítottak. 
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Azt tapasztalták, ha kísérleteiket hasonló módon, de KOH helyett NaOH oldattal végzik el, 

akkor 2 nap után csak némi száljelleget mutató gyengén kristályosodott termék képződik. 

Legalább 10 nap szintézis idő szükséges egységes, jól kristályosodott nátrium-titanát nanoszál 

előállításához. A minták röntgendiffrakciós vizsgálatai után egyetlen tömbi nátrium-titanát 

fázissal sem találtak egyezést, ezért felvetették annak lehetőségét, hogy a nanoszál 

előállítással egy teljesen új kristályszerkezet jött létre11. 

A korabeli munkákon felbuzdulva és a titanát nanocsövek szerkezetfeltárása során 

szerzett tapasztalataikra alapozva a Peng-csoport szintén KOH oldatban készített 10 nm 

széles, 500-2000 nm hosszú nanoszálakat. A roppant részletesen elvégzett, több 

elemanalitikai és szerkezetvizsgálati módszert is felvonultató méréssorozat eredményeként azt 

kapták, hogy a nanoszálak a K2TinO2n+1, 3 ≤ n ≤ 6 anyagcsaládba tartozó kálium-hexatitanát 

(K2T6O13) szerkezettel rendelkeznek12. 

Általánosságban a nanoszál készítésre igaz az, hogy azonos módon kivitelezhető, mint 

a nanocső előállítás, azonban szigorúbb körülményeket, tehát 150 oC-nál magasabb 

hőmérsékletet és/vagy 10 M-nál koncentráltabb lúgoldatot kell alkalmazni. 

 

2.2.1. Titanát nanoszálak kialakulási mechanizmusának elméletei 

 

A „szál -és szallagszerű réteges szerkezetű titanátok” gyüjtőnévbe tehát a részecske 

alak szerint hasonló, de más-más módszerrel készített és eltérő kristályszerkezettel rendelkező 

nanoobjektumokat csoportosíthatunk. A hidrotermális módszer sokoldalúsága miatt több 

eltérő kristálynövekedési elmélet is napvilágot látott, amelyek közül a következőekben a 

jelentősebbeket ismertetjük. 

Yuan és munkatársai a H2Ti3O7 nanoszálakat amorf titán-oxid gélből állítottak elő. A 

gélben a titán atomok kétféle oxigénatommal is kötésben lehetnek. Az egyik típus a 

szomszédos oktaédereket összekapcsoló oxigénatom, míg a másik O-H kötés, amely a gélnek 

a különböző kristályos titán-dioxid polimorfoktól eltérő szerkezetet kölcsönöz. Tapasztalataik 

szerint a gélszerkezetben a nátrium-hidroxid hatására egyes Ti-O-H és Ti-O-Ti kötések 

elszakadtak, így a gélt felépítő titánközpontú oktaéderek részleges újrarendeződésével egy új, 

réteges szerkezetet eredményező koordináció jött létre. Ezzel párhuzamosan vékony 2 D 

nanolapok váltak le a kialakulóban lévő réteges titán-oxid részecskékről, melyek a 

hidrotermális reakció során egymással összekapcsolódva nanoszálakká fúzionáltak13. Az 
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elmélet hasonlóságot mutat a titanát nanotekercsek lapfeltekeredéses mechnizmus 

elképzeléseivel. 

A Peng-csoport K2T6O13 nanoszálak képződését tanulmányozta. A hidrotermális 

módszer során az eltérő időpontokban gyűjtött minták HRTEM vizsgálatai alapján alkották 

meg a gócnövekedésen alapuló elméletüket (4. ábra). 

 

4. ábra  A nanoszálak növekedését bemutató TEM felvételek: a) a kiindulási anyag TiO2 
szemcséi, b) 24 h reakció után a felületen képződött „dudorodások” (nukleuszok) c,d) HREM 
felvétel egy kristálygócról, e,f) az anatáz felületről kinőtt lapok elhelyezkedése és felépítése 

 

A mikroszkópos vizsgálataik szerint az anatáz fázisú kiindulási anyag eredetileg 100-

400 nm átmérővel és „sima” felülettel rendelkező, gömbszerű szemcsékből állt (4. ábra/a).  
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Egy nap elteltével a KOH oldat hatására azonban az eredetileg „sima” felületen 

számos kitüremkedés jött létre (4. ábra/b). A tüzetesebb vizsgálat felderítette, hogy a 

kitüremkedések felépítése jó egyezést mutat a nanoszálakéval, így arra a megállapításra 

jutottak, hogy a szálak közvetlenül az anatáz kristályokból nőttek ki (4. ábra/c). Az anatáz 

részecskék felületén létrejött új kristályfázist a nanoszálak növekedéséhez szükséges gócként 

azonosították. Két nap után a gócokból számos vékony, egyenlő oldalú háromszög alakú 

lapocska képződött (4. ábra/e). A háromszög alakú lapok a mintegy 30 nm hosszú alapjukkal 

az anatáz nanorészecskék felületéhez tapadtak és mindössze néhány nanométer széles 

hegyesszögben végződtek. Vizsgálataik alapján végül e lapok [010] kristálytani irányba való 

további növekedésével alakultak ki a K2T6O13 nanoszálak12. 

A kronológiai sorrendben következő mechanizmus a lapfeltekeredéses és a kristálygóc 

képződéses elméletek bizonyos jellemző elemeit egyaránt felhasználta, de azok ötvözetéhez 

új mozzanatokat is hozzátett14. Wu és munkatársai titán(IV)-klorid (TiCl4) oldat és 

ammóniaoldat (NH3*H2O) reagáltatásával készített fehér, amorf titán-oxid csapadék 180 oC-

os autoklávaban 10 M-os NaOH oldattal több, mint 40 órán át tartó reagáltatásával állítottak 

elő H2Ti3O7 nanoszálakat. A nanoszálak méreteiket illetően, jellemzően 20-200 nm 

szélességgel és néhány mikrométertől kezdve akár 30 mikrométer hosszúsággal rendelkeztek. 

Elméletük szerint a hidrotermális reakció előrehaladtával a kiindulási TiO2 

oldódásának megfelelően nőtt az oldatban a TiO3
2-, TiO2(OH)2-, és a különböző polititanát 

anionok TinO2n+m
2m- koncentrációja, majd a telítési érték felett a szuszpenzióban lévő csak 

részlegesen feloldódott TiO2 részecskék felületén megindult a szilárd Na2Ti3O7 nukleációja. 

A réteges szerkezetű Na2Ti3O7 [010] és [001] irányokba való növekedése kedvezményezetteb, 

így gyorsabb, mint az [100] irányba tartó kristály kiépülés, aminek az a következménye, hogy 

a képződött nátrium-trititanát (100) Miller-indexű felső és alsó lapokkal határolható le 15-18. A 

szerzők szerint a fentebb taglalt folyamat esetükben más módon játszódott le. Szerintük a 

(100) Miller-indexű felső és alsó lapok jelentős többlettöltéssel rendelkeznek, és az ebből 

eredő extra elektrosztatikus energia túlságosan megnöveli a rendszer össz felületi energiáját. 

Az energiaminimumra irányuló termodinamikai hajtőerő következtében tehát a növekedés 

során a nagyobb energiájú (100) felületek kiépülése korlátozódott, ehelyett az energetikailag 

kedvezőbb (010) lapok megjelenése volt a domináns. A hosszabb reakció idő és a 

hőmérséklet növekedés is elősegítette, hogy egyre vastagabb Na2Ti3O7 rétegek alakultak ki 

(4. ábra/b). Megfigyeléseik alapján lényeges folyamatok zajlottak a szintézis végét követő 

hűlési folyamat során. A hőmérséklet csökkenés hatására ugyanis a réteges Na2Ti3O7 blokkok 

az egymással gyenge kölcsönhatásban álló (100) lapok mentén mindössze néhány atom 



 

  14

vastagságú lamellákra hasadoztak szét14. A vékony, hajlékony planáris egységek a 

továbbiakban a kristálytani c tengely mentén egymással aggregálódva vastag nanoszálakká 

„hajtogatódtak” össze. 

 

5. ábra Hasadozásos nanoszál képződést bemutató sematikus ábra: a) az anatáz részecskék 
felületen képződött réteges felépítésű anyag, b)” vastag” Na2Ti3O7 rétegek, c) Na2Ti3O7 
rétegek (100) és (010) síkok menti hasadozása, d) további felhasadásokkal vékonyabb 

nanoszálak képződése 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálataik során megfigyelték, hogy magasabb 

hőmérsékleten a szálak a réteges felépítésű Na2Ti3O7 blokkok közvetlenül nanoszálakra 

hasadozásával is létrejöhettek, amelyek a hűtési vagy mosási folyamatok során, a további 

mechanikai behatások hatására az (100) és (010) lapok mentén még vékonyabb 

nanoszálakra19 bomlottak fel (5. ábra/c,d). A lamellákból nanoszál képződést a szilárd-

folyadék határfelület csökkenés okozta szabadenergia csökkenéssel magyarázták. Nem tudtak 

viszont egyértelmű választ adni arra, hogy milyen folyamatok állhatnak a Na2Ti3O7 blokkok 

nanoszálakra hasadozásának hátterében. 

 

Az előzőekkel szinte egyidőben egy másik kínai kutatócsoport hidrotermális úton 

készült réteges szerkezetű K2Ti6O13 nanoszálak képződési mechanizmusát tanulmányozták. 

Megfigyelték, hogy a nanoszálak átlagos átmérője csökken a növekvő reakció idő 

függvényében, így a szálképződés egymást követő mozzanatait illetően a fentebb részletezett 

Wu és munkatársai által javasolt elméletre megszólalásig hasonló forgatókönyvvel álltak elő, 

de a tapasztaltak mélyebb értelmezésére ők sem vállalkoztak20. 

 

A közelmúltban Zhou és munkatársai a „hasadozásos” elmélet részletesebb 

tárgyalásában a kémiai hajtóerő vonatkozásában is kibővítették ismereteinket22. Kísérleteik 
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során az előzőekkel ellentétben nem valamely titán-dioxid allotróp módosulatot, hanem 

csatornás szerkezetű K2Ti6O13 szálakat használtak fel a hidrotermális szintézis kiindulási 

anyagaként. 

A szálak tömény NaOH oldattal való reagáltatásával azt vették észre, hogy azok 

kisebb hosszanti alegységekre estek szét, míg ugyanezt egyéb lúgokban, nevezetesen KOH, 

LiOH, Ba(OH)2 és Ca(OH)2 nem tapasztalták. Megállapításaik alapján az alkálifém kation 

hidratációs képessége állhat a folyamat hátterében. Egy adott kationhoz rendelhető hidratációs 

szám koncentráltabb oldatban ugyanis kisebb, mint ugyanezen kation híg vizes oldatában, ami 

azt eredményezi, hogy töményebb oldatban a szóban forgó kationhoz tartozó dehidratációs 

energia is alacsonyabb. A rendszerükben jelenlévő két kationt összehasonlítva a Na+(H2O)n 

magasabb dehidratációs energiával rendelkezik, mint a K+(H2O)n
21, azaz a nátrium ion 

szolvátburka több OH- csoportot tartalmaz, mint a kálium ion szolvát burka. 

Elképzelésük alapján a hidrotermális reakció során a K2Ti6O13 szálak felületén a 

Na+(H2O)n adszorpciója miatt a felszínen lévő (Ti3O7)
2- egységek kémiai környezete oly 

mértékben megváltozik, hogy az a szálak (100) irány mentén végbemenő hasadozáshoz 

vezetett. A folyamat során a Na+(H2O)n dehidratációja után a K+ ionok helyére kisebb 

kinetikus átmérőjű Na+ ionok interkalálódtak. Emiatt a kristályszerkezet torzult és egyben 

túlfeszültté is vált. A feszülés relaxálódálódásával egyidőben a csatornás szerkezet réteges 

szerkezetté alakult át, úgy, hogy a megfelelő rétegek ½ b távolságot elcsúsztak [010] 

irányban, valamint egy keveset [001] irányban is. Ezzel párhuzamosan a rétegek 

exfóliálódásával előbb a vékonyabb nanoszálak váltak szabaddá, majd a közbülső vastagabb 

egységek is szálakra hasadoztak22 (6. ábra). 

 

6. ábra K2Ti6O13 nanoszálak képződési sémája: a) a rétegek exfóliálódásával vékonyabb 
nanoszálak elválása b,c) további hasadozással újabb nanoszálak képződése 
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2.3. Titanát nanocsövek kialakulásának elméletei 

 

Jóllehet a titanát nanocsövek vizsgálata nem tartozik ezen értekezés szorosabb 

értelembe vett céljai közé, azonban mint azt később látni fogjuk a teljesség kedvéért érdemes 

egy rövid jellemzést adni a titanátok e csöves szerkezetű képviselőiről. 

Az alkáli hidrotermális módszerrel szintetizált titanát nanocsövek részletes kialakulási 

mechanizmusa még nem teljes egészében tisztázott. Több féle kialakulási mechanizmus 

elképzelés is szerepel a szakirodalomban, melyek alátámasztására számos vizsgálati módszer 

eredményét is felsorakoztatták az elmélet alkotói. A nanocső pontos anyagi minőségének 

meghatározása szinte kivétel nélkül szoros összefüggésben áll az adott kutatócsoport 

mechanizmusról kialakított elképzelésével. Az egyes elméletek között azonban lényeges 

eltérések mutatkoznak, mert még a mai napig nincs egységes szakirodalmi álláspont arról, 

hogy milyen erők közreműködésével és pontosan hogyan keletkeznek a szervetlen 

nanocsövek e jeles képviselői. 

A receptúrát elsőként leíró Kasuga és munkatársai szerint a nanocsövek kialakulása a 

szintézist követő HCl-as mosás során megy végbe23. A későbbiekben ezt a feltevést többen is 

cáfolták és egyértelműen bebizonyosodott, hogy a nanocsövek igenis a szintézis alatt jönnek 

létre24. A közelmúltban e téren megjelent közlemények a nanocsövek képződését alapvetően 

két modellre, a lapfeltekeredéses és a kristálynövekedéses elmélet valamelyike eredezteti. 

A lapfeltekeredéses modell szerint a nanotekercsek a magas hőmérsékletű, tömény 

nátrium-hidroxid oldatban az átkristályosodó titánforrásból kialakuló 2D lapok feltekeredése 

következtében alakulnak ki25. Mások akár több 2D lap együttes feltekeredését is feltételezik18. 

  

7. ábra a) a Peng csoport modellje14 Fehér gömbök: H, fekete gömbök: O, szürke gömbök: 

Na, b) Chen és munkatársai elképzelése a titán-oxid nanocsövek kialakulásáról26 

 

a b 
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Hodos és munkatársai a kísérleti tapasztalataik alapján elsőként javasolták a 

nanotekercs növekedésre a nanohurkokon alapuló írányított kristálynövekedési elméletet27. 

Eszerint a titán-dioxid kristályok felszínén kialakuló koncentráció ingadozás iniciálja az ún. 

nanohurkok kialakulását, amik a továbbiakban kristálynövekedési gócként működnek (8. 

ábra). A nanocső keresztmetszeti vetületét a kristálynövekedési gócként funkcionáló 

nanohurok alakja határozza meg. Mivel a hurkok hossza és átmérője csupán néhány 

nanométer, ezért hajlékonyak és felvehetik a spirális, hagyma vagy akár a többszörös spirális 

alakzatot. Habár a kiindulási anyag réteges szerkezetű trititanáttá tud kristályosodni, az nem 

fog nanocsővé alakulni az adott szintéziskörülmények között.  

 

8. ábra Hodos és munkatársai által javasolt kristálynövekedéses mechanizmus sematikus 
ábrája27 
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2.4. Titanát nanoszálak alkalmazási lehetőségei 
 

Az alapkutatás által szolgáltatott eredményekre épülő gyakorlati kutatás-fejlesztési és 

innovációs tevékenységnek köszönhetően manapság egy ígéretes ötlet, felfedezés jellemzően 

előbb szabadalom vagy más oltalom formájában vetődik papírra, és majd csak ezek után válik 

a szélesebb tudományos körök számára is nyilvánossá közlemények, előadások 

mondanivalójaként. 

A hidrotermális módon készített száljellegű titanát nanostruktúrák az előállítás módja 

és a kémiai felépítésbeli hasonlóságok alapján ugyanolyan megbízhatóan alkalmazhatók 

azokon a területeken, amelyeken a jóval kutatottabb nanotekercseket már a laboratóriumi 

falakon kívül, akár a mindennapi életben is, különböző termékek építőelemeként 

felhasználják. 

A fosszilis energiahordozók felhasználása következményeként fellépő helyi és globális 

környezeti problémák enyhítésére elengedhetetlen az ún. megújuló energiaforrások minél 

nagyobb arányú hasznosítása. A napenergia elektromos energiává alalkítására elterjedten 

használatos a szilícium alapó fotoelektromos cella. Az 1990-es évek elejétől azonban egy új 

típusú cella került kifejlesztésre. A felfedezőjéről is emlegetett ún. Grätzel-cella egy festékkel 

érzékenyített fotoelektromos cella (Dye-sensitized solar cells-DSSCs)28. Felépítése és 

működési elve sok tekintetben analóg a növények fotoszintetikus rendszerével. A fő kutatási 

irányok az energiahasznosítási hatásfok javítása, a fajlagos előállítási költségek 

minimalizálása és a működési élettartam növelése. Amerikai és japán kutatók eredményei 

alapján a megfelelő utókezeléssel anatázzá illetve ún. TiO2(B) módosulattá alakított 

hidrotermális titanát nanoszálak alkalmasak a DSSCs cellákban a fotoanód szerep betöltésére 
29,30 Az a cella amelyben 10 m/m% TiO2 nanoszálat kevertek az anatáz nanorészecskék közé 

jobb fotovoltaikus tulajdonságokat mutatott, mint a csak nanorészecskékből épített cella. Az 

energiahasznosulási hatásfok javulását az anizotróp nanoszálak hatékonyabb elektronvezető 

képességével magyarázták31. Koreai kutatók a rétegek közé interkalált Sn-porfirin komplexel 

módosított titanát (H2Ti3O7) nanoszálakat készítettek32. Femtoszekundumos-diffúz reflexiós 

tranziens abszorpciós spektroszkópia és fotolumineszcencia spektroszkópiai méréseikkel 

megmutatták, hogy a módosítatlan nanoszálakhoz képest az ón-komplexel inerkalált 

nanoszálakat a spektrum UV és látható tartományára jellemző hullámhosszúságú fénnyel 

gerjesztve hatékonyabb elektron-lyuk szeparáció, azaz hosszabb exciton élettartam figyelhető 

meg, amelyek alapján az új típusú anyag a jövőben sikeresen alkalmazható lenne 
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optoelektronikai eszközeinkben, mesterséges fotoszintetikus rendszerekben, illetve az 

egészségünkre és környezetünkre káros szerves szennyezőanyagok fotokatalitikus lebontása 

területén. A fotokatalizátor szerep mellett az arannyal módosított titanát nanoszálak 

atmoszférikus nyomáson és alacsony hőmérsékleten CO oxidációra is sikeresen 

alkalmazhatóak33.  

Folyadékok és gázok gyors minőségi és mennyiségi meghatározására szükség lehet a 

környezetvédelem, mentés és katasztrófaelhárítás, hadászat, minőség-ellenőrzés, orvos-

biológiai analízis, folyamatellenőrzés -és szabályozás területeken. A szenzorika mint 

dinamikusan fejlődő tudományág fő irányvonalait a miniatürizálás mellett, a megbízhatóság 

és pontosság címszavak jellemzik. Egy kínai kutatócsoport vizsgálatai alapján kiderült, hogy 

a nátrium-trititanát (Na2Ti3O7) nanoszálakból épített szenzor alkalmas a levegő 

nedvességtartalmának szobahőmérsékleten kivitelezett meghatározására34. Mindemellett az 

általuk épített szenzor rövid válaszidővel és gyors regenerálódási idővel rendelkezett. 

Egy vegyes amerikai-kínai csoport egy a papírgyártáshoz hasonló eljárással nanoszálakból 

álló önhordó membránt készített35. A porózus film egy cikelyének alkalmas szubsztrátra 

helyezése és a megfelelő vezető érintkezések kialakítása után mért I-V karakterisztika 

ohmikus tulajdonságokat mutatott. A szenzor szobahőmérsékleten ppb nagyságrendben 

jelenlévő oxigéngáz érzékelésére is alkalmas, aminek alapja a nagy faljagos felülettel 

rendelkező nanoszálak felszínén lévő oxigén hiányos helyeken, vakanciákon adszorbeálódott 

oxigén molekulák okozta ellenállás változás. 

A mikróbák szerves részei környezetünknek. Egyesek az ember számára 

ártalmatlanok, másokkal szimbiózist alkotva hasznosak az emberi szervezet számára. 

Életvitelünk velejárója a megfelelő szintű sterilitásra törekvés. Ez az emberi higiénia szerves 

része. A magasszintű sterilitás biztosítása, a patogén kórokozók elleni szüntelen védekezés 

azonban elengedhetetlen az egészségügyi intézményekben, úgymint a műtők, műtéthez 

szükséges eszközök csíramentesítése, de kiemelten fontos lehet, pl. a nyári időszakban 

hőmérsékleti komfortérzetünket biztosító légkondícionáló berendezések szűrőinél is. Habár a 

háttérben álló mechanizmust még nem ismerhették, az ezüst tárgyak konzerválóhatását, azaz a 

bennük tárolt élelmiszerek hosszabb idejű eltarthatóságát őseink már évezredekkel ezelőtt 

megfigyelték. A genetikai átörökítést biztosító DNS véletlenszerű mutációi révén napjainkra 

számos antibiotikum rezisztens kórokozó alakult ki. Az ilyen ellenálló mikroorganizmusok 

elpusztításában nagy szerepe lehet az ezüst ionok cid, azaz ölő hatásának. Wang és 

munkatársai előregyártott, 3-aminopropil-trietoxiszilánnal felületkezelt ezüst 

nanorészecskéket kapcsoltak a titanát nanoszálak felületi hidrixil csoportjaihoz35. 
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Az ezüst nanorészecskékkel módosított nanoszálakból porózus membránt képeztek. Az 

antibakteriális hatás számszerűsítése érdekében a módosítatlan és módosított nanoszál 

filmeket Escherichia coli inhibíciós tesztnek vetették alá. A kontroll kísérlettel ellentétben az 

agar táptalajba ágyazott ezüst nanorészecskékkel módosított titanát nanoszál film felett és a 

film körül egy jellegzetes inhibíciós zóna alakult ki. Ez a megfigyelés azt sejteti, hogy ez az 

anyag hatékonyan alkalmazható csíramentesítésre a különböző lég -és víztisztító 

berendezésekben. 

Porózus kerámiák széleskörben használatosak az ipari folyamatokban a különböző 

katalitikus folyamatok, elválasztási, szűrési műveletek során. Ezek közül számos olyan eljárás 

létezik, ahol a folyamatok lúgos közegben zajlanak. A katalizátorhordozóként és porózus 

membránalkotóként általánosan használt α-Al2O3 kémiai stabilitását lúgoldatokban, pH<12 

esetben csupán 20 oC alatti hőmérsékleten őrzi meg36, és a korróziója már pH=8,5-tal 

rendelkező NaHCO3 oldatban 40-100 oC hőmérséklet tartományban megindul37. Nagyfokú 

igény mutatkozik tehát különböző magas hőmérsékleten is lúgálló kerámia hordozók 

előállítására38. Mivel a titanát nanoszálak koncentrált lúgoldatban, magas hőmérsékleten 

képződnek és ilyen körülmények között nagyfokú kémiai stabilitással rendelkeznek, ezért a 

szálakból szinterezéssel kialakított porózus membránok kiváló alkalmazási lehetőségre 

lelhetnek a következő területeken: 

- a pervaporációra, gázelválasztásra használt és általánosan lúgos közegben előállított 

zeolit membránok39 alkotóelemeként,  

- az alkalikus közegű üzemanyag cellák mátrixanyagaként40,  

- lúgálló katalizátorhordozók41 

-  és az erősen lúgos szennyvizek szűrése területén. 

 

A fém titán és más egyéb titánötvözetek kiváló mechanikai tulajdonságaiknál és 

nagyfokú biokompatibilitásuknál fogva széleskörben használatosak fogászati és egyéb 

ortopédikus implantátumok alkotóelemeként. E kedvező tulajdonságok mellett bármely 

implantátum esetében kulcsfontosságú tényező még, hogy a behelyezés után gyors és 

hatékony oszteointegráció, azaz csontszövet beágyazódás menjen végbe. Ezt elősegítve, 

napjainkban az implantátumok felszínét különböző technikákkal a csont fő szervetlen 

alkotóelemével, az ún. hidroxiapatittal vonják be. Francia és német kutatók együttműködése 

alapján kiderült, hogy megfelelően lúgos körülmények között a fém titán felületen, kedvező 

adhéziós tulajdonsággal rendelkező, vékony Na2Ti6O13 nanoszálakból álló réteg hozható 

létre42. Az előzőleg híg savas kezeléssel aktivált felületet két hétre az összetételét tekintve az 
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emberi vérplazmához hasonló mesterséges testnedvbe helyezték. Megfigyelték, hogy a 

nanoszálakat ezután egy Ca, P és O atomokból felépülő réteg borította be. A heterogén 

nukleációval képződött új réteget hidroxiapatitként azonosították és létrejöttében nagy 

szerepet tulajdonítottak a nanoszálak nagy fajlagos felületének és ioncsere képességének. Az 

elmondottak alapján tehát a titanát nanoszálak és nanoszál kompozitok ígéretes szerephez 

juthatnak az újgenerációs ortopédiai és egyéb orvosi eszközeinkben. 

Japán kutatók egy rendkívül elegáns technikát dolgoztak ki a napjainkban 

meglehetősen sok vitát és gyakran ellenszenvet kiváltó növényi génmódosítás területén. Az 

általuk kidolgozott ún. WSS (whisker supersonic method) segítségével rizs és szója embrió 

sejtek genetikai állományát módosították43,44. Az eljárás során a növényi embriósejt 

szuszpenziót és a bejuttatni kívánt vektor konstrukciót 0,5 μm széles és 3-50 μm hosszú 

kálium-titanát szálakkal keverték össze, majd többszöri ultracentrifugálás után a felülószót 

eltávolították. A szójanövény esetében ezután a szálakkal kezelt embriósejteket Petri csészébe 

helyezték, majd több héten át, ismételt higromicin expozíció után sikerült kiválasztaniuk a 

mesterséges plazmid bejuttatás által higromicin toleránssá vált növényi embrió szöveteket, 

melyeket megfelelő technikával később üvegházban vegetatív szervekkel, azaz gyökérrel, 

szárral, levelekkel rendelkező növényekké növesztettek. Transzgénikus szójanövényeket a 

jóval költségesebb részecskebombázásos technikával is előállítottak. A két módszert 

összehasonlítva a WSS jóval olcsóbbnak és mindemellett hatékonyabbnak is bizonyult. Az 

alkáli hidrotermális módszerrel készített titanát nanoszálak a fentebb ismertetett kísérletben 

használt szálaknál jóval vékonyabbak, ezáltal a sejtekbe könnyebben bejuthatnak és ott kisebb 

károsodást okoznak, így alkalmazásukkal a módszer hatékonysága feltehetőleg tovább 

növelhető. 
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2.5. Kristályosodási, kristálynövekedési elméletek 
 
 

Legtöbb szerkezeti anyagunk kristályos szerkezetű, amely kristályszerkezet alapvetően 

meghatározza az anyag fizikai és kémiai tulajdonságait. Kristálynövekedés lejátszódhat 

túltelített oldatokból, illetve olvadékból történő kristályos megszilárdulás útján is. Homogén 

részecske eloszlású kolloid diszperzió előállításának sikeressége attól függ, hogy miként lehet 

az adott rendszerben a kristály-csíra képződést, illetve a további kristálynövekedést 

szabályozni. Alapvető fontosságú ezért annak részletes feltárása, megértése, hogy milyen 

kristálynövekedési folyamatok játszódnak le a különböző nanoszerkezetű anyagok szintézise 

során. Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, a továbbiakban röviden körvonalazzuk a 

kristályképződés és növekedés néhány alapvető vonását. 

Oldatokban lejátszódó nanorészecske képződés során a kristályos fázis 

megjelenéséshez a rendszernek véletlen fluktuációkkal át kell jutnia egy termodinamikai 

gáton. Ez a folyamat a kristálycsíra-képződés, vagy másnéven kristálynukleáció, amely során 

atomok, ionok vagy molekulák kapcsolódásával nanométer alatti ún. klaszterek jönnek létre. 

Ezek közül azok, amelyek valamilyen véletlenszerűséget feltételezve, ha egy bizonyos 

kritikus méretet elérnek, akkor növekedésnek indulnak és jellemzően 3 nanométernél kisebb 

átmérővel rendelkező elsődleges nanorészecskékké fejlődnek45. A hajtóerő az, hogy ezen a 

ponton a rendszer szabadenergiája negatívvá válik, ami utat enged az elemi cella 

ismétlődésnek, tehát a további részecske növekedésnek, ugyanis a kristálynövekedésből 

adódó rácsenergia növekedés mértéke felülmúlja, ezáltal túlkompenzálja a fajlagos felület 

csökkenésből származó felületi energia csökkenés mértékét. A kristályosodás ezen első fázisa 

talán az összes közül a legkevésbé ismert részfolyamat. 

A továbbiakban ezek a kristály magvak két alapvető mechanizmus útján 

növekedhetnek; felületi Ostwald-érés és/vagy aggregáció. 

 

2.5.1. A felületi Ostwald-érés 

 

A felületi Ostwald-érés lényegében megegyezik a „klasszikus” kristálynövekedési 

elmélettel46. Ha egy rendszerben kristály növekedés értelmezésére, leírására van szükség a 

legtöbb szakember a tapasztaltakat e folyamatra alapozva próbálja megmagyarázni. 

Általánosságban tehát, már több mint száz éve ezt tartják a fő kristálynövekedési 
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mechanizmusnak. Hajtóereje pedig az eltérő nagyságú részecskék kémiai 

potenciálkülönbsége miatt létrejövő diffúzió, melyet termodinamikailag a Gibbs-Thompson 

egyenlet ír le47. A kisebb mérettel rendelkező nanorészecskéknek nagyobb a felületi 

energiájuk és oldhatóságuk, ezért a felületükről molekuláris méretű részek diffúzióval a 

nagyobb részecskék felületére vándorolnak, így a kisebb méretű részecskék anyaga 

lényegében alapjául szolgál a nagyobb részecskék növekedésének. Ideális monodiszperz 

nanorészecskék átmérőjeben mindössze 5 % különbség van48. Számos szakirodalmi adat is 

alátámasztja, hogy ilyen rendszer előállításához olyan körülményeket kell beállítani, ahol az 

extrém gyors nukleációt egy lassú, kontrolált diffúzió követ48,49. Habár egy szervetlen kristály 

külső megjelenését, formáját alapvetően meghatározza az azt felépítő elemi cella szerkezete, 

mégis egy azonos kémiai felépítésű anyag eltérő kristályalakkal is megjelenhet. Ennek oka az, 

hogy a kristályalakot lehatároló különböző Miller-indexet viselő lapok más-más felületi 

energiával rendelkeznek, illetve a külső képződési környezet is többféle lehet. Egy adott 

vizsgált rendszerben azonos körülmények között lévő, eltérő indexálású kristálylapok 

egymáshoz viszonyított növekedési sebességét a lapok felületi energiája határozza meg. A 

legnagyobb felületi energiával rendelkező lapok épülnek a leggyorsabb ütemben, ami 

geometriai okokból kifolyólag ahhoz vezet, hogy a végső morfológiát megvizsgálva, a 

magasabb energiájú lapok össz felülethez viszonyított aránya minimalizálódik, esetenként a 

legnagyobb energiával rendelkező lapok meg is szűnhetnek50,51. A térben egy kristály 

térfogatát lehatároló lapok energiáinak összegéből adódó felületi energia minimuma és a 

hozzá tartozó lehetséges egyensúlyi kristályalak közötti kapcsolatot a Wulff-szabály írja le 
52,53. E tisztán termodinamikai modell, habár nagy segítséget nyújt, azonban nem minden 

esetben képes előrevetíteni a helyes kristályalakot, mert gyakran kinetikai effektusok lépnek 

fel. 

 

2.5.2. Alternatív kristálynövekedési elmélet 

 

Manapság közlemények sora állapítja meg, hogy az általuk vizsgált rendszerben a 

részecskenövekedés kinetika leírására a felületi Ostwald-érésen alapuló modell nem teljesen 

alkalmazható. Az egyik fő vizsgálati módszer, az elektronmikroszkópia fejlődésének is 

köszönhetően mára nyilvánvalóvá vált, hogy a kristálynövekedésben az aggregációnak 

meghatározó szerepe lehet.  
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Penn és Bannfield úttörő jellegű munkájuk során átlagosan 5 nanométeres átmérőjű 

anatáz fázisú titán-dioxid nanorészecskéket állítottak elő szol-gél eljárással. A szintézis 

melléktermékeinek eltávolítására a kolloid szuszpenziót egymás után többször is dializálták. 

A nanorészecskéket ezután desztillált vizes közegben hidrotermális kezelésnek vetették alá 

100-250 oC hőmérsékleten, 1-255 óra időtartamig, miközben az autokláv belsejében az 

alkalmazott hőmérséklet függvényében 15-40 Bar nyomás uralkodott. Az előállítást követő 

nagy felbontású elektronmikroszkópos (HRTEM) vizsgálatok során a mintában néhány 

helyen egyedi részecskék helyett több részecskéből álló fűzéreket észleltek, annak ellenére, 

hogy a termodinamikai adatok alapján a rendszerükben az anatáznak elhanyagolható volt az 

oldhatósága. Azokban a kísérletekben, ahol a desztillált víz helyett diszperziós közegként híg 

0,001 M-os HCl-oldatot alkalmaztak, a szemcsékből láncszerű fűzérek kialakulása is 

felgyorsult, ugyanakkor lúgos pH≈8-11 esetén változást nem észleltek. Az 

elektronmikroszkópiás vizsgálatokból az is kiderült, hogy az anatáz nanorészecskék 

leggyakrabban a {112}, esetenként a (001) és ritkán a {101} indexálású lapokkal 

kapcsolódnak. Az észlelt mechanizmus alkalmas a rendszer össz felületi többlet energiájának 

csökkentésére mivel a leggyakrabban fellépő {112} felületekkel való kapcsolódással éppen a 

legnagyobb felületi energiájú síkok szűntek meg. 

 

A tapasztaltak megmagyarázására 

megalkották az „irányult kapcsolódás”, 

(„Oriented attachment”) elméletet, melyet 

2000-ben a Science nevű rangos 

tudományos szaklapban is közöltek 54,57. 

Az általuk javasolt modell az aggregáció, 

mint jelentős mellékmechanizmus 

fontosságát tárgyalja a 

kristálynövekedésben, mindazon 

rendszerek esetében, ahol aggregáció 

léphet fel. 

 

 

 

Penn és Banfield munkáját megelőzően, Averback és munkatársai már beszámoltak 

ezüst nanorészecskék réz szubsztráton való hasonló önrendeződéséről és a jelenséget „kontakt 

9. ábra  HRTEM felvetelek a TiO2 (anatáz) 
részecskéből álló fűzérekről  
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epitaxia” névvel illették. Kísérleteikben azt tapasztalták, hogy az eredetileg rendezetlen 

módon elhelyezkedő ezüst nanorészecskék képesek a szubsztráttal epitaxikusan irányulni. 

Szerintük a nanorészecskék aggregátumokon belüli elmozdulásának oka és mozgatórugója, a 

hasonló kristálylapok között fellépő rövid távú kölcsönhatásokban (van der Waals erők, 

hidrogén híd kötés) keresendő 58,59. 

Stabil kolloid oldatok a természetben is csak ritkán fordulnak elő, valamint 

laboratóriumi körülmények közötti előállításukhoz is általában csak híg szuszpenzióként, és 

valamiféle szerves stabilizáló molekula alkalmazásával van lehetőség. Az irányult 

aggregációs kristálynövekedés kimondottan jellemző lehet azoknál a természetes és 

mesterséges (ember által készítetett) tömény szuszpenzióknál, illetve az ún. száraz 

aggregátumoknál, ahol ugyan a részecskék felülete hidratált, de nincs elegendő folyadék, 

vagy csak időszakosan áll rendelkezésre elegendő folyadék a részecskék szabad 

elmozdulásához. 

A leegyszerűsített modellben az első lépés tehát az aggregáció, mely általában random 

módon történik, de az anizotróp részecskék gyakran egy kitüntetett irány szerint állnak össze. 

Az aggregációs folyamatokról és azok elméleti hátteréről a kolloid diszperz rendszerek 

stabilitásának vizsgálata folytán, a kolloidkémiának köszönhetően mára már tekintélyes 

ismeretanyag gyűlt össze60. Az aggregátumokat alkotó véletlenszerűen elhelyezkedő 

részecskék között fellépő vonzó, van der Waals és taszító, elektrosztatikus kölcsönhatásokat 

mérlegre téve, azok nem olyan erősek, hogy a részecskehalmaz e másodlagos szerkezete 

irreverzibilis módon stabilizálódjon61. Így tehát a nanoméretű egységek Brown mozgással 

vagy valamilyen külső fizikai erő behatására rotációval fokozatosan úgy mozdulnak el 

egymáshoz képest, hogy továbbiakban az őket burkoló hasonló kristálytani felületekkel 

érintkezzenek egymással56,62. A kémiailag „hasonló” felületek közeledésekor a felületi 

atomok között hajtóerő lép kötés kialakítására a teljesebb koordináció érdekében, melynek 

következtében a határfelületek mentén a részecskék összekristályosodnak. A folyamat 

termodinamikai motorja az, hogy a szilárd-gáz vagy szilárd-folyadék határfelület 

megszűnésével a rendszer összes energiája csökken56,65. Azoknál a rendszereknél, ahol nincs 

részecske aggregáció, ott hagyományosan a felületi Ostwald-érés kristálynövekedési 

mechanizmus dominál. 
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10. ábra Két nanorészecske találkozása a) nem megfelelő kristályfelület mentén,

b) összenövés tökéletes és tökéletlen módon 

 

Két részecske találkozásakor, ha kristálytanilag nem megfelelő oldalukkal ütköznek, 

akkor nincs egybenövés (10. ábra/a). Ha viszont ütközéskor a kristálytanilag a megfelelő 

oldalukkal találkoznak, akkor megindulhat az összenövés, tökéletes vagy tökéletlen módon 

(10. ábra/b). Tökéletlen módon való találkozáskor jellegzetes ikerszerkezet alakulhat ki, 

amely az összenövés mentén számos diszlokációt, azaz hibahelyet tartalmazhat55. Az 

összenövés során a felületen adszorbeálódott ionok ponthibaként szennyezhetik a 

kristályrácsot. A hibahelyek nagyszámú jelenléte egy nanoméretű kristályos anyagban 

valószínűsítheti az aggregációs mellékmechanizmus jelenlétét a kristálynövekedés során. 

Ezen egyszerű eljárással létrehozott hibahelyek, mivel alapvetően módosíthatják, pl. egyes 

félvezető anyagok sávszerkezetét, érdekesek lehetnek bizonyos elektronikai, fotokémiai és 

egyéb gyakorlati felhasználási területeken. 

A TiO2 mellett, irányult egybekristályosodással előállitott α-FeOOH66, MnO67,  

Pb(1-x)MnxSe68, CdTe69, Fe2O3, CoOOH57 anizotróp részecskéket is fellelhetünk a 

szakirodalomban. 

A jövő szempontjából a felismerés, hogy a folyamat eltérő kristályszerkezetű 

részecskék találkozásakor is végbe mehet, egész sor egyedi, komplex szerkezetű anyag 

előállítását alapozhatja meg55. Az irányult kapcsolódás „oriented attachment” 

mechanizmussal nem csak 1 D, hanem 2 D70 és 3 D71 szerkezetek is képződhetnek. 

Nanoméretű kristályokból álló halmaz mezoszkóp önrendeződésével jönnek létre a 

kristályos anyagok egy igen érdekes képviselői, az ún. mezokristályok (11. ábra). A 

mezokristályok építőegységei azonos kristálytani irány mentén három dimenzióban 

rendeződött nanorészecskék, melyek külső megjelenésükben és a röntgenszórási vizsgálatok 

során is egykristály jelleget mutatnak, azonban az elektronmikroszkópiás felvételek 
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egyértelműen bizonyítják polikristályos szerkezetüket 72,75. Feltételezik, hogy a mezokristály 

stádium a köztes állapot a részecskealapú alternatív kristálynövekedési folyamatban az 

egykristály képződéshez vezető úton. A mezokristályok jelenlétét az esetek döntő hányadában 

csak valamilyen szerves polimer molekulával stabilizált, szeparált nanorészecskék esetében 

tudták kimutatni, mint pl. a zselatinnal stabilizált fluorapatit kristályok76,77, polisztirén-

szulfonáttal stabilizált CaCO3 részecskék78, K2SO4 és poliakrilsav79, illetve a hidroximetil-

propil-cellulózzal szeparált réz-oxalát kristályok80, ZnO-PVP nanokompozit81, hidrofil blokk 

kopolimerrel stabilizált D,L-alanin82, felületaktív anyaggal stabilizált BaCrO4 1 D és 2 D 

mezokristályok83, de néhány esetben szerves adalék nélküli rendszerekről is beszámoltak84,89. 

Mezokristály képződést mutattak ki az MFI zeolit képződésének tanulmányozásakor is90. 

Érdekesség, hogy számos biológiai rendszerben is felfedezték jelenlétüket, mint például a 

tengeri sün tüskéiben vagy a gyöngyházat alkotó aragonit plakkokban91,93. A mezokristályok 

részletes szerkezete, valamint egykristállyá való átalakulásuk folyamata még a tudomány egy 

felderítetlen szeglete. 

 

11. ábra Mezokristály képződés és átalakulás sematikus ábrája 

 

A felületi Ostwald-érés és az irányult aggregáción alapuló kristályosodási 

mechanizmus természetesen nem egymástól elkülönülten, hanem egymást kiegészítve, 

egymással párhuzamosan lejátszódva alakítják ki a végső kristályformát, kristályalakot. Az 

„irányult kapcsolódásos” kristálynövekedési mechanizmus leírása, tulajdonságainak részletes 

feltárása nagy jelentőségű lehet egyes biológiai, biogeokémiai folyamatok megértésében94. 

Szabályszerűségeinek a természettől való ellesése és kontrolált laboratóriumi körülmények 

között kivitelezett sikeres leutánzása számtalan új, különleges szerkezetű anyag előállítását 

vetíti elő. 
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2.6. A polimerek általános jellemzése 
 

A polimereket alkotó atomok elrendeződését a kémiai kötések határozzák meg. Ezen 

elsődleges elrendeződést konfigurációnak nevezzük, amelynek megváltozása csak a kémia 

kötések felbontása útján lehetséges. Ugyancsak fontos szerepük van a polimerek 

tulajdonságainak kialakításában a kémiai kötések körüli rotálásból származó 

elrendeződéseknek, vagy más néven konformációnak. Ilyen például a molekulaláncok 

orientációja. 

Fázisnak nevezzük az olyan -jól meghatározott felülettel, a fázishatárral körülvett- 

homogén anyagrészt, amelyen belül a fizikai és kémiai tulajdonságok azonosak. A fázisok 

különbözhetnek a részecskék elrendeződésében, tehát a rendezettségben. Egy anyagnak 

három fázisállapota lehet: 

- kristályos fázis: három dimenziós (3D) hosszútávú rendezettség 

- amorf vagy folyadék fázis: rövidtávú (közeli) rendezettség 

- gázfázis: (rendezetlen) kaotikus elrendeződés 

A halmaz -és fázisállapotok az atomos felépítésű, illetve a kismolekulájú anyagok 

állapotait jól jellemzik, a nagymolekulájú polimerek esetében azonban ezek nem bizonyultak 

elegendőnek. Az azonos fázisállapotú, de fizikai szerkezetében, illetve a molekulaláncok 

hőmozgásának típusában eltérő polimer állapotok megkülönböztetéséhez bevezették a 

polimer fizikai állapot fogalmát. Polimerek estében egy részecskének tekintett molekulalánc 

(láncmolekula, vagy lánctag) hőmozgása mikro-Brown (mB) típusú, ha az a részecske 

rögzített tömegközéppontja körül történik, illetve makro-Brown (MB) típusú, ha a részecske 

haladó mozgást is végez, azaz tömegközéppontja elmozdul. 

Egy adott polimer tehát legfeljebb három fizikai állapotot vehet fel. 

(1) Üvegszerű állapot, amelyben az amorf polimer az ún. üvegesedési hőmérséklet alatt 

szilárd halmazállapotú, a molekulalánc főágak befagyottak, még mikro-Brown mozgást sem 

végeznek. A hőmozgás csak az atomok, esetleg az oldalgyökök esetén jellemző. Ezt az 

állapotot a kis deformabilitás és a feszültség-deformáció kapcsolat közel lineáris kapcsolata 

jellemzi. Az üvegállapot általában metastabil, termodinamikailag nem egyensúlyi. 

(2) Nagyrugalmas, vagy viszkoelasztikus állapotban az ugyancsak szilárd halmazállapotú 

polimerben a molekulaláncok mikro-Brown mozgást végeznek, azaz a molekulalánc 

tömegközépontja helyben marad, azonban az atomok és oldalgyökök az egyre emelkedő 

hőmérséklet hatására hőmozgásba kezdenek. Az üvegesedési hőmérséklet felett a hőmozgás 

hatására az ún. szegmensek, azaz főlánc egyes részei lánctagok módjára csuklósan átbillenő, a 
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vegyértékkúpok mentén rotációs mozgásba kezdenek. Ezt a nagymolekulájú polimerekre 

jellemző folyamatot szegmensmozgásnak nevezik. A szegmensmozgás során tehát egyes 

láncszakaszok összegombolyodnak, mások kiegyenesednek, és így a molekulalánc 

konformációja véletlenszerűen, de folyamatosan változik. Mindez persze csak akkor jöhet 

létre, ha a molekula termikus energiája fedezi a gátolt rotáció energiaigényét. A szegmensek 

átlagos mérete anyagra jellemző, továbbá a méretük a hőmérséklet emelkedésével jellemzően 

nő. 

(3) Viszkózusan folyós állapotban a polimer folyékony halmazállapotú. A hőmérséklet 

emelkedésével a molekulaláncok egyre inkább függetlenné válnak. Az egyetlen szegmenst 

alkotó láncok az ún. folyási hőmérséklet felett az intenzív szegmensmozgás mellett makro-

Brown mozgást is végeznek, azaz a molekulaláncok tömegközéppontjai egymáshoz képest 

elmozdulnak, minek következtében a polimer egyre inkább elfolyósodik, majd olvadék 

állapotba kerül. A viszkózusan folyós állapotban a részecskék termikus energiája nagyobb, 

mint a szekunder kötések kötési energiája. 

 

2.6.1. A termoplasztikus elasztomerek (TPE) 

 

A reverzibilisen megolvasztható polimer anyagokat termoplasztikus polimereknek 

nevezzük. Az elasztomerek szobahőmérsékleten kis modulusz mellett, nagy, 100%-ot is 

meghaladó reverzibilis alakváltozásra képesek. Ezen gumiszerűen viselkedő polimereknél a 

nagy rugalmasság kulcsa a hosszú molekulaláncok energiarugalmas alakváltozása. A kémiai 

és/vagy fizikai hálókötésekkel összekapcsolt láncok kohéziós energiája általában kisebb, mint 

300 J/cm3. Elasztomereknél az üvegesedési hőmérséklet (Tg) jellemzően 0 oC alatt van, így 

Tg jelen esetben a fagyállóság, hidegállóság mértéke. 

Termoplasztikus elasztomerek (TPE) fizikai térhálós elasztomerek, melyek az 

elnevezésből adódóan reverzibilisen megolvaszthatóak, ezáltal a termoplasztikus anyagok 

módjára feldolgozhatóak. Tipikusan blokk, -vagy ojtott kopolimerek, melyek többfázisú 

finomszerkezetét az ún. lágy és kemény szegmensek alkotják. Jellegzetes termoplasztikus 

elasztomerek a vulkanizálatlan természetes kaucsuk, a gumirugalmas, lineáris poliuretánok 

(PUR-elasztomer, pl. Elastan®), egyes sztirol-butadién kopolimerek (YSBR) és a poliészter 

elasztomerek, valamint a PP-EPDM rendszerek, melyekben a kemény szegmenst a 

polipropilén (PP), míg a lágyat az etilén-propilén-dién terpolimer (EPDM) adja. 
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2.6.1.1. A termoplasztikus poliuretán (TPU) 

 

Termoplasztikus poliuretánok gyűjtőnév alatt zömmel blokk kopolimer elasztomereket 

értünk. Felépítésükre jellemző, hogy szerkezetük ún. kemény és lágy szegmensekre tagolódik, 

melyek együttesen közepes merevséget, nagyfokú gumiszerű nyújthatóságot és mindemellett 

könnyű kezelhetőséget, feldolgozhatóságot kölcsönöz e polimereknek. A kemény és lágy 

szegmens termodinamikai inkompatibiltása két fázisba kényszeríti a rendszert, ahol hidrogén 

híd kötésekkel összetartott, kristályos kemény szegmensek úszkálnak a rugalmas, lágy 

szegmensek alkotta mátrixban. A blokk kopolimer egységek kémiai felépítése, valamint a 

kemény és lágy szegmensek közötti kapcsolattól függően a kristályos térrészek fibrilláris, 

globuláris vagy lamelláris másodlagos szerkezetet vehetnek fel, illetve egy egymásba érő 

kemény szegmens hálózatot alkothatnak a lágy részek alkotta mátrixban95. Mivel a poliuretán 

kemény szegmensei magasabb, jellemzően szobahőmérséklet feletti olvadásponttal, a lágy 

szegmensek pedig a szobahőmérsékletnél alacsonyabb üvegesedési hőmérséklettel 

rendelkeznek, így a kemény és lágy szegmensek rendre kristályos és gumirugalmas állapotban 

vannak. A merevség (rugalmassági modulus, E) és a szilárdság (szakító szilárdság, σmax) a 

kemény szegmens tartalommal nő, míg a nyújthatóság (szakadási nyúlás, εmax) a lágy 

szegmens tartalom növekedésével nő96,100. Olyan nagy teljesítőképességű bioanyagok, mint a 

pók fonálon végzett friss kutatások alapján az Araneid családba tartozó egyes pókfajok a 

szövés során képesek szabályozni a készített pókfonál mechanikai tulajdonságát a polipeptid 

lánc építő egységeinek szövés közbeni változtatásával, mivel ezáltal eltérő morfológiájú és 

egymás közötti kölcsönhatású nanokrisztallitok jönnek létre101,102. 

Az uretán kémia is mozgásteret ad ahhoz, hogy a kemény és lágy szegmenseket 

felépítő molekulák változtatásával, valamint a kemény és lágy szegmensek arányának 

szabályozásával, finoman hangoljuk és tetszés szerint alakítsuk ki az előállított poliuretán 

üvegesedési hőmérsékletét, termomechanikai viselkedését103,104. Pusztán a kémiai előállítási 

módszerrel azonban meglehetősen nehéz a modulust megnövelni úgy, hogy közben a polimer 

nagymérvű nyújthatósága is megmaradjon, és vica-versa105. Általában az egyik fajta 

tulajdonság javulása a másik romlását, csökkenését eredményezi. Amikor a fellépő 

nehézségek elhárítása érdekében a preparatív polimer kémia már nem nyújthat megfelelő 

biztosítékot, akkor a polimer fizikai tulajdonságainak javítására további lehetőségeket adhat a 

polimertársítás. 
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2.7. Kompozitok és nanokompozitok 

 
A polimerek fizikai tulajdonságainak módosítására az egyik leggyakrabban használt és 

leghatékonyabb módszer a társítás, amikor a polimereket olyan szilárd anyagokkal dolgozzák 

össze, illetve párosítják, amelyek a fizikai tulajdonságokat kedvező irányba módosítják. A 

társítás elsősorban a szívósság, a szilárdság, a hőállóság és az elektromos szigetelőképesség 

kedvező megváltoztatására irányul. 

Napjainkban folyamatos igény mutatkozik a különböző iparágakból, mint az autóipar, 

repülőgépgyártás erősebb, könnyebb és olcsóbb, műszakilag tökéletesebb kompozitok 

előállítására. Az üveg -és szénszálas kompozitok már általánosan alkotóelemei 

mindennapjainknak. Vízi, szárazföldi és légi közlekedési eszközeink, sportszereink, és még 

számos alkatrész készülnek ilyen és hasonló polimer kompozitokból, ahol az erősítőhatást a 

mikrométeres átmérővel rendelkező szálak biztosítják. 

Nanokompozitoknak nevezzük mindazon polimer rendszereket, melyekben a 

folytonos polimer mátrixban legalább egy dimenzióban nanoméretű (1-100 nm) heterogenitás 

található. A Toyota Research Laboratory a 80-as években állított elő szilikát lemezkék és 

ciklikus amidok gyűrűfelnyílásos polimerizációjával speciális tulajdonságokkal rendelkező 

nanokompozitokat. Megfigyelték, hogy a létrehozott polimer nanokompozitok a 

hagyományos mikrométeres részecskéket tartalmazó polimer kompozitoknál fajlagosan jóval 

nagyobb moduluszt, kisebb áteresztőképességet és jobb hőállósági, előnyösebb égési 

tulajdonságokat mutattak. A jelenség hátterében az áll, hogy a szilikát nanorétegek igen nagy 

hossz/vastagság aránnyal rendelkeznek, aminek következtében már rendkívül alacsony 

részecske koncentrációnál létrejön az ún. mechanikai perkoláció, ami azt jelenti, hogy az 

egymáshoz érő töltőanyag szemcsék folytonos hálózatot alkotnak a mátrixban. Ezt elősegítve 

a következő előrelépést az ún. organofilizált agyagásványok alkalmazása hozta. Az 

organofilizálás során az agyagásvány rétegek közti szervetlen kationokat olyan leggyakrabban 

kvaterner ammónium ionokra cserélték, amelyekhez egy vagy több hosszú szerves lánc 

kapcsolódott, ezáltal az agyagásványokat kevésbé poláros molekulák számára is 

hozzáférhetővé, duzzaszthatóvá változtatták. Habár a különböző réteges agyagásványokkal106 

és kettőshidroxidokkal társított, exfoliált vagy interkalált nanokompozitok továbbra is fontos 

szerepet töltenek be a mechanikailag erősített és égésgátolt polimerek között, azonban az egy 

-és többfalú szén nanocsövek 90-es évek elején történt felfedezése, majd néhány éven belül 
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polimerrel való társítása107 egyaránt új, ígéretes utakat indított a polimer nanokompozitokkal 

foglalkozó tudományos műhelyek és piaci szereplők számára. 

 

2.7.1. A kompozitmechanika alapjai 

 

Bizonyos műszaki polimerek különböző nanorészecskékkel való társításával mára már 

olyan nanokompozitok előállítására van lehetőség melyek a mechanikai tulajdonságok 

tekintetében versenyre kelhetnek a természetben található legszívósabb bioanyagokkal. Egyes 

nagyteljesítményű bioanyagok ugyanis, mint a pókháló és a csont, az olyan mechanikai 

tulajdonságok, mint a szilárdság, keménység és nyújthatóság páratlan kombinációival 

rendelkeznek. Mindez speciális felépítésükből adódik, amely során a lágy fehérjemátrixban a 

keményebb nanoméretű kristálykák rendezett szerkezetet alkotnak. 

Hasonló elv vezérli az anyagmérnököket a jövő nagyteljesítményű 

nanokompozitjainak kifejlesztésében is. Sikeres kutató-fejlesztő munkához elengedhetetlen 

rendszerjellemzők: a töltőanyag hossz/átmérő aránya, diszpergáltság, szálorientáció és a 

határfelületi feszültség átadódás. Általánosan jellemző, hogy egy töltőanyag erősítőhatása 

fordítottan arányos a szemcsemérettel és egyenesen arányos az alkotó részecskék 

anizotrópiájával. Az anyagi minőség mellett tehát a részecske geometria is alapvető 

fontosságú. Minél nagyobb a részecske hosszúság-átmérő aránya annál nagyobb erősítőhatás 

várható. Elméleti számítások alapján a mechanikai tulajdonságok szempontjából 1D 

nanoméretű csövek, vagy szálak, illetve 2D nanoméretű lamellák biztosíthatnak megfelelő 

erősítőhatást. Az 1950-es évek óta számos munka született a szálerősítésű kompozitok 

mechanikai tulajdonságainak modellezése területén. Ezek közül jónéhány meglehetősen 

bonyolult, és emiatt nehezen hozható össze a valós eredményekkel. A követezőekben röviden 

bemutatjuk a két legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott elméletet. Ezek az ún. 

„keverési szabály” és a Halpin-Tsai egyenlet. 

 

2.7.1.1. A terhelés irányában, hosszú szállal erősített kompozit szilárdsága 

 

A szálerősítés lehető legegyszerűbb esete, amikor a kompozitot egy rugalmas 

mátrixból és az abban egyirányban jól beágyazottan elhelyezkedő ugyancsak rugalmas 

folytonos (végtelen, nem vágott) szálakból álló egységként modellezzük. Idealizált kompozit 
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modellünkben az erősítőszál és a mátrixanyag között megfelelő határfelületi tapadó 

szilárdságot feltételezünk. Nyúlásazonossági feltétel esetén a szálirányú húzófeszültség 

hatására mind a mátrix, mind a töltőanyag azonos megnyúlást szenved és a szálirányú 

rugalmassági modulusz (Yc) az ún. Voigt-szabály vagy egyszerűen „keverési szabály” alapján: 

 

  mfmfC YVYYY   

 

ahol, Yf az erősítő szál modulusz, Ym a mátrix modulsz és Vf a szálerősítés 

térfogathányada108,109. 

Ez azonban egy meglehetősen idealizált állapot, hiszen az erősítőszálak hossza, főleg 

nanoméreteres átmérővel rendelkező szálak esetén általában jóval rövidebb, mint a próbatest 

hosszúsága.  

 

2.7.1.2. A terhelés irányában, rövid szállal erősített kompozit szilárdsága 

 

Rövid szálak esetén szükséges a mátrix-szál feszültség átadódás (τ) figyelembe vétele. 

A polimer mátrixba ágyazott rövid erősítő szálak a kompozitban uralkodó igénybevételt a 

szálat körülvevő mátrixtól a palástfelületükön ébredő feszültségek útján veszik fel. A 

maximális mátrix-szál feszültség transzfer nagysága függ az erősítő szál hosszától (l), így 

meghatározható a szükséges minimális, vagy kritikus szálhossz (lc) amely a teljes szilárdság 

kihasználásához szükséges. Kör keresztmetszetű cső esetében ez: 
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ahol, σf az erősítő szál szakító szilárdsága, D és Di pedig az erősítő szál külső és belső 

átmérője110. 

A rövidebb szálak a hosszabbakkal összevetve tehát, a kompozitot ért terhelés során kevésbé 

hatékonyan veszik át a feszültséget a mátrixtól. Az első megállapítás ezen a téren Cox 

nevéhez fűződik, aki megmutatta, hogy párhuzamos szálak esetén a kompozit modulusz111: 

 

  mfmflC YVYYY    

ahol, ηl az ún. szálhossz faktor 112, 



 

  34

 
Dla

DlaTanh
l /

/
1




  

azzal, hogy 

ff

m

VY

Y
a

ln2

3
  

A szálhossz faktor értéke l/D10 esetén megközelítőleg 1, ami indokolttá teszi a minél 

nagyobb hossz/átmérővel rendelkező szálak alkalmazását. 

Az azonos szálorientáció kívánalmunk azonban számos műanyag feldolgozási 

folyamatban nem teljesíthető. Random, rövid szállal erősített polimer kompozitok esetén az 

egyenlet a következő képen módosul: 

  mfmfloC YVYYY    

ahol, ηo az szálorientációs tényező, melynek értéke ηo=1 párhuzamos szálak esetén, ηo=3/8 

síkban orientált szálak esetén és ηo=1/5, ha a szálak random elhelyezkedésűek113. 

Hasonlóan formában írhatóak le a kompozitokra jellemző húzószilárdság értékek is: 

  mfmfC V    

ahol, σC, σf és σm rendre a kompozitra, a szálra és a mátrixra jellemző szakító szilárdság 

értékek. A moduluszhoz hasonlóan, az erősítőhatás mértéke itt is a szálhossz csökkenéssel 

egyetemben romló tendenciát mutat, melynek leírására bevezettek egy szálhossz függő 

szakító szilárdság tényezőt (ηs) 

 llcs 2/1  

így, llc esetén 

  mfmfsC V    

Fontos megjegyezni, hogy llc esetén nagy húzófeszültségek felléptekor a szálak 

eltöredeznek a terhelés alatt, míg ha l<lc, akkor e rövidebb szálak mentén nem képes az 

ébredő húzófeszültség relaxálódni, a szálak helyett a polimer mátrix szakad el miközben a 

szálak pedig kihúzódnak.  

  mfmC VDl   /  

Ez az eset azt írja le, amikor a próbatest szakadást nanocső, nanoszál kihúzódás kíséri, 

tehát a szakítószilárságot pusztán a nanoszerkezetű töltőanyag-polimer határfelület ( ) 

tulajdonságai határozzák meg, így a töltőanyag egyébként kiváló mechanikai jellemzői nem 

érvényesülnek. Néhány esetben megtörténhet, hogy a nanocső polimer kölcsönhatás 

eredményeként a nanocsövek palástfelülete mentén egy a tömbi polimer fázistól teljesen 
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eltérő rendezettségű és mechanikai tulajdonságú, vékony burkoló réteg képződik. Ilyen 

esetben a szakadás végbemehet a tömbi polimer fázis és a határfelületi polimer fázis között is. 

Ekkor a kompozit szakítószilárdsága: 

     mfmnyíróC VDbDlDb   /21//21  

 ahol, b a határfelületi polimerréteg vastagsága és σnyíró pedig a tömbi polimer fázis és a 

határfelületi polimer fázis között fellépő nyírófeszültség. 

 

2.7.1.3. Halpin-Tsai modell 

 

Egy másik jól ismert modell kidolgozása Halpin és Tsai nevéhez fűződik114. Az 

elméletet Hill korábbi, eredetileg végtelen szál erősítésű kompozitokra értelmezett munkájára 

alapozva készítették el115. 

Párhuzamos szál erősítésű kompozitok modulusz értékei a Halpin-Tsai modell alapján: 
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A Halpin-Tsai modell kis szál térfogat arány esetén általában jól illeszkedik a kísérleti 

eredményekhez, azonban nagyobb töltőanyag térfogat arányoknál jellemzően alul becsüli a 

moduluszt. 

Ugyancsak elvárás a töltőanyag minél nagyobb fajlagos felülete is, hiszen a befogadó 

polimer és a beleágyazott nanoszerkezetű töltőanyag jól meghatározott feladatokat látnak el. 

A nagymerevségű szálak húzást, vagy nyomást vesznek fel, a kisebb merevségű mátrix pedig 

biztosítja a szálak együttdolgozását. A mechanikai igénybe vétel során ébredő nyírófeszültség 

a polimer töltőanyag határfelületen keresztül „nyelődik el”. 

Hatékony mechanikai erősítőhatás azonban csak akkor várhatunk el, ha elérjük a 

nanoszerkezetű töltőanyag teljes exfóliációját a polimermátrixon belül, ami az esetek döntő 

hányadában nem egyszerűen kivitelezhető dolog, hiszen az általában szervetlen, hidrofil 

nanotöltőanyag diszpergálása a szerves, hidrofób polimerbe termodinamikai és kinetikai 

korlátokba ütközik. Mint a szerkezeti anyagaink többsége, így napjaink nanokompozitjai is 

vagy szívósak de kevéssé nyújthatóak, mint az acél, vagy nyújthatóak de nem elég szívósak, 

mint a gumi. 

 

2.7.2. Szálerősített kompozitok 

 

Ahogyan azt fentebb részletesebben is taglaltuk, a kompozitok erősítőanyagai 

általában szál jellegűek, ami többek között azzal magyarázható, hogy a termékben az 

igénybevétel jól meghatározott erővonalak mentén érvényesül. Tudatosan megtervezhető és 

alakítható a szálorientáció, azaz, hogy a szálak irányultan, anizotróp módon, vagy random, 

izotróp módon helyezkedjenek el akár egy adott terméken belül is. Ilyen módon a 

tulajdonságokat a várható igénybevételnek megfelelően lehet kialakítani a különböző terhelési 

irányokban. 

Az átlagos kompozitok erősítését (pl. hajótestek, autó részegységek, korrózióálló ipari 

szerkezetek) tipikusan nem folytonos, random eloszlású, az esetek döntő többségében ún. 

vágott szálakkal116, vagy folytonos de nem orientált szálakkal oldják meg. 

Ezzel szemben az ún. „high tech”, tehát csúcs technológiájú kompozitokban, melyek 

kifejlesztését az űrhajózás és a hadi ipar inspirálta, a kedvező szerkezeti tulajdonságokat 

folytonos, orientált, nagy szilárdságú erősítő szálakkal érik el, melyek közül a 

legkedveltebbek a szén, aramid vagy üveg szál, illetve ezek kombinációi az ún. hibrid szálak.  
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A polimer kompozitok tulajdonságait és alkalmazhatóságát döntő részben az 

erősítőszálak és a mátrix anyag között létrejövő határréteg tulajdonságai, az adhézió vagy 

speciális esetekben a kémiai kötések erőssége befolyásolja. Ennek érdekében a töltőanyag 

kémiai felépítésétől függően eltérő felületmódosító módszereket alkalmaznak. A felület 

módosító szer feladata, hogy mint egy kapocs a határrétegben az eltérő fóbitású töltőanyag és 

polimer mátrix között az egyes tulajdonságok tekintetében folytonos átmenetet, átjárást, 

együttdolgozást biztosítson. A felületmódosítás történhet adhézióval, amely során kellő 

mennyiségű felületmódosító szert adszorbeáltatnak a töltőanyag felületére. További módszer 

lehet, amikor kémiai kötés alakul ki a felületmódosító szer és a töltőanyag között. A kémiai 

kötések mellett fontos lehet a töltőanyag felületi geometriája, érdessége is. Megfelelő 

mérettartományban az érdes töltőanyag részecskefelszín és az azt burkoló polimer láncok 

között kialakult „kulcs-zár”-szerű kapcsolódás mechanikai erősítőhatás szempontjából 

kedvezőbb, mintha atomilag sík felszín lenne jelen. A nanoszerkezetű töltőanyag és a polimer 

mátrix között kialakuló kölcsönhatás típusa és erőssége meghatározza, miként viselkedik 

majd a nanoszerkezet a mechanikai terhelés hatására. A 12. ábra megmutatja hány féle 

módon viselkedhet egy többfalú szén nanocső a húzó igénybevétel során. Ezekre a 

mikromechanikai deformációkra jellemzően transzmissziós és pásztázó 

elektronmikroszkópiás módszerekkel deríthetünk fényt. 

 

12. ábra Szén nanocső lehetséges szakadási módozatai: a) eredeti állapot, b) gyenge 
határfelületi adhézió esetén-csőkihúzódás, c) erős határfelületi adhézió és gyors lokális 

deformáció-nanocsőszakadás, d) teleszkópszerű szakadás, e) „hídképződés” 

 

Az 12. ábra/a azt az ideális állapotot modellezi, amikor az egyedi, jól elkülönült szén 

nanocső a polimermátrix által teljesen körbevett, beágyazott állapotban van. Valamely külső 

igénybevétel eredményeként létrejövő törés vagy szakadáskor azonban a töltőanyag és a 

mátrix határfelületi adhéziójának mértékétől, valamint a nanoszerkezetű töltőanyag- jelen 
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esetben MWCNT- mechanikai tulajdonságaitól függően eltérő mechanizmusok jöhetnek létre 

(12. ábra/b-e). Gyenge határfelületi adhézió esetén egyszerű mátrixból való csőkihúzódás 

történik (12. ábra/b). Ezzel ellentétben megfelelően erős határfelületi kapcsolódás esetén a 

nanocső a törésfelületnél teljes egészében elszakadhat (12. ábra/c), vagy a külső réteg 

szakadásával a belső falrétegek teleszkópszerű kihúzódása játszódik le (12. ábra/d). A 11. 

ára/e azt a speciális esetet mutatja amikor a húzóerő hatására a nanocső ugyan a 

törésfelülethez közelebb eső részeken részlegesen elválik a mátrixtól, de a mélyebb 

területeken „kötésben” marad és flexibilitásának köszönhetően a repedési felületeket hídként 

összekötve annak további nyílását bizonyos mértékben megakadályozza. Ezen a ponton túli 

további húzóerő növekedés hatására végül a szén nanocső elszakad (12. ábra/c,d). 

A titanát nanocsövek az MWCNT-kel megeggyezően több falrétegből épülnek fel, 

azonban a titanát nanocsöveknél a falak nem koncentrikusan helyezkednek el, mint a többfalú 

szén nanocsöveknél, hanem spirálszerűen felcsavarodottak. Oxid jellegű kémiai 

felépítésükből adódóan a többfalú szén nanocsövekkel összehasonlítva feltehetőleg 

rugalmasságuk is jóval alacsonyabb, így a titanát nanocső és nanoszál alapú polimer 

nanokompozitok esetében a fentebb említett törési verziók közül csak a 12. ábra/b és c 

típusok lejátszódása valószínűsíthető. 
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3. CÉLKITŰZÉS 
 

Korunkban az újabb csúcstechnológiák birtoklásáért folyó verseny vonzataként óriási 

érdeklődés mutatkozik az egyedi optikai, elektromos és mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkező 1 D nanorészecskék nanocsövek, nanoszálak előállítására és vizsgálatára117. Mivel 

ezen nanoobjektumok különleges sajátságai erősen méretfüggőek, ezért a kitűzött gyakorlati 

felhasználás víziója csak akkor lehet valóság, ha az előállítás során megbízhatóan tudjuk 

szabályozni e nanoméretű részecskék méretét és alakját118,119. 

Korábban az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszéken részletesen 

tanulmányozták a titanát nanocsövek kémiai felépítését, kialakulási mechanizmusát és 

lehetséges gyakorlati felhasználási lehetőségeit. Az anyagcsalád egy másik morfológialag 

eltérő, száljellegű formájának tanulmányozására elsőként számomra nyílt lehetőség. A 

témával fogalalkozó közleményeket megvizsgálva kiderült, hogy a szerzők között nincs 

egységes álláspont sem a nanoszálak kémiai felépítése sem a kialakulási mechanizmus 

tekintetében. Ezen kívül a nanoszálak lehetséges alkalmazási lehetőségei még távol sem 

kiaknázottak. A fentiek értelmében doktori munkám alanyaként a hidrotermális titanát 

nanoszál előállítás részletes feltárását választottam. Munkám az alábbi konkrét feladatok 

elvégzésére irányult: 

 

Gazdaságilag előnyösebb, kristálytanilag és morfológialialag egységes termék előállítására 

irányuló kísérletek: 

 a hagyományos hidrotermális nanoszál előállítás módosítása 

 speciális, forgatható rakcióedény kialakítása  

A titanát nanoszálak jellemzése: 

 a módosított szintézis körülmények között előállított nanoszálak fizikai-kémiai 

tulajdonságainak jellemzése 

A kialakulási mechanizmus feltérképezése: 

 a nanoszálak kialakulásának követése TEM, XRD, Raman, N2 adszorpcióval a 

szintézisidő függvényében 

 a nanocső és nanoszál megjelenési formák közötti kapcsolat feltárása 

 az alkalmazott kiindulási anyag hatása a módosított hidrotermális módszerrel 

gyártott nanoszálak fizikai-kémiai és morfológiai megjelenésére 
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Titanát nanoszerkezetek polimer töltőanyagként való hasznosításához: 

 a nanoszálak különböző polimerekbe való beágyazása két eltérő módszerrel 

 a titanát nanoszerkezetek felületmódosítása a polimer mátrixban való hatékonyabb 

diszpergálhatóságuk érdekében 

 a titanát-polimer nanokompozitok mechanikai és termikus jellemzőinek 

meghatározása 

 a mechanikai erősítéshez legkedvezőbb fizikai és kémiai tulajdonságokkal bíró 

nanoszerkezet megtalálása 
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ 
 

4.1. Felhasznált anyagok 
 

Nanocsövek, nanoszálak szintézisénél használt anyagok: 

 Titán(IV)-oxid, anatáz, 99,8% (Aldrich) 

 Nátrium-hidroxid, p.a. (Molar)  

 Absz. etanol, a.r. (Molar) 

 Sósav, 37% (Molar) 

 

Ioncseréhez felhasznált anyagok: 

 Magnézium-klorid, p.a. (Reanal) 

 Nátrium-sztearát, p.a. (Reanal) 

 Magnézium-sztearát, p.a. (Reanal) 

 

Polimerek nanorészecskékkel történő módosításnál alkalmazott anyagok: 

 Polietilén HDPE Tipelin (TVK) 

 Termoplasztikus poliuretán TPU (Hydrosize® U2-01) 

 

4.2. Szintézisek 

 

4.2.1. Na2Ti3O7 szintézise 

 

 Az irodalomban fellelhető módszer szerint állítottunk elő nátrium-trititanátot2. 

1:3 mólarányban nátrium-karbonátot és titán(IV)-oxidot (anatáz) kevertünk össze és 5 oC/perc 

fűtési sebességgel 1000 oC-ra hevítettük, majd levegőben 36 órán keresztül ezen a 

hőmérsékleten tartottuk. 

 

4.2.2. Titanát nanocső szintézise 
 

 Titanát nanocsöveket Kasuga által kidolgozott alkáli hidrotermális módszerrel a 

következőek alapján készítettük. 2 g titán(IV)-oxidhoz (anatáz) 140 ml 10 M-os nátrium-

hidroxid oldatot adtunk és addig kevertük, míg tejfehér keveréket kaptunk. A keveréket 180 
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ml térfogatú teflonbéléses acélautoklávba helyeztük, ahol 24 h-ig 130 oC-on tartottuk. 

Szobahőmérsékletre hűtés után a terméket leszűrtük, desztillált vízzel pH≈8 érték eléréséig 

mostuk, 30 C-on levegőn szárítottuk. 

 

4.2.3. Titanát nanocsövek ioncseréje 
 

 A megfelelő körülmények (cNaOH=10 M, T=130 oC, t=24 h) között készített 

nanocsöveket és mezopórurusos, illetve mezopórusokkal nem rendelkező titanát nanoszálakat 

szobahőmérsékleten, 0,1 M-os MgCl2 oldatban kevertettük 12 órán keresztül, majd szűrtük és 

desztillált vízzel mostuk. 

 

4.2.4. Titanát nanocsövek és nanoszálak felületmódosítása 
 

 A megfelelő körülmények (cNaOH=10 M, T=130 oC, t=24 h) között készített 

magnézium ional ioncserélt nanocsöveket és mezopórurusos, illetve mezopórusokkal nem 

rendelkező titanát nanoszálakat 0,1 M-os koncentrációjú nátrium-sztearát vizes oldatában, 

szobahőmérsékleten 1 órán át kevertettük. Ezután a szuszpenziót fokozatosan 80 oC-ra 

melegítettük fel és további egy órán át kevertettük. A magnézium kationok és sztarát aninok 

által képzett magnézium-sztearát a titanát nanoszerkezetekkel együtt jellegzetes fehér 

csapadékot képeztek a folyadék felületén. Továbbiakban a szuszpenziót szűrtük, a nátrium-

sztearát felesleg eltávolítása érdekében 80 oC-os desztillált vízzel mostuk, majd az 

iszaplepényt 80 oC-on szárítottuk. 

 

4.2.5. Polimer nanokompozitok előállítása 
 

4.2.5.1. Ömledék fázisú interkaláció 
 

A kompozit készítéshez felhasznált nanoszálakat előzőleg konyhai darálógépben 1 

percig porítottuk. A megfelelő mennyiségű nagysűrűségű polietilén (HDPE) granulátumot és 

titanát nanoszálat Brabender gyúrógépben 170 oC-on, magasabb fordulatszámon, 10 perc 

begyúrási idővel dolgoztuk be. Az ömledékből ezután meleg préseléssel 200 oC-on, 30 Bar 

nyomással, 10 percen keresztül egy lapot préseltünk, melyet a továbbiakban hideg préseléssel 

25 oC-on, 110 Bar nyomással, 10 percen keresztül szobahőmérsékletre hűtöttünk. A 

préslapból az MSZ ISO 527 szabvány szerint 7 „csont” alakú próbatest került kivágásra, 



 

  43

melyeket INSTRON 4302 típusú anyagvizsgáló géppel a szabvány szerint szakítóvizsgálatnak 

vetettünk alá. 

 

4.2.5.2. „Drop casting” módszer 
 

 A polimer nanokompozitokat ún. „drop casting” módszerrel állítottuk elő. Az eljárás 

során 6 ml 233 mg/ml koncentrációjú termoplasztikus poliuretán (Hydrosize® U2-01) vizes 

szuszpenziójához a megfelelő töltőtömeg eléréséhez szükséges titanát nanostruktúra 

mennyiség került bemérésre. A nanocsövek, nanoszálak diszpergálásához, a d<3 μm 

részecskékből álló polimer és nanoszerkezetű töltőanyag szuszpenzóját jellemzően 2 percig 

40 %-os amplitúdóval (GEX600 típusú, 700 W, 120 kHz) ultrahangos homogenizátorral 

kezeltük. Ezután a szuszpenziókat 5*5 cm területű Teflon edényekbe öntöttük, majd az 

edényeket 24 h időtartamra 60 oC-ra előfűtött szárítószekrénybe raktuk. A folyadék 

elpárolgása után a nanokompozitokat szobahőmérsékletre hűtöttük, majd további 

vizsgálatoknak vetettük alá. 

A húzási jellemzők meghatározásához a lapkákból jellemzően 7, de legalább 5 darab 

2,2 mm széles, néhány cm hosszú, az emberi szem feloldóképességének tartományában 

buborékmentes, szallag alakú próbatest került kivágásra. A próbatestek pontos méreteit 

(Avery Berkel WA205 típusú) digitális mikrométercsavarral előzetesen megmértük. A húzási 

jellemzők meghatározását szobahőmérsékletnek megfelelő páratartalom mellett 100 N-os 

erőmérőcellával felszerelt Zwick Z100 típusú szakítógépen végeztük. 

 

4.3. Vizsgálati módszerek 
 

Az előállított anyagokat a szerkezet kialakulásának igazolása céljából, valamint a 

különböző módosító eljárások végrehajtása után fizikai és kémiai módszerekkel jellemeztük.  

 

4.3.1. Elektronmikroszkópia (TEM, HRTEM, SEM) 
 

Az elektronmikroszkópia a nanomérettartományba eső részecskék jellemzésének első, 

elengedhetetlen és nagy információtartalmú módszere, mert tanulmányozható vele a 

nanoszálak képződése, alakja és szerkezete. A titanát nanocsövek vizsgálatának egyik 

legcélszerűbb és leghatékonyabb módja a TEM. A legértékesebb információkat mégis 

HRTEM-al lehet megszerezni, amivel pontosan meghatározható a többfalú nanocsöveket 
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felépítő héjak száma és a nanocsövek átmérője. A felvételek informálnak bennünket arról is, 

hogy a vizsgált csövek végei zártak vagy nyitottak, a csövek és szálak töredezettek-e, illetve 

tartalmaznak-e a falak hibahelyeket. A transzmissziós elektronmikroszkópia, bár 

felbontóképességével felülmúlja a SEM-t, mégsem tekinthető annak konkurensének. A 

pásztázó elektronmikroszkóppal a minta felületét tudjuk végigpásztázni, ily módon nyerünk 

információt a minta felszínéről, esetünkben a titanát nanoszálak másodlagos szerkezetéről. 

Az általunk előállított nanocsöveket és nanoszálakat a következő típusú transzmissziós 

elektronmikroszkópokkal vizsgáltuk: Philips CM10 100 kV-os üzemmód (Szeged), Philips 

CM20 200 kV-os üzemmód ill. JEOL 3010 300 kV-os üzemmód (Budapest). Minden esetben 

egy szén membránnal borított réz rostélyra vittük fel a minta etanolos szuszpenziójának egy 

cseppjét.  

A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket: Hitachi S-4700 Type II típusú 

hidegkatódos téremissziós pásztázó elektronmikroszkóppal (Szeged) illetve, Philips XL-20 

(Namur) típusú mikroszkópokkal készítettük. A minta etanolos szuszpenzióját alumínium 

lapra cseppentettük, majd arany-palládium réteggel vontuk be. 

 

4.3.2. Röntgendiffraktometria (XRD) 
 

A titanát nanocsövek és nanoszálak anyagi minőségéről röntgendiffrakciós vizsgálattal 

nyertünk információt, ily módon követhettük, hogy a kiindulási anyag kristályformája hogyan 

változik a nanoszál szintézisek során. A diffraktogrammokat Rigaku MiniFlex II típusú 

készülékkel vettük fel, Cu-K (=0,15418 nm) sugárzással. A méréseket a 2Θ=3-70o, 

esetenként 2=3-65o tartományban végeztük el. 

 

4.3.3. Fajlagos felület meghatározás 
 

A nanocső illetve nanoszál minták fajlagos felületét Quantachrome NOVA 2200 

típusú gáz szorpciós analizátorral határoztuk meg, -196 oC-on adszorbeált nitrogén 

mennyiségének mérésével. A mintákat a mérés előtt 150 oC-on vákuumban 1 h-n keresztül 

kezeltük elő. A fajlagos felület kiszámítására (az adszorpciós izoterma 0,1-0,3 relatív nyomás 

tartományát figyelembe véve) a Brunauer-Emmett-Teller (BET) módszer alkalmaztuk120. A 

minták pórusméret-eloszlását az izoterma deszorpciós ágából számítottuk a Barett-Joyner-

Halenda (BJH) módszerrel történt121. 



 

  45

4.3.4. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

 

 A DSC méréseket Perkin Elmer Diamond DSC típusú pásztázó kaloriméterrel 

végeztük. A görbéket a nanokompozitok -30 oC hőmérsékleről 170 oC hőmérsékletre 20 

ºC/perces felfűtési sebességgel való melegítésével kaptuk. Minden esetben a minták első 

felfűtési ciklusát tüntettük fel. 

 

4.3.5. Termogravimetria (TG) 
 

Módosítatlan és felületmódosított titanát nanocsövek, nanoszálak, valamint ezek 

polimerrel való társításával előállított polimer nanokompozitok hőmérséklet-emelés hatására 

végbemenő tömegváltozását termogravimetria segítségével követtük. A méréseket 

DerivatographQ típusú, MOM gyártmányú berendezéssel végeztük a 25-650 oC 

hőmérséklettartományban. A készülék által szolgáltatott adatokat A/D átalakítóval 

digitalizáltuk és a feldolgozás számítógéppel történt. Mérés közben a nedvesség és az oxigén 

hatását folyamatosan nagy tisztaságú nitrogén átáramoltatásával zártuk ki. 

 

4.3.6. Raman-spektroszkópia 
 

Stokes FT-Raman spektrumokat Bio-Rad FT-Raman műszerrel vettük fel 

szobahőmérsékleten, 1064 nm hullámhosszúságú gerjesztő lézerrel. A minták spektrumát 256 

db 4 cm-1 felbontású spektrum átlagaként kaptuk meg. 

 

4.3.7. IR-spektroszkópia 
 

A mérésekhez Fourier transzformált infravörös spektroszkópiai módszert 

alkalmaztunk: a 4000-400 cm-1 tartományt átfogó, ún. közép infravörös spektrumokat (FT-

IR). A FT-IR mérésekhez 0,002 g nanocső mintát 0,2 g KBr-al achát mozsárban elkevertünk, 

ezt továbbporítottuk, majd pasztillát nyomtunk belőle. A mérést ezek elkészülte után azonnal 

elvégeztük, ugyanis a levegőből megkötött víz a kapott spektrumot nehezen értékelhetővé 

teszi, annak intenzív sávjai a minta egyes sávjait elfedhetik. A méréseket Mattson Genesis 1 

FT-IR műszerrel végeztük el. Egy-egy minta spektrumát 256 db 4 cm-1 felbontású spektrum 

átlagaként kaptuk meg. 
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4.3.8. Húzási jellemzők meghatározása 
 

A polimer nanokompozitok húzási jellemzőit ömledék fázisú interkalációval készült 

minták esetében INSTRON 4302 típusú anyagvizsgáló géppel az MSZ ISO 527 szabvány 

szerint végeztük. 

A “drop casting” módszerrel előállított próbatestek húzási jellemzőinek 

meghatározásást Zwick Roell típusú szakító géppel végeztük. A minta darabok szakítását 100 

N-os erőmérő cella alkalmazásával 100 mm/perc huzási sebességgel, szobahőmérsékleten 

hajtottuk végre. A húzási jellemzők meghatározását megelőzően minden egyes mintából 

jellemzően hét, de legalább öt darab próbatest került kivágásra. Digitális mikrométer csavar 

segítségével a próbatesteken három helyen, a két végen, illetve középen meghatároztuk a 

szélesség és vastagság értékeket, majd ezek számtani átlaga adta a próbatestre jellemző 

értéket. A szakítógörbe elemzése során az adott mintára jellemző paramétert szintén 7, de 

legalább 5 párhuzamos mérés átlagolásával adtuk meg. 

 

4.3.9. Nedvesedési peremszög meghatározása 
 

A peremszög meghatározását házilag összeállított berendezésben végeztük. A mintákat 

1 percen keresztül 100 kp/cm2 nyomóerőnek kitéve, azokból önhordó pasztillát képeztünk, 

illetve néhány minta esetében gyenge kompakciót Fnyomó<1 kp/cm2 alkalmaztunk. 

Atmoszférikus nyomáson, szobahőmérsékletre jellemző páratartalom jelenlétében, az erősen, 

illetve gyengén kompaktált porhalmaz felületre egy vékony üvegkapillárison keresztül 

manuálisan egy 11-13 mg tömegű desztillált víz cseppet helyeztünk. A vízszintes mintáktól 

megfelelő távolságra egy Sigma 150/2,8 makro objektívvel felszerelt Canon 450D digitális 

tükörreflexes fényképezőgépet helyeztünk el úgy, hogy a pasztilla felszín 90 fokos szöggel 

felezze az objektív látómező függöleges szimmetriatengelyét. A vízcsepp felületre helyezéséről 

sorozatfelvételt készítettünk, majd a jellemző peremszögeket grafikus úton meghatároztuk. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

5.1. Titanát nanoszálak szintézise 
 

5.1.1. Hagyományos szintézis 

 

1999-ben Kasuga és munkatársai által közölt roppant egyszerű hidrotermális eljárással 

lehetővé vált titanát nanocsövek és nanoszálak szintézise122,123. E hagyományos eljárásra 

jellemző, hogy valamely TiO2 módosulatból kiindulva, jellemzően 72 óra alatt 130-150 oC 

hőmérsékleten, 15 M-nál alacsonyabb NaOH koncentráció mellett nanocső, míg 150 oC feletti 

hőmérsékleten, 10 M vagy nagyobb lúgkoncentráció alkalmazásával nanoszál termék állítható 

elő. Jellemző még, hogy a kiindulási anyag az autokláv hasznos térfogatának csupán 1-3 

térfogat%-át teszi ki. Az autokláv az eljárás során jellemzően függőleges helyzetben áll, és a 

keletkező termék a teflonbélés alján kemény, kompakt üledéket alkot. A tisztítási lépések és a 

neutrális kémhatás beállítása során ugyan a termék valamelyest morzsalékossá válik, azonban 

nanoszerkezetű polimer töltőanyagként való alkalmazásához könnyen diszpergálható 

nanoszálakra van szükség.  

A probléma megoldására, azaz a nagyméretű aggregátumok méretcsökkentésére 

alapvetően két módszert alkalmaztunk. Az első módszer a szárított minta darálása, a második 

pedig az ultrahangos rázatás. A hatékonyság növelése érdekében a két eljárást egymást 

követően is alkalmaztuk. 

 

  
13. ábra TEM felvételek darált és ultrahangos rázatással diszpergált tiatanát nanoszálakról 

 

a b 
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A két módszer külön-külön, vagy együttes használatával az aggregátumok mérete 

ugyan csökkenthető, azonban a TEM felvételek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az ultrahang 

és a darálás során a szálakat érő mechanikai behatások következtében azok hossza jelentős 

mértékben lecsökkent. Az aggregátumok mérete tehát nem az egyes egyedi szálak szétválása 

miatt csökkent, hanem az egyedi szálak széttöredezése miatt estek szét. A kompakt 

aggregátumok és a lecsökkent szálhossz miatt a hagyományos eljárással készített titanát 

nanoszálakat erősített polimer nanokompozitok előállítására nem javasoljuk. Ez persze nem 

zárja ki azt, hogy más területeken, pl. katalízis, fotokatalízis ne lennének alkalmazhatóak. 

 

 

5.1.2. A hidrotermális szintézis módosítása, továbbfejlesztése 

 

Elsődleges célkitűzésünk megvalósítása érdekében, hogy energiatakarékosan, tehát 

olcsón, egyszerű módszerrel, polimer töltőanyagnak alkalmas, egyenletes minőségű, laza 

szerkezetű, könnyen diszpergálható titanát nanoszálakat állítsunk elő, a hagyományos eljárást 

továbbfejlesztve kidolgoztunk egy annál sokkal hatékonyabb merőben új, módosított 

hidrotermális eljárást. Az új lépés az autokláv forgatása a rövidebb tengely körül 0,1-140 

fordulat/perc fordulatszámmal. 

A szintézisben kiindulási anyagként használt és/vagy termékként képződött szilárd 

részecskékre a fordulatszámtól függően centrifugális erő hat, melynek eredményeként a 

részecskék az autokláv felső és alsó részén kompakt „üledéket” alkotnak. A további 

kompakcióban emellett nagy szerepet kap az autoklávban uralkodó nyomás is. Ilyen 

körülmények között a legtöbb szintézisre igaz, hogy felesleges a forgó autokláv használata, 

hiszen a forgatást a reakció kinetikában kulcsfontosságú diffúziós korlát csökkentésére, 

egyenletességének biztosítása érdekében kívánjuk alkalmazni. Ez a kívánalmunk, pedig 

kompakt üledékben elhelyezkedő részecskék esetében aligha érvényesül. A forgatás során a 

centrifugális erő miatti kiülepedés megakadályozására speciális áramlástörő elemeket 

alkalmaztunk, melyekkel a nanoméretű szilárd részecskék még 140 fordulat/perc forgási 

sebesség mellett is szuszpenzióban maradtak. 

 

Az szintézis szabályozhatóságához, az egyenletes termékminőség biztosításához 

elengedetlen a képződési mechanizmus ismerete. Ennek tanulmányozására (cNaOH: 10 M, T: 

130 oC) különböző idejű reakciósorozatot végeztünk. 
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A TEM felvételeken látható, hogy mivel a nanocső képződésre optimált szintézis 

paramétereket állítottuk be, a reakció nem meglepő módon, hasonlóan az álló autoklávban 

végzett szintézisekhez, nanocső képződéssel kezdődött. Feltűnő különbség, hogy itt már 

mindössze 1 óra reakcióidő elteltével a kiindulási anatáz részecskék mellett a mintában kész 

nanocsövek is voltak. További 4 óra elteltével a nanocsövek száma rohamosan 

megszaporodott. 8 óra után a kezdetben szabálytalanul, „szalmaboglyaszerűen” elhelyezkedő 

nanocsövek többsége egymás után és egymás mellé helyezkedve laza csévéket alkotott, majd 

14 óra reakció után a mintában csak szorosabb, egyenesebb kötegek és egyedi nanocsövek 

voltak jelen. 24 óra elteltével a kialakult kötegeken belül a nanocsövek csatornái egyre 

szűkültek, majd 72 óra szintézis idő után a csatornák teljes eltűnésével pórus nélküli néhány 

tíz nanométeres átmérővel és több mikrométer hosszúsággal rendelkező nanoszálak alakultak 

ki. 
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14. ábra TEM képek a) 1 h, b) 5 h, c) 8 h, d) 14 h, e) 24 h és f) 72 h szintézis idővel (10 M 
NaOH, 130 oC, 90 nm-es anatáz) készült nanoszerkezetű titanát mintákról, g) nagyobb 

nagyítású felvételen megfigyelhető a nanoszálak réteges szerkezete meg 

 

 



 

  51

A forgóhatás következtében az autoklávban fellépő folyadékáramlási viszonyok 

hatására a képződött nanoszálak képesek ún. szuperfonatokba rendeződni (15. ábra). 

Megjegyezzük azonban, hogy a szintézis idő növelésével a fonatokat alkotó nanoszál 

alegységek összekristályosodását nem tapasztaltuk, azok minden esetben ultrahangos 

rázatással elemi szálakra estek szét, tehát a képződött nanoszálak az alkalmazott 

reakciókörülmények között a továbbiakban már stabil terméknek tekinthetőek. 

 

  

  

15. ábra Szuperfonatok elektronmikroszkópos felvételeken a), b) TEM felvételek, c),d) 
SEM képek 

 

A nanoszálak réteges szerkezetűek. A rétegek közötti távolság 0,5±0.07 nm 

(14.ábra/g). 

A titanát nanoszálak kialakulása során a kristályszerkezetben végbemenő változásokat 

röntgendiffrakcióval is nyomon követtük (16. ábra). A képződés során a kindulási anyaghoz 

tartozó anatáz reflexiók intenzitása fokozatosan csökkent és párhuzamosan 2Θ=10o és 

2Θ=24,5o illetve 2Θ=28o körül a nátrium-trititanátra (Na2Ti3O7) jellemző reflexiók jelentek 

meg. Az átkristályosodás során 12 óra reakció idő elteltével a kiindulási anyagra jellemző 

anatáz reflexiók teljesen eltűntek. 

 

a b

c d
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16. ábra Különböző szintézisidővel készült titanát nanoszerkezetek röntgendiffraktogramjai

 

A transzmissziós elektronmikroszkópos felvételek összhangban voltak a 

röntgendiffrakciós eredményekkel. A képek elemzése alapján a minta ekkorra izometrikus 

anatáz részecskéket már helyenként sem tartalmazott, ehelyett nanocsövekből állt, melyek 

többsége laza kötegekbe rendeződött. 

N2 adszorpciós vizsgálatokat végeztünk a fajlagos felület változásának nyomon 

követésére. Az átalakulás elején markáns fajlagos felület növekedés következik be, amikor az 

anatáz kristályokból spirál alakú kristálycsírák trititanát nanocsövekké növekednek (17. 

ábra). A mért eredményeket összevetve egy korábbi, a nanocsövek képződését taglaló 

disszertáció mért értékeivel154 megállapítható, hogy a módosított szintézis során a termék a 

hagyományos, nyugalomban lévő autoklávban szintetizált nanocsövekre jellemző 130 m2/g 

körüli fajlagos felület értéket már 8 h reakció idő után eléri, ami jóval gyorsabb kialakulást 

bizonyít. 

Az XRD és a TEM alapján ekkor a minta már csak nyomokban tartalmazott kiindulási 

anatáz fázist. A hagyományos szintézissel összehasonlítva a módosított szintézisnél további 

fajlagos felület növekedés jelentkezett. Ennek oka vélhetően az, hogy a forgatás miatt 

nanocső csévék alakultak ki, a kötegek kialakulása során pedig az azokat felépítő egyedi 

nanocsövek csatornáin kívül további másodlagos csatornák is létre jöttek ami fajlagos felület 

növekedést eredményez. A mikroszkópos felvételek alapján a nanocső kötegek időben 

fokozatosan csatorna nélküli nanoszálakká alakultak. A morfológiai átalakulással és a 

csatornák eltűnésével magyarázható miért kezdett mintegy 20 óra reakció idő után a fajlagos 
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felület csökkenni. 84 óra után kialakult nanoszálak a kiindulási anyagra jellemző értékhez 

közeli 30 m2/g fajlagos felülettel rendelkeztek. 

 

 

17. ábra A minta sorozattal végzett N2 adszorpciós-deszorpciós mérések alapján a fajlagos 
felület és az össz pórustérfogat változása különböző időtartamú szintézisek esetén 

 

Az FT-Raman spektroszkópia egy hatékony eszközt ad a kezünkbe, mellyel az 

egydimenziós nanoobjektumok szerkezeti változásait érzékenyen nyomon követhetjük. A 17. 

ábrán a sorozat 0, 4, 8, 24 és 84 óra reakcióidejű tagjainak Raman spektruma látható. Az 

átalakulás elején a jól ismert anatáz Raman aktív módusokhoz rendelhető eltolódások 

dominálnak a spektrumban 142, 196, 397, 514 és 639 cm-1 értéknél (18. ábra/a-c), habár a 

trititanát szerkezetre jellemző Ti-O-M (M=H+ vagy esetünkben Na+) rezgéshez tartozó Raman 

intenzitás is megjelenik már 4 óra elteltével. 8 óra szitézis időnél további jellegzetes Ti-O-Ti, 

Ti-O-M, és a négyszeresen koordinált Ti-O rezgéshez köthető Raman sávok jelennek meg 

rendre 278, 660 és 905 cm-1 értéknél. 24 óra után az anatázból trititanát átalakulás befejeződik 

(18. ábra/d) és a 84 órás minta Raman spektruma jellegzetes, jól kristályosodott trititanát 

szerkezetet mutat. Ennek megerősítéseként a spektrumot összevethetjük a referenciaként 

használt eredeti Andersson-Wadsley recept2 alapján készült réteges szerkezetű Na2Ti3O7-tal 

(18. ábra/g). Érdekes különbség mutatkozik a két különböző előállítási módszerrel készített 

nanoszálak spektrumai között. Ugyan a forgó autoklávban 84 óra reakció idő után készült 

nanoszálak és a hagyományos módszerrel (álló autokláv, cNaOH: 15 M, T: 190 oC) előállított 

nanoszálak azonos Raman eltolódásokkal rendelkeznek, a módosított szintézissel készült 

termék spektrumán azonban az intenzívebb és jobb feloldású sávok jelenléte nagyobb 

kristályosságról árulkodik, amely a 14. ábra/g látható HRTEM felvételen is megfigyelhető. 
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18. ábra A forgó autoklávban készült titanát termékek FT-Raman spektrumai: a) 0 h, b) 4 h, 
c) 8 h, d) 24 h és e) 84 h szintézis idő, f) álló autoklávban (15 M NaOH, 190 oC) készült 

nanoszál minta, g) Andersson-Wadsley recept alapján előállított Na2Ti3O7 

 

A fentebb részletezett eredmények alapján egyértelmű, hogy a módosított titanát 

nanoszál szintézis jóval előnyösebb, mint a hagyományos eljárás. Jóllehet egyesek ezt 

megelőzően már próbálkoztak a rendszer bolygatásával, úgymint a reakcióedény 

keverése124,125, vagy ultrahang használata126, de e kutatók közleményeikben nem említettek 

meg semmiféle nanocső önrendeződést. A továbbfejlesztett módszerre jellemző, hogy az 

enyhébb reakciókörülményekkel, mint az alacsonyabb hőmérséklet és kisebb lúg 

koncentráció, rövidebb reakcióidő és nagyobb fajlagos termékkihozatal párosul. Mindezeknek 

a módszer esetleges jövőbeli ipari alkalmazása szempontjából nagy jelentősége lehet. Óriási 

különbség mutatkozik a nanoszerkezetű termékek állagában is. Míg a hagyományos 

módszernél az autokláv hasznos térfogatnak gyakorlatilag csak az 1-3 térfogatszázaléknyi 

szeletében meglehetősen kompakt szerkezetű termék képződik, a módosított szintézisnél ezzel 

szemben a forgatás következtében az autokláv egész térfogata a reakciótér, ahol termékül az 

eszköz térfogatát teljes mértékben kitöltő, szivacsos állagú titanát nanoszálakat kapunk. A 

laza, porhanyós másodlagos szerkezet miatt a későbbi tisztítási és darálási lépésekben a szálak 

hossza jóval kisebb mértékben csökken. 
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1. Táblázat A hagyományos és a továbfejlesztett módszer összehasonlítása 

 Hagyományos szintézis Módosított szintézis 

Autokláv helyzete nyugalomban van forog 

Hőmérséklet ≥ 150 oC ≤ 130 oC 

NaOH koncentráció ≥ 15 M 10 M 

Makroszkópikus termék minőség kompakt szivacsos, laza 

100 cm3 térfogatban előállítható 
termék tömege 

2 g 20 g 

Előállítás utáni kezelhetőség 
(pl. dörzsmozsár, darálás) 

rossz kedvező 

   

 

 

5.1.3. Titanát nanoszálak szintézise titanát nanocsőből kiindulva 

 

Ipari szempontból a folyamat, amely egy termék előállítására irányul azonos 

beállítások mellett azonos termékminőséget kell eredményezzen. Jó az a termék, amely jól és 

egységesen jellemezhető, így a minősége garantálható. Ha megvizsgáljuk a titanát nanoszál 

képződést a módosított hidrotermális szintézis során, akkor a következő három fő átalakulási 

folyamatot kellene kézben tartanunk jó minőségű termék előállításához: 

1) az anatázból nanocső kialakulás, 

2) a nanocsövek csévékbe rendeződése 

3) kötegek nanoszálakká alakulása. 

Ezen átalakulási folyamatok eltérő kinetikai paraméterekkel jellemezhetőek és a 

módosított szintézis során párhuzamosan zajlanak. A képződő nanocsövek építőanyaga az 

anatáz részecskék felületéről származó titánközpontú oktaéderek, ezért az előállítás során az 

anatáz részecskék átmérője fokozatosan csökken. Ezzel párhuzamosan a már kialakult 

nanocsövek a bolygatott rendszer hatására egymás mellé és egymás mögé rendeződve 

csévéket alkotnak, majd egybekristályosodva nanoszálakat képeznek, miközben más 

nanocsövek „késésben”, még csak éppen a kialakulás valamely szakaszában, növekedési 

fázisban vannak. Könnyen belátható, hogy egy ilyen rendszer csak a kezdeti és a 

végállapotban homogén. Csak a folyamat elején betáplált kiindulási anyagról és a folyamat 

legvégén előállított nanoszálakról állíthatjuk azt, hogy közel azonos alakú, és 
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kristályfelépítésű részecskék alkotják. A köztes állapotokban a rendszerünk, mint ahogyan az 

az elektronmikroszkópiás felvételeken is látható, anatáz részecskék, egyedi nanocsövek és 

eltérő rendeződési állapotban lévő kötegek és szálak bizonyos arányú keverékéből tevődik 

össze (14. ábra). 

Felvetődött tehát a kérdés, miként lehetne a fentebb részletezett átalakulási 

szakaszokat a rendszerben egymás után, de egymást nem átfedve lejátszatni. A megoldást a 

kétlépéses reakció megvalósításában kerestük. Segítségül rendelkezésre álltak korábbi 

kísérleteink eredményei, amelyekből kiderült, hogy a nanocső forma kristályszerkezetileg és 

morfológiailag is metastabil, köztes állapotnak tekinthető a termodinamikailag stabilabb 

nanoszál forma felé vezető úton. Ha feltételeztük, hogy közti termék, akkor már csak 

viszonyítás kérdése, és a nanocső nyilvánvalóan kiindulási anyag is lehet. 

 

5.1.3.1. Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

 

A szabályozhatóság érdekében a fő átalakulási folyamatokat szándékoztuk 

elkülöníteni egymástól a titanát nanocsöveket kiindulási anyagként alkalmazva. A 19. ábrán a 

TEM felvételek a nanocsövekből induló szintézissorozat jellegzetes stádiumait mutatják. A 

kezdetben egyedi nanocsövek a forgatás következtében ~40 nm széles csévékbe rendeződtek, 

majd azokhoz újabb nanocsövek csatlakoztak (19. ábra/c,d). 7 óra reakció idő után az 

elsődlegesen képződött csévék egyre hosszabbá váltak (19. ábra/e). A kötegeken belül a 

nanocső építőelemek egyértelműen azonosíthatóak (19. ábra/d-h). A hosszanti csatornák a 

reakció előrehaladtával fokozatosan eltűntek, majd csatorna nélküli nanoszálak, szalagok 

alakultak ki (19. ábra/i-l). 

A köteg forma nem ritka a nanorészecskék világában. Erre a megjelenési módra a 

legismertebb példa talán a széles körben kutatott kötegszerű egységekben növekvő egyfalú 

szén nanocsövekhez (SWCNT) kötődik, amelyek egyedi nanocsövekké való 

szétválaszthatóságával manapság is számos kutatócsoport foglalkozik, de más anizotróp, 

szervetlen nanorészecskék is hajlamosak kötegek kialakításásra. Lu és munkatársai 

munkájukban a felületaktív anyag mentes rendszerükben ~10 nm széles Cu(OH)2 nanoszálak 

kötegbe rendeződéséről, majd összekristályosodásáról számoltak be127. Chen és csoportja 

szintén szerves segédanyag nélkül V2O5 nanoszál alegységekből álló csévéket állított elő 

szonokémiai úton128. Li és munkatársai CTAB szerves irányító molekula segítségével Te 

nanorúd kötegeket készítettek hidrotermális módszerrel129.  
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19. ábra TEM képek a,b) 0 h, c,d) 3 h, e,f) 7 h, g,h) 13 h, i,j) 17 h, k,l) 48 h reakció idővel 10 
M koncentrációjú NaOH oldattal (130 oC, 90 nm-es anatáz) készült titanát mintákról 
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A szálak a 19. ábra/j TEM kép alapján maguk is 3-7 nm átmérőjű szalagszerű 

alegységekből épülnek fel198. 

20. ábra TEM felvétel az anizotróp nanoszerkezetű titanátok végeiről 
 

A szerkezet jól megfigyelhető a lépcsőzetes szálvégeken, de a szálak mentén hosszanti 

irányban is látható (20. ábra, 21. ábra/a). Az alegységek között valószínűleg gyengébb 

kapcsolat áll fenn, mint az alegységeken belül, mutatja ezt a 19. ábra/j TEM felvételen jól 

kivehető alegység szál elválása és visszahajlása. A 21. ábra/b látható TEM felvételen egy 

dörzsmozsárban erőteljesen porított minta TEM felvétele látható, ahol a nanoszálak megtörtek 

és a törésfelületnél az alegységek széthasadtak. 

20. ábra TEM felvételek: a)„szálvég rojtolódzás”, b) megtört és elszakadt titanát nanoszál 
 

17 óra reakció idő elteltével a szálak még hajlékonyak, görbültek (19. ábra/i). 72 óra 

szintézis idő után a szálak jóval egyenesebbek. Az alegységek a továbbiakban már nem 

jellemzőek, a nanoszálak jól kristályosodtak, mutatja ezt a szálvégek egyenes volta, valamint 

a szálak hossza mentén kivehető fényesebb és sötétebb foltokból álló „tigris mintázat” ami a 

elektronmikroszkópiában a jól kristályosodott anyagoknál figyelhető meg (19. ábra/l). 

a b 
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A TEM felvétek alapján mért morfológiai paraméterek statisztikai átlaga alapján képet 

kaptunk a kialakulás során lezajlott átmérő -és hossz változásokról. A diagram alapján a 

hosszanti növekedés egyenletesen zajlott. A nanocső kötegek átlagos átmérője 4 óra után 80 

nm körül volt, majd a csatornák eltűnésével és a további kristályosodással a kötegekből 

kialakult nanoszálak már valamivel keskenyebb átlagosan 55 nm átmérővel rendelkeztek (22. 

ábra). 

 

22. ábra Az elektronmikroszkópos felvételekből származtatott morfológiai paraméterek 
változása a szintézis idő függvényében 

 

A mezopórusos anyagok az anyagtudomány sláger anyagai. Jelentőségük egyre nő az 

adszorpció, katalízis területén. Intenzív kutatások folynak az MCM-41 és SBA-15 

mezopórusos szilikátokhoz hasonló felépítésű, de egyéb oxidokból felépülő anyagok 

előállítására. Mint az a 23. ábrán látható, a módosított hidrotermális szintézissel nanocső 

egységekből a megfelelő paraméterek beállításával előállítható hasonló hosszanti csatornákat 

tartalmazó titán-oxid, ezért a jövőben lehetőség nyílik további kutatásokra ezen új típusú 

anyag adszorpciós tulajdonságait, illetve katalizátor hordozó szerepét illetően. 

 

23. ábra TEM felvételek: a) Mezopórusos, párhuzamos, hosszanti csatornákat tartalmazó 
anizotróp titanát nanocséve, b) SBA-15 

a b 
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A minta sorozat tagjainak HRTEM vizsgálatakor többször is tapasztaltuk, hogy az a 

szeglet, mely az alkalmazott mikroszkóp beállítások mellett „tartósan” elektronfluxusnak volt 

kitéve az, a szemünk láttára kristályszerkezeti átalakuláson ment keresztül. Bizonyos 

beállítások mellet a jelenség akár néhány tíz szekundum alatt is végbement. Azokon a 

nanoszál mintákon, amelyek már a 100 kV TEM alatt megjelenésükben szál jelleget mutattak, 

azonban N2 adszorpcióval mért fajlagos felületük nagyobb volt a jól kristályosodott 

nanoszálakra jellemző 50 m2/g értéknél, azt tapasztaltuk, hogy a 200 kV TEM-mel vizsgálva 

az elektronsugár energiája hatására a szál felületen egymással párhuzamos, gyöngyfűzér szerű 

lyuksorozat alakult ki (24. ábra). Elképzelésünk szerint ezek a nanocső építő elemekből 

létrejött nanoszálak a kialakulási folyamat e szakaszában még mezopórusokkal rendelkeznek, 

és csak a későbbiekben alakulnak át mezopórus nélküli, „tömör” nanoszálakká. A pórusok 

hosszanti csatornák formájában futnak végig a szál hossztengelye mentén. Megfelelően nagy 

energiával rendelkező elektron nyaláb hatására a felszínhez közeli csatornák vékony boltozata 

megolvadt, majd a legvékonyabb helyeken kilyukadt és a hosszanti csatona mentén kialakult 

egymásutáni lyukak alkították ki a felületen a gyöngyfűzér szerű mélyedés sorozatot. 

 

 

24. ábra  HRTEM vizsgálat alatt a nagy energiájú elektron fluxus hatása a mezopórusos 
titanát nanoszálakra a,b) gyöngyfűzérre emlékeztető lyukak 

 

a b 
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5.1.3.2. Röntgendiffrakciós vizsgálatok 

 

A morfológiai változásokat vajon kristályszerkezeti változások is kísérik? 

A titanát nanoszálak kialakulása során a kristályszerkezeti változások felderítése 

érdekében a reakciósorozat elemein röntgendiffrakciós vizsgálatokat végeztünk. Az 25. 

ábra/a a titanát nanocsövekre jellemző diffraktogramm. Jellegzetes reflexió értékek 2Θ=10o, 

25o, 28o és 48o. A torzult trititanát szerkezet és a nanoméretű krisztallitok okozta 

félértékszélesség kiszélesedés miatt a diffraktogramm nem mutat egyértelmű egyezést 

egyetlen tömbi titanát kristályszerkezet reflexióival sem (25. ábra). H2Ti3O7 szerkezetet 

feltételezve 2Θ=10o körüli reflexió a d200 bázislap távolság, azaz a többfalú, spirális 

keresztmetszetű nanocsövek falak közötti távolságának felel meg. A HRTEM vizsgálatokból 

származtatott irodalomi adatok alapján ez az érték nanocsöveknél 0,78 nm-nek adódott. A 

Scherrer-egyenlet alapján kiszámolt érték a mi esetünkben ennél valamivel nagyobb, 0,91 nm. 

Több kutatócsoport hasonló tapasztalata alapján az elekrtronmikroszkópiás és 

röntgendiffrakciós mérésekből nyert értékek közötti eltérés oka nagy valószínűséggel a 

HRTEM-en belüli nagy vákuum, illetve az elektronsugár energiája következtében 

bekövetkező dehidratáció. A dehidratáció következtében a rétegtávolság csökken, illetve ha 

megfelelően nagy az elektronsugár energiája, akkor olvadás, kristályszerkezet változás is 

észlelhető130. 

A nanocsőből nanoszál kialakulás során a d200 bázislap távolsághoz tartozó 2Θ=10o 

reflexió fokozatosan nagyobb 2Θ érték felé tolódott. A reflexióhoz tartozó szögekből a 

Scherrer-egyenlet alapján a rétegtávolság 9,1 nm-ről 48 óra reakció idő után 7,5 nm-re 

csökkent. Ezzel párhuzamosan egy új reflexió kezdett megjelenni 2Θ=8o értéknél. 2Θ=25o 

reflexió fokozatosan kiszélesedett, a 2Θ=28o reflexió intenzitása csökkent, ellaposodott, a 

hozzátartozó félérték szélesség pedig nőtt. A mikroszkópos vizsgálatok alapján ekkor a 

mintában mezopórusos nanoszálak voltak. Markáns változás zajlott le a 25. ábra/f és g 

diffraktogrammok között. A d200 bázislap távolsághoz rendelhető reflexió intenzívebbé vált és 

a félérték szélessége csökkent, ugyanekkor a 2Θ=8o lévő reflexió immár jól felismerhető és 

további reflexiók jelentek meg 2Θ=25o és 45o között.  
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25. ábra Különböző szintézis idővel készült titanát minták röntgendiffraktogramja: a) 0 h, b) 2 
h, c) 3 h, d) 13 h, e) 15 h, f) 16 h), g) 17 h, h) 44 h, i) 48 h (piros jelöli a Scherrer-egyenlet 

alapján számolt rétegtávolságot) 

 

Láthatjuk hogy e „rövid”, 1-2 órás időtartam alatt a nanoszál kötegek jelentős 

szerkezeti változáson mentek keresztül. A nanocső kötegek és a nanoszálak közötti 

diffraktogrammok jól megkülönböztethetőek. Az anatáz szemcsékből kiinduló szintézissel 

ellentétben, ahol a minta morfológiailag és kristályszerkezetileg is vegyes képet mutatott, a 

nanocsőből kiinduló szintézis során a homogén szerkezetű minták diffraktogrammjain a 

reflexiók átfedését kiküszöböltük, így lehetővé vált a finomabb szerkezeti változások 

pontosabb nyomon követése. 
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5.1.3.3. Nitrogén adszorpciós vizsgálatok 

 

Hasonlóan az anatázból kiinduló szintézis sorozathoz a fajlagos felület változását a 

nanocsőből kiinduló minta sorozaton is megvizsgáltuk. A nitrogén adszorpciós vizsgálatok 

alapján a nanocsövekből nanocső kötegek kialakulásával a fajlagos felület csak kb. 10 %-ot 

csökkent, majd 12 óra reakció idő után erőteljes csökkenés figyelhető meg. Ebben a 

periódusban zajlott le feltehetőleg a csatornák eltűnése és a szál szerkezet kialakulása. Azt, 

hogy itt jelentős változások következnek be a TEM felvételek is alátámasztják, valamint a 

röntgendiffraktogrammon a 15 és 17 órás minták reflexiói is ebben a szakaszban változtak 

meg. A továbbiakban a termék fajlagos felülete számottevően nem változott. A mezopórusos 

csatorna nélküli nanoszálak fajlagos felülete jellemzően 50 m2/g. 

 

 

26. ábra Módosított alkáli hidrotermális módszerrel előállított minták fajlagos felületének 
változása a szintézis idő függvényében 
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Az elektronmikroszkópos felvételekből származtatott morfológiai paraméterek (lásd 

22. ábra) és a N2 adszorpciós vizsgálat adatait felhasználva (26. ábra), egy egyszerű 

számolással megadhatjuk, hogy egy titanát nanoszál átlagosan hány darab nanocső 

átalakulásával jött létre. 

a)

r1

r2 l

r1

r2 l

 b)

c

a

b

c

a

b

 

27. ábra a) Titanát nanocső b) Titanát nanoszál morfológia vázlatos rajza 

 

Egy darab titanát nanocső N2 molekulák számára hozzáférhető felszíne 

megközelítőleg a külső és belső hengerpalástok felületösszege, így: 

 212 rrlSTiNT        (27. ábra/a) 

A titanát nanocsövek általunk mért fajlagos felülete AsTiNT ~250 m2g-1, így 

AsTiNT/ STiNT ~2,65*1016 darab nanocső található 1 g mintában. 

 

A nanocsövekből kialakult nanoszálak jellegzetes szalag szerű morfológiával 

rendelkeznek. Egy darab titanát nanoszál N2 molekulák számára hozzáférhető felülete, egy 

hasonló méretű hasáb burkolólapjai felszínének összegével közelíthető: 

 acbcabSTiNW  2     (27. ábra/b) 

A titanát nanoszálak általunk mért fajlagos felülete AsTiNW ~50 m2g-1, tehát 

AsTiNW/ STiNW ~1,1*1014 darab nanoszál található 1 g mintában. 

 

Mindezek alapján tehát, 

240
/

/


TiNWTiNW

TiNTTiNT

SAs

SAs
, azaz 

Átlagosan 240 nanocső átalakulásával képződik egy titanát nanoszál. 
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5.1.3.4. Raman spektroszkópiás mérések 

 

A korábbi Raman spektroszkópiás méréseink megmutatták, hogy az anatázból 

képződött titanát nanocsövek és nanoszálak jellemző Raman sávjai megfelelően eltérnek 

egymástól, hogy e módszerrel megkülönböztethetőek legyenek, így a módszer kiválóan 

alkalmas a szintézis követésére (18. ábra/c,e). 

A titanát nanocsövek Raman spektrumában van három intenzív sáv 271, 449 és 707 

cm-1-nél, valamint további kevésbé intenzív sávok jelennek meg 192, 387, 670, 825 és 917 

cm-1 eltolódásoknál. Az általunk mért eltolódási értékek néhány cm-1 eltéréssel, de 

összhangban vannak más kutatócsoportok eredményeivel130,135. A 28. ábran a korábban Ti-O-

Na rezgéssel azonosított sáv 917 cm-1-nél (lásd 18. ábra/d) a minták szintézist követő savas 

kezelése hatására gyakorlatilag eltűnt136. A nanocsőből-nanoszál átalakulás során a 

nanocsöveknél 825 cm-1-nél megfigyelhető Ti-O-H kovalens kötéshez137,138 rendelhető széles, 

kis intenzitású sáv is fokozatosan az alapvonalba laposodott (28. ábra/a-f). A 449 és 670 cm-

1-nél megjelenő sávok a Ti-O-Ti rezgésekhez rendelhetőek135. Mindkét sáv fokozatos 

átalakuláson ment keresztül. A sáv 670 cm-1-nél kék eltolódást mutatott, miközben a mellette 

707 cm-1-nél lévő sáv intenzitása lépésről-lépésre csökkent, olyannyira, hogy a nanoszálakra 

jellemző spektrumban ez az eltolódás már meg sem jelenik (28. ábra/a-i). Újabb eltérés a 605 

cm-1-nél előbukkanó széles, alacsony intenzitású sáv, amely a nanocsövek jellegzetes 

spektrumaiból hiányzik. A Ti-O-Ti vázrezgéshez tartozó másik sáv 449 cm-1-nél, 429 és 455 

cm-1-nél megjelenő dubletté hasadt fel, miközben a sáv mellett 387 cm-1-nél megjelenő 

alacsonyabb intenzitású váll fokozatosan eltűnt (28. ábra/a-i). Szembetűnő változások mentek 

végbe a minta sorozat Raman spektrumának 220-320 cm-1 közötti szakaszán is. A 

nanocsövekre jellemző dublett a hosszanti csatornák eltűnésével egy 271 cm-1-nél megjelenő 

intenzív sávvá alakult, amelyen 293 cm-1-nél egy váll is feltűnt. Ezt megelőzően Morgan és 

munkatársai hagyományos eljárással készített nanocsövek és nanoszálak Raman spektrumait 

öszehasonlítva hasonló eltérésekről számoltak be139. Raman spektroszkópiás méréseikkel 

korreláló XPS vizsgálataik azt is kimutták, hogy a TiO2 nanorészecske-titanát nanocső-titanát 

nanoszál fázisokban a Ti(2p3/2) és O(1s) kötési energiák a morfológiai változásoknak 

megfelelően szisztematikusan csökkenek. Mindez azt jelenti, hogy Ti-O kötés erőssége a 

nanocsőből-nanoszál fázisátalakulás során nő. Határolt területű elektrondiffrakciós (SAED) 

méréseik alapján a nanoszálakat monoklin, H2Ti5O11*3H2O kristályszerkezettel azonosították. 
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A minta sorozat FT-Raman vizsgálata alapján is kristályszerkezeti változások 

következtek be. Habár az XRD-hez hasonlóan az egyes sávok nem rendelhetőek közvetlenül 

és egyértelműen valamely jólismert tömbi titanát fázishoz, a finom szerkezeti változások 

lejátszódása azonban egyértelmű. A torzult trititanát szerkezet és a titánközpontú oktaéderek 

számos kapcsolódási lehetősége vezethet a bizonytalan azonosításhoz140. A teljes 

sztöchiometria és kristályszerkezet feltárásához további vizsgálatok szükségesek. 

 

 

28. ábra A nanocsőből-nanoszál kialakulás mintasorozat jellemző Raman spektrumai: a) 0 h, 
b) 2 h, c) 3 h, d) 13 h, e) 15 h, f) 16 h), g) 17 h, h) 44 h, i) 48 h 
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5.1.4. Titanát nanoszálak képződési modellje 

 

A fenti eredmények összegzése alapján a következő titanát nanoszál képződési 

mechanizmust javasoljuk. Mindenekelőtt fontos megemlíteni, hogy az általunk javasolt 

mechanizmus egy komplex képződési elmélet „második” része, ugyanis az anatázból trititanát 

nanocső képződést a tanszékünkön egy korábban elkészült doktori disszertáció már 

részletekbe menően taglalta154. 

A hidrotermális úton képződött trititanát nanocsövek morfológiailag és szerkezetileg 

átmeneti, köztes állapotnak tekinthetőek, hiszen kiindulási anyagául szolgálnak újabb, más 

kristályszerkezettel és morfológiával rendelkező termodinamikailag stabilabb 

nanoobjektumok létrehozásához. 

A szintézis kezdetén a nanocsövek sűrű szuszpenzió formájában, tömény NaOH oldat 

közegben vannak. Tudjuk, hogy vízben diszpergalt anatáz részecskék izoelektromos pontja 

(IEP) pH~4 körüli értéknél van. A szuszpenzión belül a nagy ionerősségnek és az erősen 

lúgos kémhatásnak köszönhetően a kolloidkémia Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek 

(DLVO) elméletének megfelelően a nanocsövek random aggregátumokat képeznek. A 

hagyományos nyugvó autoklávban végrehajtott szintézis alatt a random aggregátumok a 

gravitáció miatt az autokláv alsó részén kiülepednek. A módosított, forgó autoklávban 

kialakított szintézis alatt a speciális belső elemek keverőhatásának köszönhetően az 

aggregátumok állandó mozgásban vannak. A keverőelemek kialakításának köszönhetően a 

szuszpenzió a forgás miatt ébredő centrifugális erő hatására sem ülepedik ki. Bolygatott 

körülmények között a véletlenszerűen elhelyezkedő anizotróp nanocsövek, az 

aggregátumokon belül könnyen elmozdulhatnak, illetve elképzelhető, hogy már az aggregáció 

speciális módon, irányítottan jön létre, minek következtében a nanocsövek egymás mellé 

rendeződve 5-8 nanocsőből álló laza, elsődleges kötegeket alkotnak (19. ábra/c,d). A 

továbbiakban az elsődleges csévék egymás után rendeződésével a létrejött forma hosszanti 

irányban is növekszik (19. ábra). A „makroszkópikusan” lezajló aggregációs folyamatot 

egyéb változások is kísérik. A szakirodalom alapján a nanocsövek hengerpalástjait ún. lógó 

kötések borítják. A tömény lúgos közegben ezek nagy valószínűséggel hidroxil csoportok. 

Elméletünk szerint az aggregáció során a hengerpalástok kapcsolódási pontjai egy vonalat 

alkotnak, ahol a telítetlen lógó kötések kondenzáció útján oxo kötést kialakítva kémiailag is 

összekapcsolják a szerkezetet. Ezután újabb, e vonal alatt és fölött elhelyezkedő lógó 

kötésekből álló sorok néznek farkasszemet és hajtóerő lép fel közöttük kötés kialakítására. A 
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nanocsövek keresztmetszete spirális, tekercsszerű, amely szerkezet elméletileg egy 

összetekert papírlaphoz hasonlóan bizonyos flexibilitással rendelkezik. A fellépő „vonzó erő” 

következtében a spirális keresztmetszetű nanotekercs Ångsrömnyi, vagy nanoméretű 

torzulása után a lógó kötések elég közel kerülnek egymáshoz, így már lehetővé válik a 

kötések kialakítása, de ezután természetesen további kötések kerülnek egymás közelébe, és a 

folyamat folytatódik. 

Kellően nagyszámú kapcsolódás után a szerkezet lépésről lépésre torzul, és az új 

kémiai kötések végső soron mechanikai feszültségeket indukálnak a szerkezeten belül. A 

továbbiakban a spirál keresztmetszet tojásdad alakúvá válik, majd egyre jobban 

összenyomódik. A torzulást mutatja a nanocső egységek d200 bázislap távolságának 

csökkenése, és a 2Θ=25 és 2Θ=28 reflexiók intenzitás arányának változása. Ha a tekercs 

szerkezete olymértékben torzul, oldalirányú, aszimmetrikus erők következtében 

összenyomódik, hogy a belső csatornákat borító lógó kötések is egymás vonzáskörzetébe 

kerülnek, akkor a szerkezet torzulását immár nem csak külső hengerpalástok lógó kötéseinek 

kapcsolódása okozza, hanem a csövek pórusaiban ébredő kötések kialakítására irányuló 

hajtóerő is, melyek hatására a belső csatorna „cipzár-szerűen” bezáródva fokozatosan eltűnik. 

15 és 18 óra szintézis idő között mind a fajlagos felület, az XRD és a Raman módszerekkel is 

megmutattuk, hogy a változások felgyorsulnak. Elképzelhető, hogy e belső csőfalakon ébredő 

vonzóerő oly mértékben túlfeszíti a szerkezetet, hogy a morfológiai változások, az 

átkristályosodás felgyorsul. Az elméletünk alapján a titán központú oktaéderek az élek, 

csúcsok, vagy lapok mentén, különböző módon kapcsolódva a morfológiai változásokkal 

párhuzamosan kristályszerkezeti változásokat is okoznak. 

Néhány korábbi munka előrevetítette a nanocsövek és nanoszálak szintézis alatti 

önrendeződési képességét. Zhang és munkatársai AFM méréseik alapján azt tapasztalták, 

hogy az oktadecil-triklór-szilánnal felületmódosított titanát nanocsövek képesek 

nanopálcikákká fúzionálni141. Mások egymás mellé rendeződött titanát nanoszálakból álló 

hierarchikus másodlagos szerkezetet említenek meg 13. Peng és kollégái pedig munkájukban 

egészen magas, 190 oC feletti hőmérsékleten készült cséve szerű egységekbe rendeződött 

titanát nanocsövekről számoltak be142. 
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29. ábra A javasolt titanát nanoszál kialakulás sematikus ábrája 

 

Úgy gondoljuk, hogy a tapasztalt változások az „oriented attachment” 

kristálynövekedési elmélet első szervetlen nanocsöveknél észlelt példája. Nanorészecskék és 

egyéb szervetlen nanobotok esetében már leírtak hasonlóakat 127,129. 
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30. ábra A javasolt képződési modellt alátámasztó HRTEM felvételekl 

 

Az „oriented attachment” elmélet alapján kristálytanilag hasonló felületek 

találkozásakor azok között hajtőerő lép fel kötés kialakítására, ha a felületek megfelelő 

módon találkoztak. A mechanizmus termodinamikai alapja a szilárd-folyadék, vagy szilárd-

gáz határfelület megszűnése, amelynek következtében a rendszer összes energiája csökken. A 

fajlagos felület csökkenése is ezt támasztja alá. A nanocsövek nagyobb fajlagos felülete, 

nagyobb felületi többletenergiája termodinamikailag a rendszer számára nem kedvező, ezért 

megfelelő körülmények között a nanocső építőelemekből nagyobb méretű, kisebb felülettel 

rendelkező nanoszálak jönnek létre. A hagyományos szintézis során a nanoszálak kialakulása 

a 

b 

c 
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termodinamikai gátba ütközik. Az aggregátumokat alkotó csövek közötti kapcsolódás 

véletlenszerű, nem egy vonal mentén, hanem az egymást keresztező nanocsövek 

hengerpalástjai érintkezési pontjai mentén jön létre így a hajtóerő a nanocsövek egymás mellé 

rendeződéséhez túlságosan kicsi. Nyugalomban lévő autoklávban a nancsövekre jellemző 

szintézis paraméterek alkalmazásával (cNaOH: 10 M, T: 130 oC) mintegy két hét elteltével 

figyeltünk meg a mintában helyenként nanoszálakat és nanocső kötegeket. Hasonlóakat 

tapasztaltak Elsanousi és munkatársai is, akik 120 oC-on 144 h reakció idő után nanoszálak 

helyett csupán kötegekbe rendeződött titanát nanocsöveket találtak a mintáik SEM vizsgálata 

során143. Wu és munkatársai ezzel szemben előzőleg (cNaOH: 10 M, T: 130 oC, t: 30 h) 

előállított nanocsöveket további 10 órán át 180 oC-on újra autoklávozva, úgy találták, hogy a 

minta már nanoszálakból áll, amelyek felületét rendezetlen 2 D lamellák borítják14. TEM 

felvételeikre alapozott „felhasadozásos” nanoszál kialakulási elméletük egyenesen az 

ellentettje a kísérleti eredményeink alapján általunk javasolt ellenkező irányú 

mechanizmusnak. Az a tény, hogy nyugalomban lévő autoklávban nanocső kiindulási 

anyagból nanoszálakat állítottak elő, saját elméletünk hagyományos szintézisre való 

kiterjeszthetőségét, általános alkalmazhatóságát sejteti. A nanocsőből-nanoszál átalakulás 

kinetikai és termodinamikai gátjának leküzdéséhez a hagyományos szintézis során magasabb 

hőmérsékletet, magasabb lúgkoncentrációt és hosszabb reakció időt kell alkalmaznunk, amely 

sem energetikailag, sem az ipari alkalmazhatóság szempontjából nem kedvező. 
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5.2. Titanát polimer nanokompozitok előállítása 
 

5.2.1. TiONW/HDPE nanokompozitok előállítása 

 

Erősebb, könnyebb, szívósabb kompozitok után nagyfokú igény mutatkozik szerkezeti 

anyagaink tekintetében. Erősítőhatás szempontjából a nanoszálakkal és nanocsövekkel 

erősített polimer kompozitok manapság még aligha versenyezhetnek a szén, kevlár vagy 

üvegszálas kompozitokkal, azonban az együttes alkalmazásukkal további erősítőhatást 

várhatunk. 

A módosított hidrotermális módszerrel készített titanát nanocsövek és nanoszálak 

morfológiai paramétereik alapján megbízhatóan jellemezhetőek. A képződött termék 99%-át 

nanocsövek és/vagy nanoszálak alkotják. A nanocsövek külső átmérője kb. 10 nm és 

hosszúságuk is megbízhatóan szabályozható. A nanoszálak méretparaméterei is jól 

kontrollálhatóak az általunk kidolgozott módszerrel. Mindezek alapján kézenfekvőnek tűnt 

ezen új nano anyagcsalád polimer rendszerekkel való társítása, nem beszélve arról, hogy a 

szakirodalomban zömmel csak az SWNT, MWCNT és agyagásványokat használnak 

elterjedten polimer erősítésre. Munkánk úttörő jellegű lehet, és jó eséllyel egy új szegmenst 

nyithat e jellemzően termékorientált tudományterületen. 

A 5.1. fejezetben a titanát nanoszálak előállítására irányuló kutató-fejlesztő munka 

eredményeiről olvashattunk. Ez a munka párhuzamosan folyt a nanoszálak polimer 

töltőanyagként való felhasználását megcélzó kísérletekkel, így az első nanokompozitok 

elkészítéséhez a módosított hidrotermális előállítás 5.1.2 fejezetben ismertett módon készült 

nanoszálakat használtuk fel. 

5.2.1.1. Húzási jellemzők meghatározása 

 

A Brabender plasztográffal előállított eltérő töltő tömeggel rendelkező TiONW/HDPE 

nanokompozitok húzóvizsgálat eredményeit a 31. ábrán tüntettük fel. Növekvő 

töltőanyagtartalom hatására a folyáshatárhoz tartozó húzószilárdság és a Young modulusz nő, 

míg a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás csökkenő tendenciát mutat. Gazdaságossági 

szempontból igen magas, 20 m/m% nanoszállal társított kompozitok esetében a 

folyáshatárhoz tartozó húzószilárdság és a Young modulusz rendre 20 % és 50 % növekedést 
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mutatott az alappolimerhez képest, ezzel szemben a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás 

értékekben rendre 40 % és 70 % csökkenés jelentkezett. 

 

31. ábra Brabender plasztográfos bedolgozással készített titanát nanoszál-HDPE 
nanokompozitok jellegzetes szakító görbéi d), és a belőlük származtatott mechanikai 

paraméterek a-c) 

 

A szakadási felszínek pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata megmutatta, hogy a 

begyúrás során a töltőanyag csak részlegesen táródott fel. A szakadási felületen ugyan nem 

találtunk nanoszál aggregátumokat, azonban a próbatest nyakképződésre jellemző plasztikus 

folyási alakváltozáson átesett részének felszínét részletesen átvizsgálva, azon számos 10-40 

mikrométer nagyságú nanoszálakból álló aggregátumot fedeztünk fel (32. ábra/e,f). A 

méretüket nézve durva aggregátumok jelenléte minden bizonnyal a kompozitok idő előtti 

elszakadását okozta, nagymértékben csökkentve ezáltal a szakítószilárdságot és a 

nyújthatóságot. Bizakodásra adhat okot a modulusz és a folyáshatárhoz tartozó húzószilárdság 

együttes növekedése (31. ábra/a,b). Az előbbi növekedése a mátrixnál nagyságrendekkel 

nagyobb szilárdságú töltőanyag társítása esetén elvárt, míg az utóbbi párhuzamos növekedése 

erősítőhatást feltételez. 
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32. ábra A minták szakadási felületéről készült SEM felvételek: a, b) módosítatlan  
polimer, c, d) 20 m/m% nanoszál tartalmú nanokompozit szakadási felülete, e, f) 20 m/m% 

nanoszál tartalmú nanokompozitból készült próbatest felszíne a teleszkópeffektus 
befűződési szakaszán 

d 

a b 

c 

e f 
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5.2.1.2. Nanokompozitok termikus tulajdonságai 

 

A nanokompozitok szerves fázisának bomlási hőmérsékletét termogravimetrás 

analízissel határoztuk meg. A 20 m/m% nanoszállal társított kompozitnál a 25 %-os 

tömegvesztéshez tartozó bomlás mintegy 40 oC-kal később kezdődött meg (33. ábra). A 

nanokompozit termooxidatív stabilitás növekedésének hátterében álló folyamatok feltárására 

további vizsgálatok szükségesek. 

 

33. ábra Termogravimetriás analízis: A) módosítatlan HDPE, B) 20 m/m% titanát 
nanoszállal társított HDPE 

 

5.2.1.3. A plasztográfos bedolgozás hatása a nanoszálak méret paramétereire 

 

Felvetődött a kérdés, hogy a plasztográfos bedolgozás során a nanoszálak a viszkózus 

műanyag ömledékben fellépő nyíróerőkkel szemben mennyire képesek ellenállni, azaz a 

feldolgozás során van-e száltöredezés? 

A termogravimetriás adatok birtokában a polimer nanokompozitok 500 oC-on 2 órán 

keresztül levegőben való hevítése elegendő volt a szervesanyag tartalom eltávolítására. A 

nanoszálak alkotta visszamaradt hamu transzmissziós elektronmikroszkópos felvételeinek 

kiértékelése megmutatta, hogy a gyúrókamrában elszenvedett mechanikai behatások ellenére 

nem történt jelentős száltöredezés (34. ábra). 
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34. ábra a) TEM: titanát nanoszál a bedolgozáselőtt, b) SEM: titanát nanoszál/HDPE 
nanokompozit, c) TEM: a polimer termooxidatív eltávolítása után a nanokompozitból 

visszamaradt töltőanyag 

 

A titanát nanoszálakkal való polimer erősítés terén elért szerény eredményeinket a 

további kísérleteket megalapozó úttörő jellegű előkísérleteknek tekintjük. Mivel ezidáig nincs 

tudomásunk egyéb, a hidrotermális módon előállított nanoszálakkal társított polimer 

kompozitokkal foglalkozó dolgozatról, ezért eredményeinket más szerzők részben hasonló 

munkáival hasonlítottuk össze. 

Tjong és Meng már egy évtizeddel ezelőtt felismerte, hogy az akkori kutatások 

központjában lévő vágott üvegszál, alumínium borát (Al18B4O13) szálak144, illetve a több mint 

egy nagyságrenddel magasabb előállítási költségű szilícium-karbid (SiC) mikroszálak145 

mellett, a kalcinálásos módszerrel készült 0,5-1 mikrométer széles és 10-40 mikrométer 

hosszú kálium-titanát (K2Ti6O13) mikroszálak kedvező fizikai-kémiai és mechanikai 

tulajdonságaiknak köszönhetően alkalmasak lehetnek polimer erősítésre. Munkájuk során 

tetrabutil-ortotitanáttal felületmódosított kálium-titanát mikroszálakat társítottak amorf 

termoplasztikus polikarbonáttal két-csigás extrúderben146. A húzási jelemzők szerint a Young-

modulusz 20 m/m% töltőanyag tartalomnál 0,5 GPa-ról 3,5 GPa-ra nőtt, míg a 

szakítószilárdság 60 MPa-ról 21 MPa-ra csökkent, a szakadási nyúlás pedig drasztikusan 

lecsökkent a növekvő mikroszál tartalommal, ≥5 m/m% töltőanyag hatására 135 %-ról 1-2 %-

ra. A bedolgozás során komoly polimer degradációt is megfigyeltek. 

A szerzőpáros polipropilén147 és poliamid-6148 műanyagokkal társított kompozitok esetében 

az előzőekkel szemben azt tapasztalta, hogy a szakítószilárdság mintegy 15 m/m% 

száltartalomig emelkedő tendenciát mutatott. 

Yu és munkatársai 20 m/m% kálium-titanát mikroszállal töltött PP/PA blend esetében 

szintén mintegy 60 %-os szakítószilárdság növekedést írtak le149. A száltartalom növekedéssel 

párhuzamos szakítószilárdság javulást mutattak ki poliftalazinon-éter-szulfon-keton mátrix 

a 

a b c 
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alkalmazásával Qu és kollégái is150. A titanát mikroszálak poliéter-éter-ketonba való 

beágyazása a Young modulusz és a szakítószilárdság növekedését eredményezte, azonban, 

mint az a mi esetünkben is tapasztalható volt, mindez a szakadási nyúlás drasztikus 

csökkenéséhez vezetett151. 

A polimer mátrix oldaláról megközelítve, Zou és mtsai MWCNT/HDPE 

nanokompozitokon vizsgálták a többfalú szén nanocsövek erősítőhatását152. Eredményeinket 

összehasonlítva, ők már jóval kevesebb töltőanyag bedolgozásával, mindössze 1 m/m% 

MWCNT hatására több mint 20 %-os szakítószilárdság és több mint 60 %-os Young 

modulusz növekedést regisztráltak, miközben a szakadási nyúlás érték a felére csökkent. 

Ennél magasabb töltőtömeg esetén a modulusz és a szakítószilárdság értékek romlását 

észleték. Ezt, a mikroszkópos képekre alapozva a nanocső tartalom növekedéssel járó 

csökkenő diszperzitás fokkal, azaz az általunk is észlelt aggregátumok felületéről 

potenciálisan kiinduló másodlagos repedések okozta mechanikai inhomogenitásokkal 

magyarázták. 

 

5.2.2. TiONW/TPU nanokompozitok előállítása 

 

A nanokompozitok elkészítéséshez három nagyobb mintamennyiséget használtunk. Az 

egyes mintak jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

2. Táblázat TPU-nal társított nanoszerkezetek jellemzése 

 Alapanyag 
cNaOH 

 
(móldm-3) 

Szintézis 
idő 
(h) 

Fordulat- 
szám 

(1/perc) 

SBET 

 
(m2g-1) 

Vpcum(9,6 nm) 

 

(cm3g-1) 

TiNT TiO2 
(anatáz) 

10 24 1,5 214 9,3*10-2 

TiNW_01 TiONT 10  130 239 1,4*10-1 

TiNW_02 TiONT 10  130 177 5,7*10-2 

 

A három mintát a titanát nanoszál képződés eltérő fázisaiból választottuk. A TiNT 

jelölésű minta a kiindulási anyagként felhasznált titanát nanocsövekből áll (35. ábra/a). 

Fajlagos felülete 214 m2/g. A TiNW_01 minta az előzőnél valamivel nagyobb fajlagos 

felülettel rendelkezik, feltehetőleg a kötegbe rendeződött nanocsövek között létrejött 

másodlagos pórusok létrejötte miatt (35. ábra/b). A TiNW_02 minta 177 m2/g fajlagos 
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felülettel rendelkezik. Szintén nanoszálakból áll, viszont egy későbbi képződési stádiumból 

(35. ábra/c). A 9,6 nm-ig kummulált pórustérfogatokat is feltüntettük. Ez a TiNT és a 

TiNW_01 mintánál hasonló nagyságrendbe tartozik, míg a TiNW_02 mintánál a 

legalacsonyabb, mutatva ezen átmérőjű pórusok kisebb arányát a mintában. 

Az átmérő/hossz arány is különbözik. A nanocsövek 10 nm-es külső átmérővel és kb. 

200 nm átlagos hosszúsággal rendelkeznek, míg a TiNW_01 minta inkább nanocső 

kötegekből áll, és a TiNW_02 már mezopórusos nanoszál. Lényeges különbség a szálak 

hosszúsága. A TiNW_01 mintában a szálak átlagos hosszúsága 1,5 mikrométer, míg a 

TiNW_02 mintában lévő szálak lényegesen hosszabbak, mintegy átlagosan 3,5 mikrométer 

hosszúsággal rendelkeznek. Ugyanezen minták magnézium sztearáttal felület módosított 

változatait is felhasználtuk, amelyeket a továbbiakban smTiNT, smTiNW_01 és smTiNW_02 

rövidítésekkel jelöltünk. 

35. ábra TEM felvételek: a) TiNT, b) TiNW_01, c) TiNW_02 

 

A titanát nanocsövekről szóló első közlemények megjelenése után több tudományos 

műhelyben is megindultak a nanocsövek szerkezetének feltárására irányuló kutatások. Habár 

a 

b c 
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a pontos kémiai szerkezet tekintetében ma sincs egységes álláspont a szakirodalomban, az 

azonban kijelenthető, hogy a nanocsöveket és nanoszálakat felépítő titán központú 

oktaéderekből álló rétegek között ioncsere pozícióban lévő kationok, leggyakrabban Na2+, K+ 

ionok helyezkednek el153. A katinok már a szintézis után a desztillált vizzel való mosás során 

részben protonokra cserélhetők, illetve híg savas kezeléssel teljes egészében protonált titanát 

forma hozható létre. Az ioncsere és/vagy felületi adszorpció egyensúlyi folyamatok, így azok 

szabályszerűségeinek megfelelően az ioncsere pozíciókon, illetve felületi adszorpciós 

helyeken keresztül a szerkezetbe a körülményektől függően egyéb egyértékű, és kétértékű 

kationok bejuttatására van lehetőség. A korábbiakban a kutatócsoportunk beszámolt K+, Ba2+, 

Cd2+ ionokkal módosított titanát nanocsövekről, de a szakirodalomban megtalálhatóak Fe, Ni, 

Cu, Ag, Pt, Pd, Ru és Au kationokkal adagolt titanát nanoszerkezetek is 154,157. 

Bavykin és mtsai megmutatták, hogy a titanát nanocsövek több ioncsere 

pozícióval/felületi adszorpciós centrummal rendelkeznek, mint a hasonló kémiai felépítésű, 

azonban eltérő morfológiai megjelenésű nanoszálak158. 

 

5.2.2.1 Anizotróp titanát nanoszerkezetek felületmódosítása 

 

Egy új anyag vizsgálata során, illetve a lehetséges gyakorlati alkalmazások felé vezető 

úton gyakran szükségessé válik az anyag különböző szerves oldószerekben való 

diszpergálása. A hidrofil titanát nanocsövek és szálak a titán-dioxidhoz hasonlóan szerves 

oldószerekkel elegyítve nem alkotnak stabil szuszpenziót, ehelyett gyorsan kiülepednek. A 

probléma megoldására, azaz a diszperzió stabilitás javítása érdekében szükség van e 

nanoszerkezetek hatékony felületmódosítására, funkcionalizálására. Mivel felületmódosított 

titán-dioxid nanorészecskéket alkalmaznak adalékként a papír és festékiparban, színező 

és/vagy fényvédő töltőanyagként a kozmetikai, műanyag és élelmiszeriparban, ezért a titanát 

nanorészecskék felületmódosításának a tudományos ismeret bővülése mellett, komoly 

gazdasági vonzatai is lehetnek. Mindezen előnyös tulajdonságok ellenére némileg meglepő, 

hogy a titanát nanocsövek és nanoszálak felületmódosításával és diszperzió stabilitás 

vizsgálatával fogalalkozó szakirodalom meglehetősen szűkös. 

A felületkémiai mérésekből tudjuk, hogy a nanocsövek és nanoszálak felületén 

hidroxil csoportok helyezkednek el. Felületi hidroxil csoportokat tartalmazó szervetlen oxidok 

pl. TiO2, SiO2, felületmódosítására elterjedten használják a különböző alkoxi -és klór-

szilánokat159,160. 
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Byrne és mtsai allil -és propil-trietoxi-szilán vegyületekkel folyadék fázisban 

sikeresen funkcionalizáltak titanát nanocsöveket161. Yan és csoportja két lépésben mikróbák 

által is lebontható poli-ε-kaprolaktonnal módosította a titanát nanocsövek felületét162. Az első 

lépésben a nanocsöveket 3-aminopropil-trietoxi-szilánnal és glicidollal reagáltatták, hogy a 

polimerizációban inaktív szervetlen hidroxil csoportok helyére szerves hidroxil csoportokat 

juttassanak. A második lépésben a felületen ezek a hidroxil csoportok iniciálták az ε-

kaprolakton gyűrűfelnyílásos polimerizációját trietil-alumínium katalizátor jelenlétében. A 

közelmúltban ugyanez a kutatócsoport metil-metakrilát gyökös polimerizációjával 1,5-6 nm 

vastag poli-metil-metakrilát réteggel bevont titanát nanocső-PMMA mag-héj hibrid 

nanokompotizitot állított elő163. Mások 4-5 nm vastagságú, egyenletes vezető  polimer 

polianilin (PANI) burkolatot alakítottak ki a titanát nanotekercsek felületén P123 (PEO-PPO-

PEO) amfilil tulajdonságú szerkezet irányító triblokk kopolimer segítségével164. Volel és 

kollégái nem a külső hengerpalást felszínen alakítottak ki bevonatot, hanem a nanocsövek 

csatornáit töltötték meg polietilén-oxiddal (PEO)165. Ezt, két módszerrel is sikeresen 

végrehajtották. Az egyiknél a kész nanocsöveket a polimer oldatával kezelték, a másiknál 

viszont a nanocső előállításhoz szükséges kiindulási anyag tartalmazta a polimert, amely az 

elméletük szerint a lapfeltekeredés közben záródott a nanotekercsek belsejébe. 

Az előzőekben bemutatott, bonyolultabb felületmódosítási módszerekhez képest egy 

jóval egyszerűbb eljárással magnézium-sztearáttal vontuk be a 2. Táblázatban jellemzett 

három eltérő morfológiával rendelkező titanát mintát. A módszer a titanátok ioncsere 

kapacitásán alapult. A stratégia a következő volt: 

1) A nanoszerkezetű anyagok Na2+ tartalmát híg savas kezeléssel protonokra cseréltük. 

2) A protonált formát további ioncsere/felületi adszorpció révén Mg2+ ionokkal 

módosítottuk. 

3) A Mg2+ ionokat tartalmazó nano objektumok felületére ezután folyadék fázisban 

sztearát anionokat kemiszorbeáltattunk. 

Az eljárás során a szálak és csövek felületére vékony vízben oldhatatlan magnézium-

sztearát csapadék kemiszorbeálódott (36.-37. ábra).  



 

  81

5.2.2.1.1. Infravörös spektroszkópia 

 

 
 

36. ábra FTIR spektrumok: a) magnézium sztearát, b) TiNT, c) smTiNT, d) TiNW_01, e) 
smTiNW_01, f) TiNW_02, g) sm TiNW_02 

 

Az infravörös spektroszkópia a kvantitatív és kvalitatív analízis területén egy igen 

szelektív és érzékeny módszer. A felületmódosított mintákban a magnézium-sztearát 

azonosítására a minták infravörös spektrumát a tiszta standard anyag spektrumával 

hasonlítottuk össze (36. ábra). A titanát nanoszerkezetek FT-IR spektrumokon az 1000 cm-1 

alatt megjelenő, összeolvadt sávokat a szerkezeti O-Ti-O és Ti-O vázrezgésekként 

azonosítják. Jellemző még az intezív 1631 cm-1 sáv, amely a szerkezeti kristályvíz  H-O-H 

rezgéséból adódik, (1400 cm-1) valamint a 3600-3100 cm-1 között elterülő széles OH-

vegyértékrezgési sáv. 
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Telített szénhidrogének normálrezgései a CH- és CC-vegyértékrezgés, valamint a CH- 

és CC-deformációs rezgés főbb csoportokba sorolhatók. A hidrogéntartalmú szénvegyületek 

infravörös színképe-a legegyszerűbb molekulák kivételével- jól felbontott spektrum esetén 

2720 és 3100 cm-1 között legalább négy sávot tartalmaznak, amelyek a metil-, a metilén- és a 

metincsoportok CH-vegyértékrezgéseitől származnak. Ezek a sávok általában megfelelően 

élesek és intenzívek, ezért azonosításra jól felhasználhatók. Ezek a tiszta magnézium-sztearát, 

és a felületmódosított titanát minták színképeiben is megtalálhatóak (36. ábra). A 

spektrumokon 2850 cm-1-nél a metilén, szimmetrikus CH-vegyértékrezgést, 2873 cm-1-nál a 

metil szimmetrikus CH-vegyértékrezgést, 2917 cm-1-nél a metilén aszimmetrikus CH-

vegyértékrezgést és 2958 cm-1-nél pedig a metil aszimmetrikus CH-vegyértékrezgés 

asszignálható (36. ábra/a,c,e,g). Ezek a szerves anyag jelenlétére utaló sávok a módosítatlan 

titanátok színképeiből hiányoznak, pontosabban e hullámszámoknál tapasztalt kis intenzitású, 

„negatív” sávok a háttérkorrenkció során jöttek létre (36. ábra/b,d,f). Megjelenésük oka 

valószínűleg az, hogy a miatakészítés során használt KBr só mátrix kismértékben szerves 

anyaggal szennyezett lehetett. 

A normál paraffinok CH-deformációs rezgései 1485 és 720 cm-1 intrevallumban 

jelentkeznek. Ebben a tartományban a referencia anyag és a felületmódosított mintáknál is az 

1468 cm-1-nél megjelenő intenzív sáv a metiléncsoport, síkban deformációs, ún. ollózó 

rezgéseinek frekvenciája. A kisebb hullámszámok felé a sávon jelentkező váll valószínűleg az 

aszimmetrikus metil deformációs rezgéseitől származik. A referencia magnézium-sztearát 

spektrumán a metiléncsoport aszimmetrikus síkban deformációs ún. kaszáló rezgése 720 cm-

1-nél okoz intenzív éles elnyelési sávot, amely azonban a nanoszerkezetű mintákban nem 

azonosítható. 

A szénváz vegyérték -és deformációs rezgései 1500 cm-1 alatt jelentkeznek. A 

spektrumok értékelésekor e sávok elemzésére nem vállalkoztunk, mert intenzitásuk kicsi és 

mindig csatolódnak egymással, illetve más rezgésekkel. 

A színkép e fontos ujjlenyomat tartományán megjelenő további rezgések azonosítását 

jelentősen megnehezíti az, hogy a CH-deformációs rezgések sávjai gyakran alkotnak, főleg a 

CC-vegyértékrezgésekkel, hibrid sávokat, amelyek megjelenési intervalluma elég nagy lehet. 

E bizonytalanság ellenére az FTIR vizsgálatokból megállapítható, hogy a 

felületmódosított titanát nanoszerkezetek magnézium sztearátot tartalmaznak. 
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5.2.2.1.2. Termogravimetria 

 
A mintákban lévő felületmódosító ágens mennyiségi meghatározására 

termogravimetriás módszert alkalmaztunk. A módosítatlan anyagok termogrammjainak 

lefutása mintegy 80 oC-tól kezdődően a gyengén adszorbeált, majd 120 oC felett az erősebben 

adszorbeált víz, ezt követően a szerkezeti víz távozását mutatja (37. ábra/a,b,c). A 

tömegvesztésből megállapítható, hogy a módosítatlan titanát nanoszerkezetek 8-11 m/m% 

össz víztartalommal rendelkeznek. E minták felületmódosított megfelelőinek termogrammjain 

230 oC-tól megjelenő lépcső feltehetőleg az adszorbeált magnézium-sztearát oxidatív 

bomlásából ered166,167. A tömegállandóság 400 oC után 84-85 m/m% hamutartalommal áll be. 

Mindezek alapján a felületkezelt minták magnézium-sztearát tartalma mintegy 10,8-11,7 

m/m%. A 230-400 oC között végbement tömegváltozás azonban a magnézium-sztearát 

bomlásából és a szerkezeti víz eltávozásából eredő együttes tömegcsökkenés eredménye, így 

ennek figyelembevételével a fentebb meghatározott kvantitatív érték 1-2 m/m%-kal 

csökkenhet. Ez az érték a mérés hibájának tekintendő. 

 

 

37. ábra Termogravimetriás analízis: a) TiNW_02, b) TiNT, c) TiNW_01, 

d) smTiNT, e) sm TiNW_02, f) smTiNW_01 
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5.2.2.1.3. A nanoszerkezetek magnézium-sztearát felületi borítottságának becslése 

 
Mivel a felületmódosított nanoszerkezeteket polimer töltőanyagként kívánjuk 

felhasználni, ezért fontos az első adszorpciós réteg kiépüléséhez minimálisan szükséges 

zsírsav mennyiségének ismerete. A kellő hidrofóbitás eléréséhez képest feleslegben 

adszorbeált zsírsav ugyanis kedvezőtlen irányba változtathatja meg a polimer nanokompozit 

fizikai-kémiai tulajdonságait.  

 

3. Táblázat 

Minta SBET Cst  aMgSt 

 m2g-1 mgg-1 mol*m-2 nm2 

smTiNT 214 (TiNT) 117 9,64*10-1 1,72 

smTiNW_01 239 (TiNW_01) 113,8 8,39*10-1 1,91 

smTiNW_02 177 (TiNW_02) 108 1,08 1,54 

 

Egy rétegű borítást feltételezve aMgSt (nm2) egy adszorbeált magnézium-sztearát 

molekula számára rendelkezésre álló adszorbens felszínt a következő módon számoltuk: 

Asztearát
St

BET
MgSt

NMr
c

S
a






)(

18

2

10
 

ahol, SBET (m2) az adszorbens fajlagos felülete, cst az adszorbeált sztearát mennyiség 

(mgg-1), Mr a relatív atomtömeg (gmol-1), és NA az Avogadro állandó. A magnézium sztearát 

felületi koncentrációja az egyes mintákon 0,84-1,08 mol*m-2 között változik. 

Ukrainczyk és mtsai vizsgálatai alapján a különböző kristálymorfológiájú precipitált 

kálcium-karbonát felületeken nátrium-sztearát adszorpciójakor az egyrétegű borítás 

eléréséhez négyzetméterenként 5,23-7,92 mol zsírsav anion szükséges168. Ez mintegy 

háromszorosa a titanát felületeken kapott értékeknek. Elméleti számítások alapján egy 

merőlegesen adszorbeálódott sztearát molekula felszínigénye 0,248 nm2. A magnézium-

sztearát két alkilláncát és a közöttük lévő térrészt számításba véve egy merőlegesen 

adszorbeálódott párhuzamos alkilláncokkal rendelkező magnézium-sztearát molekula 

felületigénye kb. 0,7 nm2. Az általunk kapott 1,54-1,91 nm2 értékekre két lehetséges 

magyarázatot adhatunk. A sztearát anionok kemiszorpcióját a Mg2+ ionok felületi 

koncentrációja alapvetően meghatározza, hiszen a sztearát anionok karboxil csoportjai a 

magnézium ionokhoz koordinálódnak, így a nagyobb felületigény oka lehet az is, hogy az 
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adszorbens felületegységre nézve kevesebb magnézium iont tartalmaz, mint az a sztearát 

anion ideális egyrétegű adszorpciójához szükséges lenne. Másrészt, megfelelő felületi 

magnézium ion „sűrűséget” feltételezve az elméleti értéktől való eltérés hátterében a 

kemiszorbeálódott magnézium-sztearát megváltozott konformációja is állhat. Ha a 

molekulában lévő alkilláncok nem párhuzamosan állnak, hanem V-alakban bizonyos szöget 

zárnak be, akkor nyilvánvalóan a molekula nagyobb felületigénye következtében az 

adszorpciós réteg szerkezete is eltérő lesz, és a felületegységre vonatkoztatott sztearát 

koncentráció is kisebb lesz. 

 

38. ábra Magnézium sztearát komformer

 

A fentebb felsorolt feltételezések alátámasztására megrajzoltuk a magnézium-sztearát 

molekulát úgy, hogy a V alakban álló zsírsav láncok kb. 60 fokos szöget zártak be. Erre a 

konformerre alacsony elméleti szinten (B3LYP/STO-3G) számítottunk elektronsűrűséget. A 

következő lépésben erre a sűrűségre illesztett felület geometriai paramétereit határoztuk meg 

a Molden molekulagrafikai program segítségével. A számítások alapján egy a felületen fekvő 

helyzetben adszorbeálódott magnézium-sztearát molekula megközelítőleg 2,3 nm2 felszínt 

foglalna el (39. ábra/a), míg a felületre álló helyzetben adszorbeálódva a felszínigény 1,18 

nm2 volna (39. ábra/c). 
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39. ábra Magnézium sztearát molekulák lehetséges adszorpciója titanát nanocső és nanoszál 
felületen a) „kis” ,b) „közepes”, c) „nagy” felületi borítottság esetén 

 

5.2.2.1.4. Nedvesedési peremszög meghatározás 

 

Szilárd anyagok felületi szabadenergiájának meghatározására alkalmas módszer a 

nedvesedési peremszög meghatározás. A módszer alapja az, hogy a vizsgálandó szilárd 

felületre helyezett folyadékcsepp különböző alakot vehet fel a határfelületi energiák értékétől 

függően. A létrejött csepp alakokat az ún. peremszöggel () lehet jellemezni. A peremszög 

vagy kontaktszög jelen esetben a folyékony/gáz határfelülethez a három fázis találkozási 

pontjából húzott érintő és a szilárd felület síkja által bezárt szög, a folyadékfázison keresztül 

mérve. Minél nagyobb a peremszög annál kevésbé nedvesíti a folyadék az adott felszínt. 
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40. ábra TiNW_02 gyengén kompaktált porhalmaz nedvesedése 

 

Az TiNW_02 mintából készített gyengén kompaktált porózus porhalmaz felületét a 

ráhelyezett vízcsepp tökéletesen nedvesíti. =0o azaz a folyadék arra törekszik, hogy 

monomolekuláris rétegben szétterüljön a szilárd felületen teljesen elzárva azt ezáltal a gőz 

fázistól. A hasonló módon smTiNW_02-ből készített porózus porhalmazra helyezett vízcsepp 

alakja és a mért 160o-os peremszög azt mutatja, hogy a folyadékcsepp a felületmódosított 

nanoszálakból készített felszínt nem nedvesíti. 

 

41. ábra smTiNW_02 gyengén kompaktált porhalmaz nedvesedése 

 

Általánosan elfogadott, hogy >90o esetében a folyadék nem nedvesíti a szilárd fázist, 

azonban hidrofób felületeken >150o mért peremszögek esetében az ún. 

szuperhidrofóbicitásról beszélünk. A jelenséget lótusz-effektusként is emlegetik, mivel a 

természetben hasonló folyamat játszódik le a vízcseppekkel a lótusz leveleinek felszínén, de 

más növények és ízeltlábúak is rendelkeznek ilyen különlegesen víztaszító felületekkel. A 

lótusz-effektus oka a növény levélén és virágain kialakult különleges felületi struktúra. A 

bőrszöveten ugyanis kb. 5-10 mikrométer magas és egymástól 10-15 mikrométer távolságra 

lévő apró dudorok találhatók, amelyek egy cutin nevű biopolimerrel borítva egy vízhatlan 

redős védőréteget alkotnak. A szuperhidrofóbicitás felléptének elengedhetetlen feltétele tehát 

az anyagi minőségen túl a különleges, mikro-és nanostruktúrált felületek léte169. 

a b c 
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A továbbiakban az érdességet és a porozitást csökkentettük azáltal, hogy a 

nanoporokból és a magnézium-sztearátból is jól kompaktált pasztillákkat képeztünk. 

 

42. ábra a) TiNW_02 felület nedvesedése b) smTiNW_02 felület nedvesedése c) magnézium 
sztearát felület nedvesedése 

 

Az TiNW_02 mintából készült pasztilla felületét a víz továbbra is jól nedvesítette. A 

laposan és szélesen szétterült 13 mg-os vízcseppen =10o peremszöget mértünk (42. ábra/a). 

Ugyanezen minta felületmódosított változatával készített pasztilla felületét a víz továbbra sem 

nedvesítette. =141o kontaktszög alakult ki (42. ábra/b). Megfigyelhető, hogy ugyanazon 

felületmódosított nanoszál alkotta felület hidrofóbitása az érdesség csökkenésével 

egyetemben csökkent, azonban a mért =141o peremszög azt mutatja, hogy a felület továbbra 

is meglehetősen hidrofób. Némileg meglepő, hogy a felületmódosító ágens, azaz a 

magnézium-sztearátból készített pasztilla felületére helyezett vízcseppen mindössze =99o 

peremszöget mértünk (42. ábra/c). A jelenség hátterében minden bizonnyal az áll, hogy a 

felület módosított nanoszál és a felületmódosító anyagokból azonos módon kompaktált 

pasztillák felülete, habár kémiailag hasonló, azonban a nanoszálakból álló pasztilla felülete 

mégis nagyobb nanostruktúrált érdességgel rendelkezik a képlékeny magnézium sztearátból 

álló simább felületű pasztillához képest. 

Ukrainczyk és mtsai nátrium-sztearáttal hidrofóbizált kálcium-karbonát felületeken 

végzett vizsgálataik alapján azt kapták, hogy az első adszopciós réteg kiépülésének 

megfelelően a kontaktszög =130o-ig növekedett, majd a további adszorpció hatására a 

kontaktszög értéke már nem változott. 

Az ún. úszópróba is jól reprezentálja a hidrofil és hidrofób nanoszálak nedvesedési 

különbségét. A módosítatlan nanoszálak a víz alá merülve szuszpenziót képeztek (43. ábra/b), 

míg a magnézium-sztearát és a magnézium-sztearáttal felületkezelt nanoszálak alkotta 

porhalmaz 100 m/m% ban a víz felszín felett maradt (43. ábra/a, c). 

a b c 
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43. ábra Az eltérő polaritású anyagokkal végzett úszópróba: a) magnézium sztearát, b) 
TiNW_02, c) smTiNW_02 

 

A fentiekből arra következtethetünk, hogy a hasonlóan, vagy egyéb más módon 

felületmódosított titanát nanoszálakból megfelelő technikával, ilyen mikro-nano méretű 

kiemelkedésekkel mintázott szuperhidrofób, öntisztuló felületeket hozhatunk létre, melyek 

számos lehetséges gyakorlati alkalmazási területen felhasználhatóak. 

a b c 
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5.2.2.2. A termoplasztikus poliuretán szakító görbe értelmezése 
 

A töltőanyag nélküli TPU szakító görbéje (44. ábra) hasonlít más TPU-k 

szakítógörbéjére. 

 

44. ábra A termoplasztikus poliuretán szakító görbe értelmezése 

 

A görbén jellegzetesen három régiót különíthetünk el. 

Az első kezdeti régióban a húzófeszültség (σ), lineárisan növekszik a megnyúlással 

(ε). Ez az elasztikus deformációs szakasz és lefutása, meredeksége, hossza alapvetően a TPU 

kristályosságától, azaz a kemény szegmens tartalomtól és rendeződésüktől függ 170. A 

folyáshatár a görbe azon rövid szakasza, általában egy pontja, ahol a σ vs. ε már nem lineáris, 

mivel a kristályos térrészek alkotta rendeződött hálózat az egyre növekvő terhelést nem képes 

tovább elviselni és így a rendeződött hálózat összeomlik95,170. 

A folyáshatár után bekövetkező plasztikus deformáció két jellegzetes szakasza 

különíthető el a szakítógörbén. A szerény emelkedést mutató, kisebb meredekségű plató 

szakaszhoz a lágy szegmensek deformációja valamint a kisebb átmérőjű kemény szegmensek 

rotációja, rendeződése kapcsolható. 

A σ–ε görbe hátsó régiója hirtelen emelkedik, a meredekség nő. Ez a szakasz a lágy 

szegmensek megnyúlásával és az ún. „feszültség indukált kristályosodással”, „strain 

hardening (SH)/strain induced crystallisation (SIC)”, valamint a kemény szegmens hálózat 

további felbomlásával járó mikromechanikai deformációkkal hozható kapcsolatba95. 
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5.2.2.3. Húzási jellemzők meghatározása 

 

A tiszta termoplasztikus poliuretán szakító görbéjének elemzése megmutatja, hogy a 

referencia polimer 40 MPa szakítószilárdsággal és 8 MPa Young modulusszal rendelkezik. 

Elasztomerről lévén szó, a szakadási nyúlás 650 %, azaz a próbatest az eredeti hosszának 

mintegy 6,5-szeresére nyújtása után elszakad. Az alábbi grafikonokon az elkészült 

nanokompozitok mechanikai görbéi, illetve az azokból származtatott átlagértékek láthatóak 

(45. ábra). 

 

45. ábra Nanoszerkezetű titanát töltőanyaggal társított TPU kompozitok húzási jellemzői 

(szaggatott vonallal a perkolációs határt jelöltük) 
 

A 45. ábra/a a nanokompozitok szakítószilárdság értékeit mutatja. Az értékekből 

kitűnik, hogy egészen alacsony tömegszázalékos bekeverésekkor a szakítószilárdság enyhe 5-

20 %-os csökkenést mutat, majd 0,2 m/m% töltőanyag tartalomtól kezdődően a 

szakítószilárdság értékek emelkedő tendenciát mutatnak. Egy korábbi munkánk során hasonló 

módszerrel készült titanát nanocső/polisztirol nanokompozitokat vizsgáltunk. Ott, extrém 

alacsony 0,0625 m/m% felületmódosított titanát nanocső hatására mintegy 30 %-os 

a b 

c d 
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szakítószilárdság és 18 %-os Young modulusz növekedést regisztráltunk161. 0,5-2 m/m% 

töltőanyag tartalommal rendelkező TiNW_02 és ennek felületmódosított változatával 

smTiNW_02 társított műanyagok az alappolimernél 20%-al nagyobb szakítószilárdság 

értékekkel rendelkeznek. 2 m/m%-nál nagyobb töltőanyag tartalom hatására a 

szakítószilárdság csökken és 4 m/m% esetén újra a referencia polimer 40 MPa körüli 

értékeket vesz fel. Ennél nagyobb töltőarány esetén a szakítószilárdság értékek jelentősen 

lecsökkennek. Érdemes megjegyezni, hogy az 16% és 24% TiNW_02-val készült 

nanokompozitok 30 MPa körüli szakítószilárdsággal rendelkeznek, ami a töltőanyag arányt 

figyelembe véve a legkisebb arányú csökkenés. 

Megfelelő technikával a nanoszálakból önhordó filmek készíthetőek204, amelyek a 

rétegvastagságtól függően akár áttetszőek is lehetnek (46. ábra). 

46. ábra TiNW_02 mintából készült különböző vastagságú önhordó filmek (TiNW_02 film) 

 

A porózus filmek szabad térfogati hányadát polimerrel kitöltve magas töltőtömegű 

nanokompozitokat hoztunk létre. Ezek húzási jellemzőit összehasonlítva a drop casting 

módszerrel készített minták értékeivel, megállapítható, hogy azoktól a szakadási nyúlás és a 

szakítószilárdság értékekben elmaradnak, míg a modulusz és az 50 %-os megnyúláshoz 

tartozó szilárdság értékekben meghaladják azokat (45. ábra). 
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47. ábra Nanoszerkezetű titanát töltőanyaggal társított TPU kompozitok jellegzetes 
feszültség-megnyúlás diagramjai 

a), b) TiNW_02 mintával módosított polimer sorozat, c) 4 m/m% töltőanyag tartalmú 
polimer nanokompozitok 

 

A nanokompozitok szakadási nyúlás értékeit megvizsgálva megállapítható, hogy 4 

m/m% bekevert töltőanyag tartalomig a minták a referencia műanyag 650%-os 

megnyúlásához képest az értéket nem változtatják. Magasabb töltőanyag tartalom esetén a 

nyújthatóság csökken, azonban a csökkenés nem drasztikus mértékű, hiszen az TiNW_02-val 

készült minták még 24 m/m%-os bekeverési aránynál is mintegy 350 %-os szakadási 

nyúlással rendelkeztek (45. ábra/b). 

Az 50%-os megnyúláshoz tartozó szilárdság értékeket tekintve vonható le a legtöbb 

következtetés az alkalmazott töltőanyagokról (45. ábra/d). Itt jól megfigyelhetjük mely titanát 

morfológia kölcsönöz kedvezőbb mechanikai erősítést. 1,5 m/m% töltőanyag tartalomig a 

szilárdságértékek nem mutatnak említésre méltó emelkedést. A perkolációs határ (p) után 

azonban a szilárdságértékek az összes kompozitnál jelentősen emelkednek. Kiemelkedő 

emelkedés tapasztalható az TiNW_02 nanokompozitok esetén, míg a legkisebb arányú 

emelkedés a smTiNT esetén jelentkezik. TiNW_02 mintával társított nanokompozitnál a 

perkolációs határ felett a szilárdságérték exponenciális emelkedés után a referencia 

a b 

c 
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polimerhez tartozó 1,8 MPa kezdeti értékről, 24 m/m% töltőanyag tartalomnál 14,3 MPa-ra 

nő. A felületmódosított töltőanyagok a módosítatlan párjukhoz képest alacsonyabb szilárdság 

értékekkel rendelkeznek. Nagy valószínűséggel a jelenség oka a felületmódosításra használt 

magnézium-sztearát lágyító hatása. 

Mindezek alapján feltételezhető, hogy a módosítatlan titanát nanorészecske felszín és 

a poliuretán szegmensek között erősebb kölcsönhatás alakult ki, mint amilyen a hidrofób 

felülettel rendelkező titanát nanoszerkezetek és a poliuretán kemény szegmensek között 

létrejött. A hidrofil nanoszálak ugyanis nem csak a lágy szegmensekkel léphettek 

kölcsönhatásba, hanem a felületükön lévő hidroxil csoportokkal hidrogén híd kötést 

alakíthattak ki a poliuretán kemény szegmensekkel, ami jelentős többlet erősítést okozott a 

létrejött kompozitnak171,172. A sztearát láncokkal burkolt nanoszálak és a hidrofil kemény 

szegmensek között valószínűleg ennél jóval gyengébb kapcsolat állt fenn, inkább a lágy 

szegmensekkel kialakított gyenge kölcsönhatás feltételezhető. Úgy gondoljuk, hogy 

megfelelő polaritású és funkciós csoportokkal rendelkező felületkezelő ágens alkalmazásával 

a jövőben még nagyobb erősítőhatás érhető el. 

 

A nanokompozitok Young modulusz értékeit megvizsgálva a perkolációs határ után 4 

m/m%-nál nagyobb töltőanyag tartalom esetén a modulusz a töltőanyag tartalom 

növekedéssel párhuzamosan markáns növekedést mutatott. A húzószilárdság értékekhez 

hasonlóan a legnagyobb arányú növekedést az TiNW_02 töltőanyaggal társított műanyag 

nanokompozitok esetében regisztráltuk (45. ábra/c). A kiindulási poliuretán 10 MPa-os 

Young moduluszához képest a 24 m/m%-os polimer nanokompozit, mintegy 14-szeres 

növekedéssel, 140 MPa-os modulusszal rendelkezett, de az ennél kevesebb (12 m/m%) 

töltőanyag tartalomnál a kompozit modulusza is már figyelemre méltó, több mint 11-szeres 

növekedést, azaz 115 MPa-t mutatott. 
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48. ábra A nanokompozitok Young modulusz növekedése – kísérleti eredmények 
összehasonlítása a Guth féle modellel 

 

Napjainkig még nem egészen megoldott, hogy miként lehet az egyes mikro-

mechanikai elméleteket a nanoméretű rendszerekre kiterjeszteni, amikor az egyedi erősítő 

szálak és a polimerláncok is hasonló mérettartományba esnek173. A jól ismert Guth modell 

anizotróp részecskékkel töltött elasztomerek modulusz változását adja meg a töltő térfogat 

függvényében. A modell a cső vagy szálszerű töltőanyag hossz/átmérő arányán, és a töltő 

térfogaton kívül, a töltőanyag egyéb tulajdonságait nem is veszi figyelembe, de feltételül 

szabja, hogy a töltőanyag modulusza nagyságrendekkel nagyobb legyen a mátrix 

polimerénél174. A modulusz növekedése a perkolációs határ alatt a következő egyenlettel 

modellezhető: 

 2262.1067.01   oEE ahol p.    (1) 

A perkolációs határ felett az egymáshoz érő szálak hálózata egy gélszerkezethez 

hasonlítható, így a tapasztaltak alapján a perkolációs határ felett a modellt az alábbiak szerint 

módosul: 

 npAEE   1  ahol p      (2) 

az anizotróp töltőanyagra jellemző hossz/átmérő érték,  a töltőanyag térfogat 

aránya, Ap a perkolációs értékhez tartozó töltőanyag térfogat aránya, E0 az üres polimer 

rugalmassági modulusza, az A és az n pedig modell paraméterek. Az előállításnál 
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tömegszázalékban bemért töltőanyag térfogatszázalékra váltásához a nanoszerkezetű titanátok 

sűrűségét az előzetes méréseink alapján, egységesen 3 g/cm-3-nek határoztuk meg. 

Az (1) egyenlet alapján jósolt modulusz értékek E0 = 8,75 MPa, és  =65 esetén jó 

egyezést mutanak a TiNW_02 nanoszálakkal készült kompozitok kísérleti eredményeivel (48. 

ábra/1). A perkolációs határ felett a (2) egyenletben {E1, A, n}={18 MPa, 1,54*105, 2} 

paramétereket használtuk. Az n skálázó faktor értéke számos rendszerjellemzőtől függ, 

úgymint a részecske méret, részecske alak, polidiszperzitás foka és részecskék közötti 

kölcsönhatás erőssége175,176. A modell 4-12 m/m% között jól illeszkedik a TiNW_02@TPU 

mintákon meghatározott kísérleti eredményekre, azonban ennél magasabb töltőanyag tartalom 

esetén mindkét modell (1),(2) által jósolt modulusz érték növekedés jóval meghaladja a 

nanokompozitok kísérletileg meghatározott modulusz értékekeit (48. ábra). Az eltérést 

magyarázhatjuk azzal, hogy magasabb töltőtömegek esetén a nanoszálak aggregációs hajlama 

nő, vagy az okokat kereshetjük a poliuretán jellegzetes kétfázisú szerkezetében is. 

Elképzelhető, hogy a különbség hátterében az áll, hogy a nanoszerkezetű töltőanyag a 

különböző polaritású lágy és kemény szegmensekkel eltérő módon, nem egyforma 

valószínűséggel és erősséggel lépett kapcsolatba, hanem valamelyik szegmens típus és a 

nanoszálak között preferált kapcsolat állt fenn. 

A szívóságot, azaz az anyag törésig tartó energiaelnyelő képességét a feszültség-

deformáció diagram görbe alatti területének integrálásával kaphatjuk meg. Mivel ez a 

mérőszám húzóvizsgálat esetén megmutatja, hogy mekkora munka szükséges a próbatest 

adott hosszúságra való nyújtásához, illetve elszakításához, ezért ez a mérőszám az egyik 

legfontosabb a polimerek, vagy polimer kompozitok gyakorlati alkalmazásait tekintve177. 

A TiNW_02@TPU nanokompozitok feszültség-deformáció diagramok egész görbe 

alatti területének integrálásával a teljes, azaz a szakadáshoz tartozó ún. törési szívósság 

értékeit kaptuk meg (49. ábra/a). A töltőanyag mentes poliuretánnál ez a mérőszám 83 MJm-

3-nek adódott. Egészen alacsony 0,2 m/m% titanát nanoszál tartalomnál az érték mintegy 10 

%-os csökkenést mutat, majd ennél magasabb, 4 m/m% töltőanyag tartalom hatására az 

alappolimerhez képest mintegy 20 %-al magasabb 101,2 MJm-3 törési szívósság növekedés 

mutatkozott. Viszonylag nagymértékű, 24 m/m% töltőanyag tartalomnál a mérőszám még 

mindig 69 MJm-3 , azonban ennél nagyobb arányú titanát nanoszál adagolás hatására a mutató 

jelentősen lecsökkent. 0,2 és 1,7 m/m% titanát nanoszál tartalmú nanokompozitoknál a 

szakító munka értékeknél fellépő jelentős mértékű átlagtól való eltérés a kompozitok 

inhomogenitására utal. Az azonos próbatesten belül tapasztalható nagy szórás értékek oka 

valószínűleg a titanát nanoszálak nem megfelelően homogén diszpergáltsága a 
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polimermátrixon belül. Ennek következményeként mikrométeres térrészeket vizsgálva egyes 

térrészekben töltőanyag többlet, máshol töltőanyag hiány léphet fel a megadott 

tömegszázalékos értékekhez képest. A nagyobb aggregátumokon belül a titanát nanoszálak 

közötti kölcsönhatások jóval kisebb mértékűek, mint a polimerláncok közötti kölcsönhatások, 

ezért az ilyen aggregátumok a húzóvizsgálat során fellépő nyíróerők hatására hibahelyekként 

viselkedve nano, majd mikrorepedések kiindulópontjai, melyek jelenléte összességében a 

próbatest „idő előtti” elszakadásához vezet. Hozzá kell fűzni azonban, hogy a fentebb említett 

mérőszámok nagyságát a származtatásból kifolyólag döntően a termoplasztikus 

elasztomerekre jellemző tipikus szakítógörbe harmadik szakasza határozza meg (44. ábra). A 

szakadási nyúlás és a szakítószilárdság viszonylag kismértékű változásai jóval nagyobb 

mértékű eltéréseket okoznak a törési szívósság értékekben. Ezt, valamint azt a gyakorlati 

szempontot figyelembe véve, hogy egy elasztomer terméket általában nem a szakadáshoz 

tartozó paraméterekre terveznek a szívósság értékek szórása nem feltétlenül limitáló tényező. 

Sokkal jelentősebb a rugalmas deformációs komponens. A jellegzetes szakító görbe első és 

második szakasza mutatja meg azt, hogy egy elasztomer adott %-os megnyújtásához mekkora 

munkát kell végeznünk. Ugyanezt más szemszögből megközelítve e szakaszokhoz tartozó 

értékek mutatják meg, hogy egy gumiszerű anyag kifeszített állapotban mennyi energia 

tárolására képes, amely alapvető fontosságú pl. az ún. aktuátorok, mesterséges izom kutatás-

fejlesztés területén. 

A feszültség-deformáció diagram görbe alatti területének az 50%-os megnyúlásig való 

integrálásával kapott szívósság értékek már alacsony szórásértékekkel rendelkeznek (49. 

ábra/b). A húzófeszültség értékekhez hasonlóan a perkolációs határnak tekintetett 4 m/m% 

töltőanyag tartalom után a szívósság értékek a titanát nanoszál tartalommal exponenciálisan 

növekednek, majd 24 m/m% után a telítési szakaszba megy át. A 24 m/m% nanoszál tartalmú 

kompozit 50%-os megnyújtásához több mint nyolcszor annyi munkát kell végezni, mint azt a 

referencia poliuretán ugyanilyen mértékű nyújtásához kell. Ez a nanokompozit tehát több 

mint nyolcszor annyi mechanikai energiát képes tárolni, mint az alappolimer. 
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49. ábra a) a teljes feszültség-deformáció diagram görbe alatti területének integrálásával 
kapott szakító munka, b) a feszültség-deformáció diagram görbe alatti területének az 50%-os 

megnyúlásig való integrálásával kapott szakító munka értékek 

 

A 49. ábrán megfigyelhetjük, hogy az 50 %-os megnyúláshoz szükséges szívósság 

értékek a Guth féle modellhez hasonlóan másodfokú egyenlettel modellezhetőek: 

 22
5,05,0 345,0415,01º  UU  

A Young modulusz értékek meghatározásához hasonlóan, a modell itt is 12 m/m% 

TiNW_02 titanát nanoszál tartalomig kiváló egyezést mutat a kísérleti eredményekkel, majd 

ennél nagyobb töltőanyag tartalomhoz tartozó kísérleti értékek jóval alul maradnak a modell 

által előrevetített számoktól (49. ábra/b). 

Eredményeinket összahasonlítva más, pl. agyagásványokkal178,181, szén 

nanocsövekkel182,189 vagy fullerénekkel190 készült elasztomer nanokompozitok mechanikai 

jellemzésével is foglalkozó munkákkal, jellemző, hogy legfeljebb hatszoros modulusz 

növekedést regisztráltak, amelyet gyakran a szakadási nyúlás, a szakítószilárdság, vagy 

esetleg mindkét paraméter eggyüttes romlása kísért. Néhány esetben jóval nagyobb arányú 

növekedésről is beszámoltak. 

Koerner és munkatársai több mint 16 m/m% többfalú szén nanocsővel (MWCNT) 

társított Morthane® márkanevű elasztomer mintánál 0,165 GPa moduluszt mértek, ami az 

alappolimerhez képest 16,5-szeres növekedés191. Chen és mtsai extrúzióval készült MWCNT 

poliuretán nanokompozit szálaknál 0,14 GPa moduluszt mértek, ez mintegy 28-szoros 

növekedés a módosítatlan polimer moduluszához képest192. 

a b 
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A McKinley-csoport egy szintetikus agyagásvány (ún. Laponite RD) nanotallérok 

erősítő hatását vizsgálta Elasthane® márkajelzésű termoplasztikus poliuretán mátrixban193. 

Arra a megállapításra jutottak, hogy a jól beágyazódott tallér alakú agyagásvány lamellák 

specifikus kölcsönhatásba léptek a poliuretán kemény szegmenseivel és ezáltal 20 m/m% 

töltőanyagtartalomnál 23-szoros modulusz növekedés mellett, a szakítószilárdság és a 

szívóság értékek is emelkedtek, miközben a szakadási nyúlás érték jelentősen nem változott. 

A titanát nanoszerkezetekkel társított termoplasztikus poliuretán mintáinkon mért 

kiváló mechanikai erősítés alapján ezek az anizotróp nanostruktúrák a jóval kutatottabb szén 

nanocsövekkel és agyagásványokkal adalékolt nanokompozitokkal megegyező figyelemet 

érdemelnek. Úgy gondoljuk, hogy munkánkkal egy új, fizikai és kémiai tulajdonságai alapján 

multifunkciós nanoszerkezetű polmertöltőanyag család kifejlesztésének alapjait raktuk le. 

A nanokompozitok húzási jellemzőinek meghatározásával egyértelműen látszik, hogy 

az egyes eltérő morfológiai paraméterekkel, ezáltal eltérő fajlagos felülettel rendelkező 

nanoszerkezetű töltőanyagok alkalmazásakor a minél nagyobb fajlagos felülettel és minél 

hosszabb szálhosszúsággal rendelkező töltőanyag felhasználása javasolt. A 

végkövetkeztetésünk azonban leegyszerűsített és túlságosan "tankönyv ízű". Nem tudjuk 

ugyanis, hogy milyen és mekkora különbség mutatkozik a mechanikai tulajdonságok terén a 

hasonló kémiai felépítésű, azonban kristályszerkezetét, kristályossági fokát tekintve minden 

bizonnyal különböző titanát nanocsövek és nanoszálak között. Nem egyértelmű az sem, hogy 

azonos átmérővel és hosszúsággal rendelkező egyedi mezopórusos, illetve pórus nélküli 

titanát nanoszálak közül mely szerkezet rendelkezik nagyobb modulusszal. 

AFM-el végzett nanomanipulációs mérésekből tudjuk, hogy zömmel kétfalú szén 

nanocsövekből álló kötegek modulusza akár két nagyságrendet, 1000 GPa-ról 10 GPa-ra is 

csökkenhet, ha a kötegátmérő 5 nm-ről 25-30 nm-re nő194. Ugyanígy eltérő 

szélesség/magasság aránnyal bíró ZnO nanoszálakon végzett mérések azt mutatták, hogy ha 

az arányszám 1,2-ről 10,3-ra nő, azaz a szál keresztmettszet egyre laposabbá, szallagszerűvé 

válik, akkor a Young modulusz 100 GPa-ról mintegy 10 GPa értékre csökken195. 
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50. ábra HRTEM a) mezopórusos titanát nanoszálak, b) „tömör” titanát nanoszálak 

 

A mezopórusos nanoszálak és a „tömör” nanoszálak transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálata közvetett bizonyítékokat szolgáltat a két forma eltérő 

mechanikai tulajdonságait illetően. Amint azt az 50. ábrán látjuk, a mezopórusos titanát 

nanoszálak görbék, hajlékonyak, és anélkül, hogy elszakadnának, a hosszanti tengely mentén 

még egy 180 o-os csavarodásra is képesek (50. ábra/a). Ezzel szemben a pórus nélküli, 

„tömör”, nagyobb kristályossági fokkal rendelkező titanát nanoszálak egyenesek, és 

mechanikai behatásra rugalmasabb jelleget mutató elhajlás helyett, ridegebb anyagként 

viselkedve, éles vonal menti gyűrődéssel válaszol (50. ábra/b). 

Irodalmi adatok alapján tömb fázisú, kristályos TiO2 Young modulusza 280 GPa196. 

Elektromos szálképzéssel előállított TiO2 (anatáz) nanoszálakon 76 GPa modulusz értéket 

mértek 197. Anizotróp titanát nanostruktúrák mechanikai jellemzésére eddig mindössze csak 

néhány kutató csoport vállalkozott. Humar és mtsai AFM-mel végeztek hajlító méréseket 30-

76 nm széles, 27-46 nm vastag és 292-755 nm hosszú hidrotermális módszerrel készült titanát 

nanoszálakon. Méréseik alapján a nanoszálak Young modulusza E=26055 GPa, amely érték 

közelít a tömb fázisú TiO2-ra meghatározott adathoz198. A megfigyelésük, hogy a vékonyabb 

nanoszálak nagyobb modulusz értékkel bírnak, összhangban van a korábban az egyfalú szén 

nanocső kötegeken (SWNT) végzett hasonló jellegű vizsgálatokkal. 

Chung és csoportja az ultrahang energiáját felhasználó hidrotermális módszerrel 

előállított nanoszálakon végezetek mechanikai méréseket pásztázó elektronmikroszkóp 
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vákuum kamrájába helyezhető nanomanipulátor segítségével. A 217-270 nm széles, 135-162 

nm vastag és 611-1170 nm hosszú Na2Ti6O13 nanoszálakon kivitelezett vizsgálat alapján a 

moduluszuk 14-17 GPa tartományba esik, ami a tömbi TiO2-hez képest egy nagyságrenddel 

kisebb érték199. Az általuk kapott modulusz értékek a nanoszálak geometriai paramétereitől 

függetlenek voltak és egy állandó értékhez közelítettek. Arra a kérdésre, hogy a nanocső, 

mezopórusos nanoszál, „tömör” nanoszál formák nanomechanikai jellemzői, és a velük 

képzett polimer nanokompozitok húzó vizsgálat eredményei között van-e valamilyen 

összefüggés, csak a jövőben végzendő nanomechanikai mérések adhatnak választ. 

Mindezen kiegészítő adatok nélkül azonban biztonsággal megállapítható, hogy a 10 

nm átmérővel és mintegy 200 nm-res hosszúsággal rendelkező titanát nanocsövekhez képest a 

szélesebb, mintegy 40-60 nm-res átlagos átmérővel és 2-3 mikrométeres hosszúsággal 

rendelkező mezopórusos csatornákkal, vagy pórus nélküli nanoszálak nagyobb erősítőhatást 

kölcsönöznek a mátrixként használt termoplasztikus poliuretánnak. A Young modulus a 14-

szeresére, az 50%-os megnyúláshoz tartozó húzószilárdság mintegy 7-szeresére nőtt, 

miközben a szakítószilárdság és a szakadási nyúlás csak felére csökkent. Hasonlóan a többi 

polimerhez a termoplasztikus elasztomerek gyakorlati felhasználását sem a végletekre 

tervezik. Mintegy 140 MPa modulusszal és emellet 350 %-os szakadási nyúlással rendelkező 

titanát nanoszállal erősített termoplasztikus elasztomer jó eséllyel indulhat az ipari 

alkalmazások felé. A végső cél, persze mindig valamely speciális felhasználási terület. A 

lehetőségek tárházát jelentősen kitágítja az a tény, hogy a titanát nanocsövek és nanoszálak 

multifunkciós töltőanyagok. A titán-dioxidhoz hasonlóan fehér színnel, bioinertséggel, sőt 

egyes esetekben bioaktivitással rendelkeznek, és így polimer kompozitként való 

alkalmazásukkor nem csak kiváló erősítőhatásukat, hanem a fentebb felsorolt tulajdonságukat 

is kiaknázhatjuk. Szintén biokompatibilis polimerekkel társított nanokompozitok minden 

bizonnyal az elkövetkező években megjelennek a gyógyászatban, implantátumok, 

fogtömések, katéterek és egyéb szervezetbarát sajátságokat megkövetelő eszközök 

anyagaként. Termoplasztikus elasztomerek töltőanyagaként új tulajdonságú, erősebb 

sportszerek, sport alkatrészek, sportruházat állítható elő. A felsorolást még sokáig 

folytathatnánk, de a valódi alkalmazást a potenciális termékek piaci versenyképessége és a 

beruházási hajlandóság határozza majd meg.  
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5.2.2.4. Pásztázó elektron mikroszkópia 

 

51. ábra TPU és titanát@TPU nanokompozitok szakadási felszínről készült SEM felvételek: 
a,b) TPU polimer, c,d) 0,2 m/m% TiNW_02, e,f) 4 m/m% TiNW_02 g, h) 18 m/m% TiNW_02 
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A kompozitok szakító vizsgálata során tapasztalt erősítőhatás hátterében álló 

mikromechanikai deformációk jellegének feltárására a próbatestek szakadási felszíneit 

pásztázó elektron mikroszkóppal vizsgáltuk meg. 

A 51. ábrán a TiNW_02 mintával töltött poliuretán kompozit 0, 0,2, 4 és 18 m/m% 

nanoszál tartalmú mintasorozat szakadási felületei láthatóak. A kisebb nagyítású felvételeken 

szembeötlő, hogy a töltőanyag tartalom növekedésével a szakadási felületen markáns 

morfológiai változások mutatkoznak, a felület érdessége fokozatosan növekszik (51. 

ábra/a,c,e,g). A nagyobb nagyítású felvételeken látható párhuzamos szélekkel rendelkező 

maximum 100 nm átmérőjű kiemelkedéseket a titanát nanoszálakként azonosíthatjuk (51. 

ábra/d,f,h). Az alacsony töltőanyag tartalmú kompozit esetében a mikroszkópiás vizsgálat 

során csak elvétve találtunk egyértelműen nanoszálként azonosítható morfológiát. 4 m/m% 

töltőanyag tartalomnál már számos nanoszál bukkan elő a szakadási felületen, míg nagy 

töltőanyag tartalomnál a felület sűrűn borított nanoszálakkal. Az érdesség a kisebb 

felületegységeket vizsgálva is a töltőanyag tartalom növelésével nő. A töltőanyag 

megfelelően diszpergált, mivel a nanoszálak a felületen egymástól jól elkülönülten 

helyezkednek el a mátrixban. A vizsgálat során aggregátumokat nem találtunk. Mint az 

fentebb, a mintasorozat húzóvizsgálatából is kiderült, 18 m/m% nanoszál tartalmú minta 

esetében a mikroszkópos vizsgálat is megerősítette, hogy a perkolációs határ fölött vagyunk. 

A szálak többsége azonos irányban áll, ami az előállítás módjából nem egyértelműen 

következik. A szálorientáció hátterében feltehetőleg egy jól ismert jelenség áll. A húzás során 

fellépő nyíróerők a maximális terhelhetőség elérése érdekében az erővektorral eltérő szögben 

elhelyezkedő anizotróp részecskéket a szakadási iránynak megfelelő irány felvételére 

kényszerítik200. A különböző MWCNT és SWCNT polimer nanokompozitoknál gyakran 

tapasztalt szálkihúzódást nem észleltünk. A felületbe jól beágyazott, részlegesen kiálló szálak 

maximális hosszúsága 200 nm, ami azt bizonyítja, hogy a titanát felület és a poliuretán 

határfelületen megfelelő adhézió alakul ki, amely képes a húzóvizsgálat során ébredő 

nyíróerők „elnyelésére”, megakadályozva ezáltal a szálak mátrixból való kicsúszását. 
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52. ábra SEM felvétel a polimer nanokompozit szakadási felszínén előbukkanó titanát 
nanoszálakról 

 

A 52. ábrán megfigyelhetjük, hogy a poliuretán jól nedvesíti a titanát nanoszálak 

felszínét. A próbatest szakadása után a nanoszál felületét folyamatosan vastagodó polimer 

réteg borítja. Megjegyezzük, hogy a mintaelőkészítés során a feltöltődés elkerülése érdekében 

felületre párolt Au/Pd réteg vastagsága legfeljebb 10-12 nm. A vizsgálati körülmények között 

az elektronáram hatására a minta olvadását egyetlen esetben sem tapasztaltuk. Habár a 

polimer nanokompozit felmelegedése és ezt követő hőtágulása hatására az Au/Pd 

nanorészecskékből álló burkoló réteg néhány esetben megrepedezett, azonban azt biztosan 

kijelenthetjük, hogy a mátrix és a nanoszálak közötti adhézióról, nedvesedésről tanúskodó 

SEM felvételeken látható morfológiai egységek nem utólagos mintaátalakulások eredményei. 

 

5.2.2.5. Röntgendiffrakció 

 

A polimerek textúrájával, szupermolekuláris szerkezetével kapcsolatban a 

kristályosság foka, a kristályos részek méretei, a molekulatömegek orientációja 

röntgenfelvételek alapján is megállapítható. A 53. ábrán a 25 oC-on mért röntgendiffrakciós 

profil látható. Az 53. ábra/a diffraktogram a referencia poliuretánhoz tartozik, amelyen 

2Θ=20o-nál jellegzetes széles, amorf diffrakciós maximum jelenik meg. Merline és 

munkatársai. szerint ezt a széles reflexiót valószínűleg a polimerben lévő aggregálódott 

kemény szegmens domének okozzák201,202. 

A műanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai erősen függhetnek a hőmérséklettől. A 

röntgendiffrakciós méréseket 25 oC-on végeztük. Ez a hőmérséklet, mint az a DSC 

mérésekből is látszik a poliuretán lágy szegmens olvadási hőmérséklete alatt van. Az amorf 
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vállon tehát további 2Θ=19,2o és 2Θ=23,3o foknál lévő jóval élesebb reflexiók megjelenése 

valamiféle részlegesen rendezett szerkezetre utal. A polimerláncok között fellépő 

kölcsönhatások, hidrogén híd kötések és dipól-dipól kölcsönhatások részlegesen rendezett 

szerkezetbe kényszeríthetik a polimer kemény szegmens doméneket és ez a rendezett 

szerkezet már röntgendiffrakcióval kimutatható. A növekvő töltőanyag tartalommal a 1,5 

m/m% nanoszál tartalmú mintáktól a titanátra jellemző 2Θ=9,7o, 2Θ=11o és 2Θ=33o reflexiók 

bukkantak elő, miközben az amorf váll intenzitása csökkent. Érdekes változás történik a 4 

m/m%-nál nagyobb töltőarányú mintáknál. Az amorf vállon ülő éles reflexiók eltűntek, holott 

a növekvő töltőanyag tartalmú minta sorozatban a korábbi diffraktogramokon erre utaló jelek, 

pl. intenzitás csökkenés nem történt (53. ábra/f,g). A reflexiók eltűnése arra utal, hogy a 

polimer mátrix rendezettsége, kristályossága csökkent. A 4 m/m%-nál nagyobb töltőanyag 

tartalom a perkolációs határ fölött van, tehát markáns modulus és húzószilárdság növekedés 

jellemző. A jelenség magyarázata lehet, hogy a perkoláció következtében a vázanyagtartalom 

túlságosan megnőtt, a polimerláncok és a nanoszerkezetű töltőanyag között kialakuló 

másodrendű kölcsönhatások csökkentik a láncmobilitást, így a polimerben lévő rendezettebb 

térrészek sztérikus gátlás miatt nem jöhetnek létre. A kristályosabb térrészek ezáltal a 

rendezettebb szerkezet kialakítása céljából kevésbé tudnak elmozdulni. A 4 m/m%-nál 

magasabb titanát nanoszál tartalom tehát az XRD vizsgálatok alapján csökkenti a 

polimerláncok rendezettséget. 

 

53. ábra TiNW_02@TPU nanokompozitok röntgendiffraktograjai: a) poliuretán, b) 0,1 
m/m% titanát nanoszál , c) 0,2 m/m% titanát nanoszál, d) 1,5 m/m% titanát nanoszál, e) 4 

m/m% titanát nanoszál, f) 12 m/m% titanát nanoszál g) 24 m/m% titanát nanoszál 
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5.2.2.6. Hőtani jellemzők meghatározása (TG, DSC) 

 

A nanokompozitok hőmérséklet emelés hatására végbemenő tömegváltozását 

termogravimetriával követhetjük. A méréseket oxigén atmoszférában végeztük, így az 

eredményekből tájékoztató jellegű információkat nyerhetünk a polimer és polimer 

nanokompozitok hőstabilitásával kapcsolatban. 

A polimerek és polimer kompozitok hőstabilitásának növelése fontos a polimerek 

égésgátlása területén. A „éghetőség” és füstképzés csökkentésének elsődleges célja 

valamelyik iparági (építő-ipari, közlekedési, villamos-, bútor-, textilipari stb.) szabvány 

követelményeinek kielégítése, amely manapság környezetvédelmi szempontokkal is párosul. 

Erőteljes kutatásokat végeznek e területen a hagyományos halogén és foszfortartalmú 

égésgátlókat helyettesítő jobb hatásfokú és gazdaságosabb égésgátló szerek kifejlesztésére. A 

csökkent éghetőségű új generációs polimerek előállításához az új típusú nanoszerkezetű 

töltőanyagok fejlesztése nagymértékben hozzájárulhat. Az égésgátlás mechanizmusának 

lényege, hogy az égés során a polimer nanokompozit felszínén egy stabil elszenesedett réteg 

képződjön, amely a továbbiakban az égést és az ömledék csepegését is megakadályozza 203. A 

közelmúltban bíztató eredményeket értek el e téren különböző rétegszilikát és anyagásvány 

polimer nanokompozitokkal. 

A kiemelkedő mechanikai erősítést okozó nanoszál morfológiával társított 

poliuretánok esetében megvizsgáltuk vajon fellép-e hőstabilitás növekedés (54. ábra). A DTG 

görbék alapján a bomlás jellemzően három nagyobb lépcsőben zajlik. A TG görbékből 

kitűnik, hogy a töltőanyag tartalom növekedésével a hőstabilitás kismértékben romlik. A 10 

%-os tömegcsökkenés az alappolimer esetében 333 oC-nál következik be. 4 m/m% TiNW_02 

nanoszáltartalom hatására ez a tömegvesztés már 307 oC-nál, 18 m/m% nanoszáltartalom 

esetén 303 oC-on végbemegy, ami azt mutatja, hogy a töltőanyag tartalom növekedésével a 

hőstabilitás csökken. Polimerek hőstabiltását számos tényező befolyásolhatja, úgy, mint a 

töltőanyag kémiai szerkezete, szemcse mérete és alakja, hővezetési tulajdonságai stb. A 

nanokompozitokat alkotó polimer referencia polimerhez viszonyított alacsonyabb 

hőmérsékleten meginduló bomlásának hátterében valószínűleg a folyamatban a titanát 

nanoszálak katalizátor szerepe állhat, de ennek bizonyítására még további vizsgálatok 

szükségesek.  

A két nagy töltőarányú módosítatlan és magnézium-sztearáttal felületmódosított 

nanoszálakkal társított minták TG görbéjét összehasonlítva az utóbbi 314,6 oC-nál éri el a 10 

m/m%-os tömegcsökkenést. Ennek hátterében egyrészt az állhat, hogy az oxidatív bomlás 
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során a nanoszál felszínt borító magnézium-sztearátból magnézium-hidroxid képződhet, 

amely vegyület az irodalmi adatok alapján égésgátlószer. Másrészt, amennyiben a felületen 

képződött magnézium-hidroxid, magnézium-oxid katalitikusan kevésbé aktív, mint a titanát, 

akkor a titanát aktív centrumok „leárnyékolásával”, azok számának csökkentésével a 

katalitikus hatás és így a polimer bomlása is lassulhat.  

A TG görbéken a tömegállandóság elérésével mért hamutartalom minden esetben 

megegyezett a kompozitok előállításánál elérni kívánt töltőtömeggel. 

 

 

54. ábra Termogravimetriás analízis: a) TPU alappolimer, b) 4 m/m% TiNW_02@TPU, c) 
18 m/m% TiNW_02@TPU, d) 18 m/m% smTiNW_02@TPU 
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A kristályos és amorf polimerek hőtani viselkedésének tanulmányozására kiválóan 

alkalmas a differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) is. A DSC mérés információt 

szolgáltathat a polimerben vagy polimer nanokompozitokban a hőmérséklet változásakor 

fellépő fázisátalakulásokról vagy kémiai átalakulásokról (pl. olvadás, párolgás, 

kristálymódosulat-változás, kémiai reakció). 

 

55. ábra Polimer nanokompozitok vizsgálata differenciális pásztázó 
kalorimetriával: a) 24 m/m% smTiNW_02@TPU, b) 4 m/m% 

TiNW_02@TPU, c) 0,2 m/m% TiNW_02@TPU, d) TPU alappolimer 

 

A DSC mérések alapján a tiszta polimer és a nanokompozitok is széles hőmérséklet 

intervallumon keresztül elhúzódó üvegesedési átmenettel (Tg) rendelkeznek (55. ábra). Az 

üvegesedési hőmérséklet Tg -25 oC körül helyezkedik el és számottevő különbség az egyes 

minták között nem tapasztalható. A megvizsgált minták DSC görbéin kivétel nélkül 40 oC 

körül megjelenő endoterm Tm1 kristályolvadási csúcs észlelhető, amely ezen a hőmérsékleten 

a lágy szegmensek megolvadásából ered. Számos más kutató is beszámolt már ehhez hasonló 

40 oC-on lejátszódó lágy szegmens olvadásról. Az olvadási entalpiákat tekintve sem mérhető 

különbség az alappolimer és a nanokompozitok között. A DSC görbéken a kemény 

szegmensek olvadásához tartozó csúcsot nem tapasztaltunk, holott a röntgendiffrakciós 

eredmények erre adtak okot. Ennek valószínű oka az, hogy a kemény szegmensek túlságosan 

polidiszperz rendszert alkotnak. 
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6. ÖSSZEFOGALALÁS 
 

Sokrétű felhasználhatóságukat felismerve napjainkban az anizotróp titanát 

nanorészecskék előállítását és vizsgálatát egyre több kutatóközpont olvasztja be jellemző 

kutatási profiljába. A kedvező tulajdonságú nanoobjektumokat egy igen egyszerű, alacsony 

műszerigényű, könnyen szabályozható, léptéknövelhető és viszonylag alacsony 

költségvonzatú hidrotermális eljárással állítják elő. Véleményünk szerint a módszer adta 

lehetőségek sok tekintetben, pl. a szabályozhatóság és gazdaságosság területeken nem teljesen 

kiaknázottak.  

Munkánk során ezért a hagyományos hidrotermális eljárást továbbfejlesztve egy a régi 

módszertől jól megkülönböztethető, merőben új titanát nanoszerkezet előállításra alkalmas 

berendezést és eljárást dolgoztunk ki. Az új reakcióedény egy szabályozható fordulatszámon 

forgatható, a centrifugális erő miatti kiülepedés megakadályozása érdekében speciális 

áramlásterelő elemekkel ellátott autokláv. A dolgozatban bemutattuk, hogy a továbbfejleszett 

hidrotermális módszer alkalmas titanát nanoszerkezetek előállítására. Hovatovább, a két féle 

eljárást összehasonlítva kiderült, hogy a hagyományos hidrotermális titanát nanoszál előállítás 

szintéziskörülményeit figyelembe véve (T≥150 oC, cNaOH≥15 M) jóval „enyhébb” (T≤130 oC, 

cNaOH =10 M) körülmények között, rövidebb idő alatt, a bolygatott autoklávban kedvezőbb 

reakciótér hasznosulás miatt, mintegy tízszeres kitermelés növekedés mellett, jóval lazább 

állagú, így a későbbiekben könnyebben kezelhető szál szerkezetű termék képezhető.  

A nanoszálak kialakulását TEM, HRTEM, SEM, XRD és Raman módszerekkel 

követtük, valamint a minták fajlagos felületét N2 adszorpcióval határoztuk meg. A kialakulási 

mechanizmus felderítésére írányuló részletes vizsgálat eredményeként, elsőként észleltük, 

hogy a nanoszálak a reakció során nanocső egységekből jöttek létre. Eredményeink alapján a 

nanoszálak képződésre egy már ismert „irányult kapcsolódás” alternatív kristálynövekedési 

mechanizmust javasoltunk. Az elmélet alapján a nanocsövek a bolygatott reakciókörülmények 

között elsődleges csévékbe rendeződtek, majd e kötegek további önrendeződésével hosszabb 

mezopórusos nanoszálak jöttek létre, melyek a reakció idő előrehaladtával mezopórusos 

csatorna nélküli „tömör” nanoszálakká kristályosodtak.  

Az anatáz nanorészecskék helyett nanocső kiindulási anyag alkalmazásával a 

nanocsövek metastabil, átmeneti termék jellegét közvetlenül is bizonyítottuk. Nanocsövekből 

induló szintézissel a fizikai és kémiai jellemzőket, mint a kristályszerkezet, szélesség-

hosszúság méretparamétereket tekintve egységesebben jellemezhető terméket állítottunk elő. 
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Először hoztunk létre párhuzamos, mezopórusos hosszanti csatornákat tartalmazó titanátokat, 

melyek a jövőben ígéretes adszorbens, katalizátorhordozó szerepet tölthetnek majd be.  

A titanát nanoszerkezetek kationcsere tulajdonságát kihasználva egy egyszerű 

módszerrel sikeresen állítottunk elő magnézium-sztearáttal felületmódosított anizotróp titanát 

nanoszerkezeteket. A mintákban lévő felületmódosító ágens minőségi meghatározásásra FT-

IR spektroszkópiát, mennyiségi meghatározására pedig termogravimetriás módszert 

alkalmaztunk. A mérések alapján a felületkezelt minták magnézium-sztearát tartalma 10,8-

11,7 m/m% volt. A hidrofóbicitás demonstrálására nedvesedési peremszög mérést és 

úszópróbát is végeztünk. A nedvesedési peremszög meghatározása során kiderült, hogy a 

megfelelő hidrofóbizáló ágenssel módosított anizotróp titanát nanoszerkezetekből ún. 

szuperhidrofób, szupervízlepergető felületek hozhatóak létre, melynek kialakulásának 

hátterében a felületmódosító molekula kémiai szerkezete és a nanoszálak rendeződéséből 

adódó különleges felületi nanostruktúráltság állhat.  

Elsőként vizsgáltuk meg, hogy a hidrotermális úton előállított titanát 

nanoszerkezeteket alkalmasak-e polimer erősítésre. Előkísérleteket végeztünk Brabender 

plasztográfban nagysűrűségű polietilénbe (HDPE) bedolgozott titanát nanoszál mintákkal, 

ahol a húzóvizsgálat során a töltőanyag tartalom növekedés hatására Young modulusz és a 

folyáshatárhoz tartozó húzószilárdság növekedése mellett, szakítószilárdság és szakadási 

nyúlás csökkenést regisztráltunk. Három, hossz/átmérő arányt, kristályosságot, fajlagos 

felületet tekintve eltérő titanát minta és azok magnézium-sztearáttal felületmódosított 

változatát termoplasztikus poliuretán mátrixba ágyaztuk be drop casting eljrással. A 

mechanikai jellemzők meghatározása során a legnagyobb hossz/átmérő aránnyal rendelkező 

töltőanyag hatására markáns polimererősítést tapasztaltunk, amely alapján megadható a 

válasz, hogy az anyagcsalád anizotróp formái megfelelő eljárást alkalmazva határozottan 

alkalmasak erősített polimer nanokompozitok előállítására. A titanát-poliuretán 

nanokompozitok kristályosságát XRD, termikus tulajdonságait pedig TG és DSC 

módszerekkel jellemeztük. A dolgozatból megismerhettünk egy továbbfejlesztett 

hidrotermális titanát nanoszál előállítási módszert, amelyben a kifejlesztett eszköz a jövőben 

feltehetőleg egyéb más nanoszerkezetek előállítására is alkalmas lesz. A dolgozat továbbá 

betekintést nyújt a nanoszálak igen érdekes és izgalmas kialakulási mechanizmusába. Úgy 

gondoljuk, hogy eredményeink megalapozhatják egy a többség által is elfogadott és 

bizonyított általános titanát nanocső -és szál kialakulási modell felállítását.  

Végül szeretnénk megemlíteni, hogy jelen munka összeállítása közben a fő vezérelv az 

volt, hogy a szükséges alapkutatási eredmények taglalása mellett „know how” szerűen, minél 
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több lehetséges alkalmazási területet is felvázoljunk. A dolgozat eredményeire támaszkodva a 

Szegedi Tudományegyetem és partnereinek hatékony innovációs tevékenysége folytán két 

magyar szabadalom és egy magyar használati minta oltalmi forma kérelem került benyújtásra, 

melyek megadott és működő szabadalmakká válása esetén a dolgozat egyfajta ötlettárként 

hozzájárulhat az oltalmi formákban rejlő lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázásához. 
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7. SUMMARY 
 

The synthesis and characterization of high-aspect-ratio titanium oxide nanostructures 

have commended considerable attention recently owing to their wide range of potential 

applications. There is a rapidly growing number of research groups who adopted this topic in 

their profile recently. The alkali hydrothermal synthesis is a very simple, low-cost, easy to 

scale-up and easily adjustable way to produce anisotropic titanate nanoparticles with high 

yield. We believe that despite the large number of benefits, the method has unutilized 

potentials in many aspects; for example the advantages regarding the process tunability and 

manufacturing costs are not entirely exploited yet. 

During this work a novel hydrothermal titanate nanotube and nanowire production 

process and setup was developed which are distinctly different from the currently used 

traditional method. The improved process is based on a new rotating autoclave unit. The 

autoclave’s RPM can be adjusted to produce different types of products and to modify several 

characteristics. The instrument contains special flow pattern breaking fittings that prevent the 

sedimentation of the product during the synthesis.  

The typical setup parameters for the conventional hydrothermal nanowire synthesis are 

T ≥ 150 ° C, cNaOH ≥ 15 M. We found that with our modified process the nanowires can be 

manufactured at lower temperature using milder alkali environment (T ≤ 130 ° C, cNaOH = 

10 M). Furthermore, taking the volume of the reaction vessel into account there is an 

approximately ten-fold increase in yield as compared to the conventional hydrothermal 

method, because of the more effective volume leverage. The obtained product is a sponge-

like, soft material, hence can be handled more easily during the subsequent application 

phases. 

The nanowire formation process was monitored as a function of time by TEM, 

HRTEM, SEM, XRD and FT-Raman methods and the specific surface of the samples was 

determined by N2 adsorption measurement. As a result of the detailed formation mechanism 

investigation we first noticed that the nanowires are formed from self-assembled nanotube 

bundles. Based on the results, the mixing-force-assisted "oriented attachment" nanowire 

formation was proposed. According to this theory the flow conditions in the rotating 

autoclave are favorable to break up the original randomly oriented nanotube network, 

resulting in a parallel orientation of primary nanotubes. Further nanotube self-assembly 

induced recrystallization enhances the conversion of hollow tubes into filled nanowires. Using 

nanotubes instead of anatase nanoparticles as starting material for the nanowire synthesis the 
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metastable transient nature of trititanate nanotubes was directly demonstrated. Nanotubes, 

nanowires, curly nanowires and also bundles of them can be produced. With this procedure 

the titanate nanowire’s length-to-width (diameter) ratio, crystallinity and specific surface area 

(20-350 m2/g) can be more precisely controlled. 

We created a novel material containing a parallel, longitudinal array of mesoporous 

titanate nanowire channels. This material is anticipated to find many applications as adsorbent 

and catalyst support. 

Taking advantage of the cation exchange properties of titanate nanostructures, a 

simple hydrophobization method has been successfully set up using magnesium stearate as 

surface modifier. FT-IR spectroscopy was used for the qualitative identification of surface 

modifier and thermogravimetric analysis was used to determine the quantity of the surfactant. 

The magnesium stearate content of surface modified samples was 10.8-11.7 w/w%. On the 

basis of these measurements we successfully rendered the hydrophilic nanowire surface 

hydrophobic. Contact angle and floating test measurements were performed in order to 

demonstrate the hydrophobicity. It has been shown that the surface modified samples exhibit 

superhydrophobic properties, due to the chemical structure of the surface modifier molecule 

and the special nanostuctured surface arising from the alignment of the nanowires. 

 

We have examined first in this field whether the hydrothermally synthesized titanate 

nanostructures are capable of strengthening polymer matrices. We performed preliminary 

experiments on high density polyethylene (HDPE) titanate nanowire nanocomposites 

prepared in Brabender plastograph. The tensile tests results (namely, the increasing yield 

strength and Young modulus combined with the decreasing tensile strength and strain at 

break) showed us that nanowires can influence the mechanical properties of the composites 

positively. 

Three types of titanates with different aspect ratio, crystallinity and specific surface 

area as well as their magnesium stearate surface modified counterparts were embedded into 

thermoplastic polyurethane using the drop casting method. We observed that the nanowire 

sample with the highest aspect ratio has a superior reinforcing effect onto on the polyurethane 

matrix. On the basis of previous results we conclude that using the proper procedure the 

anisotropic titanate nanostructures are suitable materials for the production of reinforced 

polymer nanocomposites. The crystallinity and thermal properties of the polyurethane-titanate 

nanocomposites were characterized by XRD, TG and DSC methods. 
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In this thesis an improved hydrothermal titanate nanowire production method has been 

presented. The developed instrumentation could be an aid to produce other nanostructures in 

the future. The study also provides insight into the interesting and fascinating mechanism of 

the formation of nanowires. We believe that our results can establish the setting up of a 

general titanate nanotube and -wire formation model proven and accepted by the scientific 

community. 

Finally, we would like to mention that during the compilation of the presented work 

the main guiding principle was not only to discuss the necessary basic research results, but to 

outline a few potential application areas as a know how. As a result of the University of 

Szeged and its partners' effective innovation activity, two Hungarian patent applications and 

one Hungarian utility model protection has been submitted related to this thesis. Once these 

applications get accepted eventually, this work could then contribute to the entire exploitation 

of their widespread potentials. 
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