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1. Bevezetés 
 

A XX. század vége jelentős áttöréseket tartogatott az emberiség számára a tudomány 

világában. Az egyre növekvő igények kielégítése érdekében szükségessé vált, hogy mind 

jobban kiaknázzuk a természet adta lehetőségeket, illetve újabb és hasznosabb technológiákat 

építsünk ki a már létezők továbbfejlesztése céljából. Az új módszerek tervezésekor, illetve a 

régiek átalakításakor egyre inkább előtérbe kerültek a környezetvédelmi szempontok a 

gazdasági oldallal szemben. Ez annak köszönhető, hogy az ember kezdte felismerni azt a 

tényt, hogy a rohamos ütemű fejlődést csak a környezetvédelmi előírások betartása mellett 

lehet folytatni. 

A vegyipar, mint az egyik húzó ipari ágazat fejlődése maga után vonta a szénkémia 

fejlődését is. A szénkémia fejlődésével párhuzamosan újabb szén módosulatok vonták 

magukra a kutatók figyelmét. A szén több szempontból is figyelemreméltó elem. Különböző 

formái között megtalálható az ember által ismert egyik legpuhább (grafit) és legkeményebb 

(gyémánt) anyag is. Ezen túl könnyen létesít kémiai kötést más kis atomokkal, beleértve más 

szénatomokat, és képes többszörös kötések kialakítására is. E tulajdonságai miatt több mint 

10 millió különböző vegyületet alkothat. 

A gyémánt és a grafit mellé 1985-ben Kroto és együttműködő partnerei felfedezték a 

gömbszerű, 0,7 nm átmérőjű fulleréneket1, amiért kiérdemelték a kutatóknak járó legnagyobb 

elismerést, a Nobel-díjat. A következő jelentősebb fordulóra 6 évet kellett várni. S. Iijima 

1991-ben koromrészecskék elektronmikroszkópos vizsgálatakor szálszerű struktúrákat figyelt 

meg2. Ezek a szénből álló, néhány nanométeres átmérőjű, nagyon hosszú molekulák szén 

nanocső néven váltak ismertté. 

Napjaink egyik tudományos divatszava, a nano görög eredetű, törpét jelent. A "törpék 

világát" óriásira növekedő érdeklődés veszi körül, sőt, mára a „nano” már a hétköznapi 

életben is hívó szóvá vált. A nanotechnológiai kutatások egyik legfontosabb anyaga az elmúlt 

20 évben a szén nanocső volt. Iránta az érdeklődést főként az keltette fel, hogy az 1990-es 

évek második felében afféle „bölcsek kövének” állították be. Olyan anyagnak, amely érdemi 

áttörést hozhat az élet számos területén. Megoldható lesz például a hidrogén kis nyomáson 

való tárolása, megvalósulhat Arthur C. Clarke űrliftje, látványos eredményeket érhetünk el a 

molekuláris elektronikában, a tüzelőanyaga celláknak, az intelligens műanyagoknak, a lapos 

téremissziós képernyőnek vagy éppen a nano-elektromechanikus rendszereknek a 

kutatásában. 
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Ezt a különleges anyagot legegyszerűbben úgy képzelhetjük el, hogy gondolatban egy 

parányi grafitlapkát 0,7-2,5 nanométer átmérőjű, ám akár több milliméter hosszú csővé 

tekerünk fel. A cső fala hatszöges hálózatban elhelyezkedő szénatomokból áll, a végeit pedig 

egy-egy fél fullerén molekula zárja le. 

Ha a nanocső nem egy, hanem több koaxiálisan feltekert grafitsíkból áll, akkor 

többfalú nanocsőről beszélünk. A nanocsövek szerkezetükből adódóan egyedülálló 

elektromos és mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Mára már számos, ezekre alapozó 

gyakorlati alkalmazásuk is ismertté vált, mint például nanocső-polimer kompozitokból 

gyártott készülékházak, melyek védenek az elektrosztatikus kisüléstől. Emellett nanocső 

adalékolásával sikerült növelni a hordozható számítástechnikai eszközök akkumulátorainak 

kapacitását, és várhatóan hamarosan piacon lesz az első nanocső alapú téremissziós lapos 

televízió is. Ám mindez a megálmodott alkalmazási lehetőségeknek csak töredéke, ezért a 

szén nanocsöves ismeretek bővítése továbbra is a kortárs anyagtudományi kutatások egyik 

fontos és időszerű területének számít.  

A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékén 1995 óta 

folynak kutatások e témában. Korábban a nanocsövek katalitikus körülmények közötti 

előállítását és tisztítását vizsgálták, az utóbbi néhány évben pedig a nanocsövekre alapuló 

alkalmazások (polimer kompozitok, szenzorok, stb.) kutatása került előtérbe. 

Ez a doktori disszertáció többfalú szén nanocsövekből szűréssel készült filmek 

előállításával, szerkezetével, fizikai és kémiai tulajdonságaival és felhasználhatóságával 

foglalkozik. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

Harold Krotonak és munkatársainak, a fullerének felfedezőinek történelmi felismerése 

olyan kutatásokat indított el 1985-ben, amelyek új tudományterületet hoztak létre a fizika, a 

kémia és az anyagtudomány határán: a szén nanoszerkezetek kutatását. Ezen a világszerte 

több ezer kutatót foglalkoztató tudományterületen belül az egyik leggyorsabban fejlődő irány 

a szén nanocsövekre koncentrál. Ez a fokozott érdeklődés a szén nanocsövek ígéretes 

elektromos és mechanikai tulajdonságainak következménye. 

 

2.1. Szén nanocsövek és jellemző tulajdonságaik 

 

A szén nanocsöveknek két csoportja van: egyfalú és többfalú nanocsövek. Előbbi 

esetben a nanocső egy tökéletes hengerré tekert, egyetlen atom vastagságú grafitréteg, míg az 

utóbbiak koaxiálisan egymásban elhelyezkedő egyfalú csövekből épülnek fel. Az egymásba 

épülő csövek száma 2-től több tízig változhat. Az első szén nanocső, amelyet Iijima 1991-ben 

megfigyelt, többfalú szén nanocső volt, azonban két évvel később már egyfalú szén 

nanocsöveket is elő tudtak állítani3. 

A szén különböző formáinak fizikai-kémiai tulajdonságai azért ilyen eltérőek, mert 

különböző C-C kötések építik fel őket. A gyémántban az sp3 hibrid állapotú szénatomok 

tetraéderesen helyezkednek el, míg a grafitnál az sp2 szénatomok elhelyezkedése hexagonális. 

Ilyen szerkezeti felépítést figyelhetünk meg a szén nanocsöveknél is, amelyek úgy 

tekinthetők, mint egy vagy több egymásra helyezett grafitsík feltekeredésével nyert cső. A 

grafittól eltérően azonban a nanocsövekben a szénatomok síkháromszöges kötésgeometriája a 

csőfal görbülete miatt torzult.  

Az egyfalú szén nanocsövek (SWCNT, single wall carbon nanotube) esetén a grafit 

lap feltekerésének módja (az ún. királis vagy Hamada vektor) meghatározza, hogy a 

tekerésből származó szén nanocső fémes vagy félvezető viselkedésű lesz. A különböző 

feltekerési módokat, a „karosszék” és a cikk-cakk” valamint ún. királis esetet az 1. ábra 

szemlélteti. Fémesen vezetők azok a SWCNT-k, ahol a királis vektor együtthatóinak 

különbsége osztható hárommal. 
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1. ábra: Az egyfalú szén nanocsövek három jellegzetes családja: a „karosszék” család a 

„cikk-cakk” család és az előbbiektől eltérő királis csövek. 

 

A többfalú szén nanocsövekben (MWCNT, multi wall carbon nanotube) az egyes 

hengerpalástok közötti távolság 0,34 nm (2. ábra). A többfalú nanocsövek jellemző hossza 

elérheti a 1-10 μm-t, ami a jellemzőnek tekinthető 5-30 nm-es külső átmérő miatt 102-103 

hosszúság/átmérő arányt eredményez. 

 

 

 
2. ábra: többfalú szén nanocső szerkezete 

 

 

Az irodalomból jól ismert tény, hogy a nanocsövek szerkezete (átmérője, helicitása) 

befolyással van az elektromos tulajdonságaikra4. Akkor beszélünk fémes csőről, ha a Fermi-

szinten véges elektronállapot-sűrűséget találunk, míg a félvezető csövek esetében az 
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állapotsűrűség a Fermi szinten nulla. Egyfalú szén nanocsövek esetében az elméleti 

számítások alapján nyert elektronszerkezeti adatok meglepően jól egyeznek a kísérleti 

eredményekkel5.  

Többfalú nanocsöveket tekintve bonyolultabb a kép. Kimutatták, hogy ezekben 

rendezetlenül változnak a fémes és félvezető tulajdonságú rétegek6, és a legkülső fal 

szerkezete határozza meg a cső elektromos viselkedését. Ezt legjobban a pásztázó 

alagútmikroszkópiás (STM – Scanning Tunneling Microscopy) technikával lehet 

tanulmányozni7,8. Az utóbbi években több elektronikai alapkapcsolást megvalósítottak szén 

nanocsövekkel, így pl. leírtak egyetlen nanocsövet tartalmazó térvezérelt tranzisztort9, logikai 

kapukat, memóriaelemet és nanocsövekkel működő téremissziós kijelzőt is. A gyakorlat 

szempontjából jelentősek a fém-félvezető átmenetek, melyek megvalósíthatók a cső 

hosszirányában egy fémes és egy félvezető cső összeillesztésével. Ilyen nanocsövek 

elméletileg elképzelhetők; az összeillesztés helyén egy könyök alakul ki10, ebben a régióban 

néhány ötszög is megjelenik a hatszögek közt, akárcsak a fullerénekben. 

A szén nanocsövek nemcsak az elektromos tulajdonságaikkal, hanem a páratlan 

mechanikai sajátságaikkal (szakítószilárdság, rugalmasság) is felhívták magukra a figyelmet. 

Az említett tulajdonságokat méretük, szerkezetük és csöves felépítésük együttesen határozzák 

meg. Fontos megemlíteni a nanocsövek sajátos törési, illetve deformációs tulajdonságait is, 

mivel igen nagy hajlító és csavaró erőknek kitéve is visszanyerik eredeti alakjukat, és csak 

nagyon nehezen törhetők egyszerű mechanikai erők hatására11. Mindezek miatt a szén 

nanocsövek egyik legnagyobb felvevő piacává a műanyag ipar vált, ahol nanocsöveket a 

szénszál erősítésű műanyagok továbbfejlesztésére (ill. hosszú távon kiváltására) adalékolnak 

polimerekbe. Ezt az alkalmazási lehetőséget segítik elő különböző módosítási eljárások, mint 

az egyfalú csövek feldarabolása és funkciós csoportokkal való ellátása12 is. 

Elméleti számítások szerint az egyfalú szén nanocsövek Young-modulusa elérheti akár 

az 1 TPa értéket is13, ugyanakkor a nanocső hossztengelyére merőleges irányban viszont 

könnyedén deformálódik a cső14. Az elméleti számításokkal kapott értékek helyességét  

atomerő-mikroszkópiás (AFM – Atomic Force Microscopy) mérésekkel is 

megerősítették15,16. A többfalú csövek nyújtási modulusa általában egy nagyságrenddel 

kisebb, mivel azok jellemzően több hibahelyet tartalmaznak. 

A nanocsövek tulajdonságai között fontos szerepe van a termikus stabilitásuknak és 

hővezető-képességüknek is. Ruoff és csoportja tanulmányozta a szén nanocsövek mechanikai 

és termikus stabilitásait17, és analógiák alapján, arra következtettek, hogy a nanocsövek 

hővezető képessége megegyezik a grafit síkirányában mért hővezető képességével. Érdekes 
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megfigyelni, hogy milyen változások mennek végbe a csövekben különböző hőmérsékletű 

kezelések hatására. Andrews és munkatársai nagy tisztaságú többfalú szén nanocsöveket 

állítottak elő és vizsgálták szerkezetük változását magas hőmérsékletű kezelés hatására18. A 

grafitizálásnak nevezett folyamatot 1900 és 3300 K között hajtották végre, több 

hőmérsékleten mindig 45 percig, N2 atmoszférában. A kezelések hatására a szén nanocsövek 

kristályossága fokozatosan javult, a hibahelyek nagy része „begyógyult” és a többfalú csövek 

rétegei közötti távolság csökkent. 

Sui és munkacsoportja vizsgálta a szén nanocsövek gyulladási hőmérsékletét19. 

Acetilén katalitikus bontásával állítottak elő csöveket és hasonlították össze termikus 

viselkedésüket levegőben. Azt tapasztalták, hogy a fullerénekhez képest a nanocsövek 

nagyobb stabilitásúak levegőben hevítve: a fullerének 700 K-en, a katalitikusan előállított 

csövek 753-758 K-en gyulladnak meg. Az elektromos kisüléssel előállított és tisztított 

többfalú nanocsövek termikus stabilitása messze meghaladja az előbbi értékeket, ezek ugyanis 

983 K-en gyulladnak meg. 
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2.2. Szén nanocsövek előállításának módszerei 

 

A szén nanocsövek szintézisére számos módszer ismert. A szakirodalomban említettek 

már cseppfolyós nitrogénben, argonban, cseppfolyós ammóniában, vízben és sóolvadékban 

végzett sikeres szintéziseket. Ismertek gázfázisú és szilárdfázisú szintézismódszerek is. Ezek 

az eljárások nagy kapacitású nanocsőgyártó technológiákként még nem terjedtek el. 

Jelenleg három módszert használnak elterjedten szén nanocsövek előállítására. Az 

egyik a plazmatechnológia, amely elektromos ívkisülés révén hoz létre a nanocső 

képződéséhez megfelelően magas, úgynevezett plazmahőmérsékletet. Itt szénatomok illetve 

atomcsoportok képződnek a szén elektródokból, és rakódnak le különböző szénformákként –

így nanocsövekként is–a reaktorban. A másik módszer a lézeres elpárologtatás, amely során a 

szénforrást inert atmoszférában – He, Ar–lézerimpulzussal elpárologtatjuk. A harmadik 

módszer pedig a szénhidrogének gázfázisú katalitikus bontása (CVD: „Chemical Vapor 

Deposition” – CCVD: „Catalytic Chemical Vapor Deposition”). 

 

2.2.1. Nanocsövek szintézise elektromos ívkisülésben 

 

A kezdeti időkben (1991-1995) a nanocsövek előállítására használt módszer az Iijima 

által is alkalmazott ívkisüléses technika volt2. Ennek eszköze az ún. “Krätschmer”-reaktor, 

amelynek lényege a két grafitelektród között inert atmoszférában – He, Ar – létrehozott 

ívkisülés20. Ez az ívkisülés garantálja azt a hőmérsékletet, amely szükséges a szén 

elpárologtatásához és a szén nanocsövek struktúrájának kialakulásához.  

Mivel a reakció során az anód anyaga elpárolog, azért hogy az ív ne szűnjön meg és 

fenntartsák a plazmához szükséges optimális távolságot, az anódot a reakció ideje alatt 

állandó sebességgel mozgatják a katód felé. Az anód anyaga lehet nagy tisztaságú grafit, de 

tartalmazhat más összetevőket (pl. katalizátorként átmeneti fémeket) is. 
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2.2.2. Nanocsövek szintézise lézeres elpárologtatással 

 

A szén lézeres elpárologtatásának módszerét először fullerének előállítására 

alkalmazták sikeresen, később kisebb módosításokkal eredményes technikává vált a szén 

nanocsövek előállítására is21. Lényege az, hogy a szénforrást valamilyen inert gázban, például 

héliumban vagy argonban lézerimpulzussal elpárologtatják. A grafittömb egy hosszú kvarccső 

közepén egy magas hőmérsékletű kemencében van elhelyezve. Inert gáz jelenlétében 1200 oC 

hőmérsékleten a lézer szénplazmát hoz létre, amelyet az áramló inert gáz „kimos” a magas 

hőmérsékletű zónákból. A nanocsövek a plazmacsóvában alakulnak ki, a termék a reaktor 

végén lévő vízhűtéses részben rakódik le. 

 

2.2.3. Nanocsövek szintézise szénhidrogének katalitikus bontásával 

 

Régóta ismert, hogy széntartalmú vegyületek fémfelületeken történő katalitikus 

bontásával (CVD, CCVD) szénszálak jönnek létre22. A szénforrásként használt szénhidrogént 

inert gázzal (N2, Ar) hígítják, és a reaktort a benne lévő katalizátorral magas hőmérsékletű 

kályhába teszik. A szén nanocső a reaktorban lévő katalizátoron keletkezik. A katalizátort a 

reaktoron belül a magas hőmérsékletnek és a reduktív körülményeknek ellenálló kvarc-, 

kerámia-, vagy fémtartóba helyezik el.  

A szén nanocsövek szintézise során a csöveken kívül más szénformák is képződnek. A 

szintézist követő tisztítás folyamán eltávolítjuk a katalizátor hordozóját, a katalizátor 

fémrészecskék egy részét és a melléktermékként képződött amorf szénféleségeket. Utóbbi 

oxidatív lépés közben a nanocsövek zárt végei felnyílhatnak, ennek például a csövek 

megtöltése szempontjából van jelentősége23. 
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2.2.4. Egyéb módszerek nanocsövek előállítására 

 

A fentebb említett eljárások mellett több módszert találunk az irodalomban, amelyeket 

alkalmazva ugyan nem tudunk nagy mennyiségű nanocsövet előállítani, de érdekességük 

miatt fontosnak tartom megemlíteni őket. 

- Nanocső mintázatok növesztése síkfelületű hordozóra litográfiás módszerrel24. Az ily 

módon előállított nanocsöveket sikeresen lehet alkalmazni elektronemitterként 

síkképernyőkben. 

- A nanocsövek szolvotermális szintézise, amelyet már 623 K-en elvégezhetünk a 

hexaklór-benzol benzolos oldatát, mint szénforrást és Co-Ni keveréket, mint 

katalizátort használva25. 

• -Szén nanocsövek szintézise megoldható hidrotermális körülmények között 1073 

K-en, 100 MPa nyomást alkalmazva26.  

- Fémkarbidokból magas hőmérsékleten, átmenetifém katalizátor jelenlétében szintén 

növeszthetők szén nanocsövek27. 

- Az IBM kutatói nanocső egykristályokat növesztettek mágneses térben, speciális 

szerkezetű és összetételű prekurzor felhasználásával28. 
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2.3. Szén nanocső filmek tulajdonságai és szenzorikai alkalmazásai 

 

Az utóbbi években több kutatócsoport is elkezdte tanulmányozni az egy-, kettő-, 

illetve többfalú szén nanocsövekből készült filmeket, főként felhasználási lehetőségeik 

sokrétűsége miatt. Kísérletek történtek alkalmazásukra hidrogéntárolásban29, rádiófrekvenciás 

szűrőkként30, hideg téremissziós katódokként31, mesterséges izmokként32, mechanikai 

érzékelőkként33, kémiai szenzorokként34, polimerek erősítésére35, de kihasználták jó hő- és 

elektromos vezetésüket36 és szolgálhatnak, pl. SiC nanorúd szintézis kezdőanyagául is37.  

Nagymértékű érdeklődés övezte az egyfalú szén nanocső filmek (SWCNT) 

mechanikai tulajdonságait. Megállapították, hogy a Young modulus és a szakítószilárdság 

0,6-4,2 GPa és 6,3-33 MPa tartományba esik38,39. A filmek mechanikai tulajdonságát 

elsősorban a csövek kapcsolódása határozza meg, ezért pl. kémiai funkcionalizálással ezek az 

értékek javíthatók (karboxil csoportot tartalmazó egyfalú szén nanocsövekből készült  

filmeknél 5 GPa és 74 MPa) voltak. Whitten és munkatársai szerint az SWCNT filmek 

mechanikai tulajdonságai ionos folyadékokban és vizes elektrolitokban romlanak.40. 

A nanocső filmek jellegzetes tulajdonsága a jó elektromos- és hővezetés41. Mindkét 

folyamatot a nanocsövek kapcsolódása határozza meg42. Az irányítatlan szerkezetű MWCNT 

filmek hővezetési együtthatója ~15 W/mK43. Gonnet munkatársaival érdekes vizsgálatokat 

végzett az SWCNT filmek és nanocső kompozitok hővezetésének vizsgálata során. 

Megállapították, hogy a hővezetés a hőmérséklet növekedésével együtt növekedik a nanocső 

filmek és a kompozitok esetében is. Végeztek vizsgálatokat többfalú szén nanocsövekre is, 

megállapították azok hővezetési képességét, amely ~15 W/mK-nak adódott44. Kulesza és 

munkatársai magas hőmérsékleten vizsgálták az egyfalú szén nanocsövek vezető képességét, 

mely fémes tulajdonságokat mutatott45. Egy másik publikációban szobahőmérsékleten 

vizsgálták a SWCNT-k és a belőlük készített filmek vezetőképességét, és megállapították, 

hogy a nanocső halmazok vezetőképessége kisebb, mint az egyéni csöveknek. 

Szobahőmérsékleten a filmek vezetőképességét 250-400 S/cm között határozták meg. Úgy 

gondolják, hogy a filmek úgy viselkednek, mint egy olyan hálózat, amely a töltések számára 

átjárható, és ahol a vezetőképesség pontosan a nanocsövek közti gátak leküzdése miatt kisebb, 

ugyanis a vezetést a cső-cső kontaktusok határozzák meg46. 

Walt munkatársaival szén nanocsövek optikai és elektromos tulajdonságait vizsgálta. 

Megállapították, hogy a nanocsövek valódi ellenállása sokkal kisebb, mint a cső-cső 

kontaktusoké47. Méréseiket a VRH („Variable-Range Hopping”) elmélettel tudták értelmezni. 
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Egy másik csoport szerint pedig az elektronok lokalizálódnak a nanocsövek környezetében, és 

a nanocsövek közti elektron transzport hő hatására indul meg. A magasabb hőmérséklet 

hatására az elektronok könnyebben átugorják a szomszédos csövek energia gátjait48. 

A szén nanocsövek egyedülálló geometriájuk, fizikai és kémiai tulajdonságaik miatt 

igen ígéretes objektumok gázok/gőzök érzékelése szempontjából is. A nanocsövek 

vezetőképességét megváltoztathatják egyes, a környező légtérből fiziszorbeált vagy 

kemiszorbeált molekulák, mint például NO2, vagy NH3
49, de számos más molekulára is 

vannak kísérleti adatok. Nemrégiben elméleti számítások is alátámasztották50, hogy szerves 

molekulák, mint például a benzol adszorpciója jelentősen megváltoztathatja a szén 

nanocsövek vezetőképességét. Nanocsövek segítségével akár ppm (1 molekula az 1 millióból) 

gázkoncentráció is érzékelhető. Mivel a nanocső felületével érintkező légtérből fiziszorbeált 

molekulák jelentősen befolyásolni tudják a szén nanocső tulajdonságait, ezért lehetőség van a 

szén nanocsövek gázszenzorokként való alkalmazására szobalevegőben is. 

Ueda csoportjával szenzorikai alkalmazás céljából Al2O3 szubsztráton növesztett egy,- 

illetve többfalú nanocsövekből vékonyréteg filmeket készített, melyeket Pt elektródokkal 

látott el. Munkájuk során NO és NO2 gázokat mértek, és megállapították, hogy mindkét 

esetben a szenzorok ellenállása csökkenő tendenciát mutatott az alkalmazott gázok 

koncentrációjának növekedésével. Az egyfalú szén nanocsőből felépülő filmek nagyobb 

mértékű érzékenységet és hirtelen reakciót mutattak az alkalmazott gázok megjelenésekor51. 

Ugyanezen módszerrel és Pd elektród alkalmazásával Ding munkatársaival H2 gáz 

érzékelésére alkalmas szenzort épített ki52. 

Valentini csoportja érdekes eredményeket mutat be Si3N4 szubsztráton növesztett szén 

nanocső filmeken. A Pt elektródot tartalmazó filmek gázérzékelő képességét vizsgálták NO2, 

CO, NH3, H2O, C6H6 és etanol jelenlétében a 25–250 oC hőmérséklet tartományban, és 

közben vizsgálták a szén nanocső filmek ellenállásának változását. Méréseikkel 

bebizonyították, hogy NO2 expozíciójakor a filmek elektromos ellenállása csökkent, míg NH3, 

H2O, C6H6 és etanol alkalmazásakor növekvő tendenciát mutatott, ugyanakkor 

megállapították, hogy a CO jelenlétekor nem változott a filmek ellenállásának értéke. Az 

egyfalú szén nanocsövekből felépülő filmek ebben az esetben is nagyobb érzékenységet 

mutattak a NO2-ra53. 

A Stanford Egyetem kutatói új eljárásokat dolgoztak ki bioanalitikai módszerek 

fejlesztésére szén nanocsövek segítségével. Robert J. Chen és kollégái specifikus elektromos 

szenzorokat alkottak biomolekulák számára. Megmutatták, hogy a proteinek adszorbeálódnak 

a szén nanocsöveken, ami a szenzor viselkedés egyik alapkövetelménye. Egy két elektródából 
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és egy nanocső hídból felépülő rendszer képes felismerni a vizes közegben úszó proteineken 

található szabad kötéseket. A rendszer szelektivitását különböző kopolimerekkel (Tween 20, 

Pluronic) tudták javítani. A módszer működőképességének demonstrációjaként a 

kutatócsoport az emberi autoimmun betegséghez kapcsolódó proteint kötött meg és ez alapján 

kimutatták a proteinhez tartozó antitesteket. A módszer érzékenysége hasonló a fluoreszencia 

alapú klinikai vizsgálatokéval. A sikeres előkísérlet alapján a kutatók remélik, hogy utat 

nyitnak eme eszközöknek a diagnosztikai műveletekben54. 
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2.4. Szén nanocső filmek előállítási lehetőségei 

 

A nanocső filmek előállítása több módon történhet. A legelterjedtebb megoldások 

közé tartozik a szűrés, a CVD, a bemártásos (dip coating), a forgatásos (spin coating), 

valamint a nyomtatással (Ink-jet printing) történő előállítás. 

 

2.4.1. Szűréssel előállított CNT filmek 

 

A szén nanocső filmek készítésének legegyszerűbb és legelterjedtebb módja a szűrés. 

Az eljárás során szén nanocsövekből első lépésként homogén szuszpenziót kell előállítani. A 

kiindulási nanocső mintától függően ehhez oldószerként pl. víz, etanol vagy N,N-dimetil-

formamid (DMF), felületaktív anyagként pedig anionos vagy nemionos tenzidek 

használatosak. A nanocső-oldószer-felületaktív anyag rendszert ultrahanggal homogenizálják, 

majd megfelelő pórusátmérőjű membránon szűrik. A kész filmek szárítás után összefüggő 

rétegként eltávolíthatók a membrán felületéről, teljesen önhordók és rugalmasak. Endo 

kollégáival ezzel a módszerrel sikeresen készített kétfalú szén nanocsövekből filmet etanolos 

szuszpenzióból, felületaktív anyag nélkül, 1 μm pórusátmérőjű PTFE (Teflon) membránon 

szűrve85. Wang és munkatársai pedig epoxi-egyfalú szén nanocső kompozitokat állítottak 

szűréssel elő 55. 

 

2.4.2. Nyomtatással előállított CNT filmek 

 

Szén nanocső szuszpenziókat tintaként felhasználva különböző mintázatok, illetve 

akár bonyolultabb CNT áramköri filmek is nyomtathatók tintasugaras nyomtatókkal, alacsony 

előállítási költséggel, rövid idő alatt. Mivel a szén nanocsövek jó elektromos vezetők és 

vékony rétegben a felületre felhordva átlátszóak, ezért az így nyomtatott filmeket a jelenleg 

használt indium-ón-oxid felületi elektródaréteg kiváltására tervezik használni. 

A nyomtatással kialakított szén nanocső rétegek előállításához első lépésként 

homogén szuszpenziót kell előállítani. A szuszpenziók készítéséhez használt nanocsöveket 

először savas kezelésnek teszik ki, majd desztillált vízzel mossák és szárítják. Az így kezelt 

nanocsövekből ezután desztillált vízben történő ultrahangos homogenizálás és 24-órás szintén 
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desztillált vízben történő folyamatos keverés után a szuszpenziót lecentrifugálják, és a 

felülúszót összegyűjtve a centrifugálást még néhányszor megismétlik, mindaddig, amíg egy 

stabil, átlátszó, sötétszürke szuszpenziót nem kaptak. Ezt a szuszpenziót azután „tintaként” 

alkalmazva a festékpatronban, az adott mintázat kinyomtatható. A minták vezetőképessége 

nagyban függ a nanocsövek között meglévő átkereszteződések számától, a nanocsövek 

hosszától és a szuszpenzió töménységétől. A nyomtatott mintázatok vezetőképessége változik 

a levegő nedvességtartalmától függően is, illetve néhány oldószergőz jelenlétére is 

érzékenyen reagál (pl. ammónia, metanol)56. 

Tong Wei munkatársaival hasonló módon hozott létre szén nanocső filmet. A CCVD-

vel előállított többfalú szén nanocsöveket 60 percig H2SO4-ben és HNO3-ban kezelték, majd 

mosták vízzel, centrifugálták, majd vízben szuszpendálva felületaktív anyag segítségével 

homogén szuszpenziót hoztak létre. A szén nanocső tintát ezután egy 4800*1200 dpi Lenovo 

fotonyomtatóval egy átlátszó filmre (CG3480, 3M) nyomtatták57. 

 

2.4.3. CCVD-vel növesztett CNT filmek 

 

A szén nanocsövek szintézisére használt módszert gyakran alkalmazzák filmek 

építésre is58. A klasszikus CCVD eljárás a pirolízis egyik válfajának tekinthető, amennyiben 

valamilyen gáz vagy gázkeverék hőbontásával állítunk elő bevonatot a céltárgy felületén. A 

folyamat történhet melegfalú vagy hidegfalú reaktorban, ekkor a szubsztrátot közvetlenül 

fűtjük. Legtöbbször vákuumban dolgozunk, a kiindulási (prekurzor) anyagok mennyiségét 

gázáramlás-szabályozókkal, vagy gőznyomásuk változtatásával lehet kézben tartani. Ennek az 

eljárásnak egyik nagy hátránya, hogy az alkalmazott prekurzorok miatt a film leválasztása 

magas hőmérsékleten történik, ami korlátozza a felhasználható szubsztrátok és mintázatok 

anyagválasztását. A problémák nagy része kiküszöbölhető, ha a hőmérsékletet 500 °C alá 

tudjuk csökkenteni. A mikroelektronikai felhasználás még alacsonyabb, maximum 300 °C 

hőmérsékletet enged meg. 

A PECVD/PACVD (Plasma Enhanced/Assisted CVD) a hidegplazmának azt a 

tulajdonságát használja ki, hogy abban az elektronok effektív hőmérséklete jóval nagyobb, 

mint az ionok/molekulák hőmérséklete, így a céltárgy hevítése nélkül is elérhető a prekurzor 

molekulák bomlása és a bevonat kialakítása. A hidegplazma többek között mikrohullámú 

térrel állítható elő59. 
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A LACVD (Laser Assisted CVD) berendezésben nagyteljesítményű lézernyalábbal a 

szubsztrátnak csak egy kis felületdarabját melegítjük a szükséges hőmérsékletre, így 

mintázatok is előállíthatóak60. 

Az MOCVD (Metal Organic CVD) eljárás a probléma kémiai megközelítését jelenti, 

melynek során fémorganikus anyagokat használunk prekurzorként. A módszer előnyei között 

elsősorban azt kell megemlíteni, hogy e molekulák hőbomlásához általában jóval kisebb 

hőmérséklet elegendő, mint a szervetlen prekurzorokéhoz. Megfelelő összetételű prekurzor 

esetén csak egyetlen anyagot kell beengedni a reakciótérbe, ráadásul a beáramlás sebessége is 

egyszerűen szabályozható a gőznyomás változtatásával61. 

 

2.4.4. Dip- és Spin coating technikával előállított filmek 

 

A spin- és dip-coating módszerek esetében hasonló rétegeket lehet építeni, mint 

például a CCVD eljárással. A film építés során prekurzor oldatokat alkalmaznak. Az 

oldószeres komponenst felviszik a hordozó felületre, ahonnan az oldószer távozik, és az oldott 

komponens egyenletesen szétoszlatva a felületen marad. A kész rétegeket szárítják, izzítják, 

hogy a szerves molekulaszennyeződések eltávozzanak. A folyamat igen egyszerű és olcsó. 

Hátrányai, hogy az alapanyagok nem állnak el hosszú ideig, a megbontott anyagokat gyorsan 

fel kell használni. Az alkalmazott oldószerek illékonyak, például alkoholok, észterek, ezért az 

oldatok koncentrációja gyorsan változhat. 

 

2.4.4.1. Dip coating eljárás 

 

Az eljárás folyamán mártogatással alakítjuk ki a vékonyréteget. A műveltnél 

figyelembe kell venni a felület és az oldószer valamint a rétegalkotó közötti kölcsönhatások 

erősséget. Amennyiben nem alakul ki a megfelelő erősségű kapcsolódás, használhatunk 

felületaktív anyagokat a film építéséhez. Célszerű a szubsztrátot jól nedvesítő, illékony 

oldószert használni a száradási idő csökkentése érdekében. 

A kialakult rétegből szárítással távolíthatjuk el az oldószer maradványokat, szerkezetét 

további izzítással módosíthatjuk. Az így kialakított rétegeket optikai, kémiai tulajdonságait 

szenzorikai alkalmazásait szerteágazóan vizsgálják. 
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Maruyama kollégáival épített ilyen eljárással egyfalú szén nanocsövekből néhány 

mikrométer vastagságú filmet. A Co-Mo katalizátort merítéses technikával vitték fel a kvarc 

szubsztrátra, majd CVD-vel növesztették a nanocsöveket62. 

 

2.4.4.2. Spin coating eljárás 

 

A keletkező réteg szerkezete függ az alkalmazott szubsztrát minőségétől. Annál 

könnyebb a filmet alkotó egységek megtapadása a felületen, minél jobban le tudják győzni a 

forgatásból származó erőt, minél erősebb a kölcsönhatás alakul ki a réteg és a hordozó felület 

között. A fordulatszám növelésével, valamint a szuszpenzió koncentrációjának változtatásával 

módosíthatóak a rétegek paraméterei. 

Mauron munkatársaival 20-35 μm vastagságú szén nanocső filmeket növesztett. Az 

eljárás során Fe(NO3)3 – etanol oldatot vittek fel szilikon szubsztrátra spin coatinggal, majd 

ezen CVD technikával szén nanocsöveket növesztettek. A vas(III)nitrát-etanol arányt 

változtatva befolyásolni tudták a keletkező filmek vastagságát63. 
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2.5. A diffúzió alapjai 

 

Közönségesen diffúziónak hívjuk a (gáz)komponensek vezetéses transzportját. 

Korábbi szakirodalmi megfogalmazások szerint diffúzióról csak legalább kétkomponensű 

elegyekben beszélhetünk64. Ennek egy speciális határesete az öndiffúzió, amely során a 

molekulák elmozdulása egykomponensű homogén rendszerben történik akkor is, amikor a 

rendszerben nincs koncentráció gradiens. Doktori munkám során a szén nanocső filmek 

gázáteresztő képességét jellemző nyomásesési görbéket egy egyszerű diffúziós modell 

segítségével értékeltem ki, ezért a következőkben szükségesnek vélem röviden tárgyalni a 

diffúzió jelenségének alapjait. 

 

2.5.1. Diffúzió homogén közegben 

 

Egy komponens tiszta diffúziója homogén közegben is csak elvétve fordul elő, mivel 

kereszthatások révén a diffúziós áramok befolyásolják egymást, sőt konvektív jellegű 

áramlások is fellépnek (részben nyomáskülönbség révén, részben szabad konvekció miatt, 

mely a sűrűségkülönbségből ered). Felléphetnek ezen kívül termikus hatások is, úgyhogy 

tiszta diffúzióról csak izoterm közegben lehet szó. 

 

2.5.2. Diffúzió heterogén testben 

 

A heterogén test leginkább porózus szilárd anyag, amiben a diffúzió különböző 

mechanizmusok szerint mehet végbe. 

Molekuláris diffúzió megy végbe olyan tág pórusokban, amelyek átmérője nagyobb, 

mint a molekulák szabad úthossza. Itt a diffúzió azonos a homogén közegben végbemenő 

folyamattal. A diffúziós áram rendelkezésre álló keresztmetszet azonban kisebb, ezért porózus 

testekben effektív diffúzióról beszélünk. 

Knudsen-féle diffúzió lép fel olyan szűk pórusokban, amelyek átmérője azonos vagy 

kisebb, mint a szabad úthossz. Jellemzője, hogy a gázmolekulák nagyobb valószínűséggel 

ütköznek a pórus falával, mint egymással. 
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Felületi diffúzió (migráció) is bekövetkezik a porózus anyagban, ha az adszorbeálja a 

molekulákat, amelyek a rétegben a molekulák vándorlását okozzák. 

 

2.5.3. A diffúzió makroszkópikus leírása: Fick törvények 

 

A diffúziós anyagtranszportot jellemezhetjük a diffúziós áramsűrűség-vektorral. 

Ennek iránya ellentétes a koncentráció gradiens irányával, mivel a diffúziós komponens áram 

a csökkenő koncentráció irányába folyik. 

Ha egy kétkomponensű (A és B) rendszer alkotói nem egyenletesen töltik ki a 

rendelkezésükre álló teret, akkor megindul a diffúziójuk. Ha a vizsgált rendszerben a kémiai 

potenciálokon kívül minden más intenzív mennyiség eloszlása homogén (nincs 

kereszteffektus), akkor az A-jelű komponens diffúziós áramsűrűségre írhatjuk, hogy 

 

A AB AD c= − ∇j   
(1)

 

 

ahol  és  pedig az A komponens diffúziós együtthatója az A és B jelű 

molekulák közegében. Ezt az egyenletet Fick I törvénynek nevezik. Ennek egyszerűsített 

alakja egyirányú diffúzió esetén: 

Ac grad c∇ ≡ ⋅ A ABD

 

A
A AB

dcD
dx

= − ⋅j  
(2)

 

A B jelű komponens diffúziós áramsűrűségét hasonló módon fogalmazhatjuk meg. Ebben az 

estben a hajtóerőt a B jelű komponens koncentráció gradiense jelenti.  

 

B
B BA

dcD
dx

= − ⋅j  
(3)
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Fick I-es törvénye a következő tapasztalatokat foglalja össze: 

- a diffúzió anyagáram a koncentráció térbeli változásának a meredekségével arányos 

- a diffúziós áram mindig a csökkenő koncentráció irányába folyik 

A D diffúziós együttható értéke mindig pozitív, dimenziója, pedig m . s2 1−

 

A nj  diffúziós áramsűrűség helyett gyakran célszerű a koncentráció eloszlás időbeni 

változását vizsgálni. Diffúzió esetén Ej  szerepét a nj komponens áram veszi át, a ( , )E tρ r  

sűrűség helyére pedig a c(r,t) lokális koncentrációt kell írnunk. Vegyünk továbbá egy olyan 

képzeletbeli kockát, amelynek Δx nagyságú az élhossza, így az x irányban két ( )A xs = Δ 2  

nagyságú, egymástól Δx távolságban lévő felületet tartalmaz. Ekkor megkapjuk a lokális 

koncentráció változást leíró differenciálegyenletet: 

 

( , ) div  c t
t

∂
∂

= −∇ = −n n
r j j  

 

(4)

 

Behelyettesítve Fick első törvényét, a koncentráció időbeli változásra kapjuk, hogy: 

 

cDcgraddivD
t
c 2)( ∇=⋅⋅⋅=

∂
∂

 
 

(5)

 

Ezt a parciális differenciálegyenlet Fick II. törvényének nevezzük. Ennek egyirányú 

diffúzióra alkalmazható alakja:  

2

2
x t

c cD
t x

∂ ∂
∂ ∂

⎛ ⎞⎛ ⎞ = ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
 

(6)
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2.5.4. A diffúzió mikroszkopikus elmélete 

 

Egy halmazban, legyen az gáz, folyadék vagy szilárd test a molekulák mindig ki 

vannak téve a környezetben lévő többi molekula hatásainak. Ez többnyire a szomszédos 

részecskékkel történő szakadatlan és rendszertelen ütközésekben és kölcsönhatásokban 

nyilvánul meg. Ezeknek következtében a vizsgált molekulák helyzete folyamatosan változik. 

A 3. ábra szemlélteti egy molekula mozgását gázfázisban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

3. ábra: Egy molekula mozgási pályájának szemléltetése molekuláris diffúzió során 

 

Megfigyelhetjük, hogy a molekula pályája szabálytalan. Az egyes ütközések között a 

molekula egyenesen halad, majd a pálya a következő ütközés következtében megtörik, és a 

megtett út egymástól független hosszúságú és irányú szakaszok összességéből áll. Itt kell 

megemlíteni a λ szabad úthosszt, ami annak az úthossznak az átlagos értéke, amelyet a 

molekulák ütközés nélkül, vagyis egyenes vonalban tesznek meg. 

2 י 2

1λ = =
π 2π

c
d c N d N  

 

(7)
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Az egyenletben, a c  jelölés a molekulák másodpercenként megtett útját fejezi ki cm-

ben, melynek során -szer ütköznek. Nagy nyomáson a kis szabad úthossz a gyakori 

ütközések eredménye. Ilyenkor a molekulák sűrűn eltérnek attól az iránytól, amelybe a 

koncentráció gradiens a diffúziót irányítja. Ugyanakkor minél kisebb a nyomás, annál 

nagyobb a közepes szabad úthossz, annál ritkább az ütközés, és annál gyorsabb a diffúzió

2 πdי c N

65. 

 

2.5.5. Diffúzió pórusos rendszerekben, Knudsen-féle diffúzió 

 

Szűk pórusokban, ha a nyomás nem túl nagy, a molekulák sokkal gyakrabban 

ütköznek a fallal, mint egymással, ami lassítja az anyagtranszportot. Abban az esetben, ha a 

pórusok átmérője kisebb vagy megegyezik a diffundáló species közepes szabad úthosszával, 

akkor az ilyen pórusrendszerekben lejátszódó diffúziót, Knudsen-féle diffúziónak nevezzük66. 

A közepes sebesség a hőmérséklettől és a diffundáló molekula mA=MA/NAv tömegétől 

függ, ezért ilyenkor következő összefüggés írható fel: 

 

8
3

B

A

k T
D

m
δ

π
⋅

=
⋅  

 

(8)

 

itt δ a közepes szabad úthossz, mA a diffundáló molekula tömege, T a hőmérséklet, D pedig a 

diffúziós együttható. 

Knudsen-féle diffúziónál az ütközések számát az átlagos pórusméret, jelen esetben a 

kapilláris d átmérője határozza meg, ezért a fenti egyenletben a közepes szabad úthosszt 

helyettesítve a pórusátmérővel a következő összefüggést kapjuk: 

 

8
3

B
K

A

k TdD
mπ
⋅

=
⋅  

 

(9)

 

ahol KD  Knudsen-féle diffúzióhoz tartozó diffúziós együtthatót jelöli. A fenti összefüggés 

szerint a Knudsen-féle diffúziós együttható nagyban függ a pórusmérettől, viszont nem függ a 

gáz nyomásától és a hőmérséklet négyzetgyökével arányosan változik. Az is megállapítható, 

hogy a diffundáló komponens anyagáramával arányos KD fordítottan arányos a 
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molekulatömeg négyzetgyökével. Ez lehetővé teszi különböző molekulatömegű gáz 

halmazállapotú komponensek szétválasztását. 

A szakirodalomban található néhány publikáció pórusos szén nanocső, illetve nanocső 

kompozit filmeken végzett permeábilitás mérésekről. Ebben a témában számos kitűnő 

részletes elméleti összefoglalást jelentetett meg Meyyappan csoportja67,68. Egyfalú szén 

nanocső filmek gázáteresztő képességét vizsgálták, meghatározták a filmek Knudsen-féle 

állandó és átmeneti diffuzivitását oxigén, nitrogén és argon gázzal. Eredményeik értelmezése 

során vizsgálták az állandó nyomás és áramlás kapcsolatát, a diffúzió jellemzésére a 

következő összefüggést alkalmazták: 

 

F pD
A R T l

Δ
=

∈⋅ ⋅ ⋅ ⋅ τ  
 

(10)

 

ahol F az áramlási sebesség, Δp a nyomásváltozás, R a gázállandó, T az alkalmazott 

hőmérséklet, D pedig a diffúziós koefficiens. A következő tagok: ε, A, l és τ jelölik a 

membrán porozitást, felületét, vastagságát és kanyarulatosságát. Az eredmények 

megegyeznek azzal, amit a Knudsen típusú rendszereknél vártak. A nyomás függés nagyon 

erős és a látszólagos membrán porozitás gyorsan emelkedik a nyomás növekedésével. 

Meyyappan csoportja szerint elképzelhető a nanocső membrán elasztikus 

deformációja: a nyomáskülönbség hatására létrejövő deformáció okozhatja a nanocsövek 

közti pórusok tágulását. A megnövekedett pórusoknak köszönhetően a gázáramlás nagyobb 

sebességgel megy végbe, ekkor nagyobb nyomáskülönbség alakul ki a filmen keresztül. 

Megjegyzendő azonban, hogy Meyyappanék méréseiket nagyobb (2-4 bar) nyomáson 

végezték, így a membrán deformációra kapott eredményeik nem feltétlenül vonatkoztathatók 

a mi – kisebb nyomáson végzett – gázpermeabilitás méréseinkre. 

Szén nanocső-polimer kompozitok permeabilitását vizsgálta Kim munkatársaival69. 

Méréseiket He, CO2, O2, N2 és CH4 gázokkal végezték 4 atm nyomáson és 35 oC 

hőmérsékleten. Vizsgálták a diffuzivitás változását, miközben növelték a kompozitok nyitott 

végű nanocső tartalmát. Megfigyelték, hogy a permeabilitásban nem történt változás, azonban 

a nyitott végű csövek mennyiségének növelésével megnőtt a gázok diffuzivitása. 
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2.6. Szűrés 

 

A szűrés nyomáskülönbség hatására végbemenő hidrodinamikai szétválasztó 

művelet87. A szűrés folyamata során a szűrendő közeget porózus rétegen vezetik keresztül, 

mely a leválasztandó szilárd részecskék jelentős részét visszatartja. A szűrő pórusainak és a 

leválasztandó részecskék méretviszonyainak függvényében mélységi- és felületi szűrésről 

beszélhetünk. 

- Felületi szűrés: általában perforált lemezzel, szitalemezzel, drótszövettel, 

szűrővászonnal vagy szűrőpapírral történik. A felületen kivált szilárd anyag nem hatol 

be szűrőközegbe és a továbbiakban szűrőrétegként viselkedik. 

- Mélységi szűrés: kavics-, homok, ill. koksztöltésű szűrőkkel történik, pl.: a talajon 

átszivárgó víz is mélységi szűréssel tisztul. Ebben az esetben a részecskék behatolnak 

a szűrőközegbe, majd ott a leválasztandó részecskéknél nagyobb keresztmetszetű 

üregekben, csatornákban lerakódnak. 

A newtoni összenyomhatatlan közeg áramlására abban az esetben, ha a közeg teljesen 

kitölti az áramlási keresztmetszetet, a következő egyenlet érvényes: 

( )ReEu f=  
(11)

ahol 

2

pEu
pv
Δ

=  

Euler szám (12)

Re vdρ
=

η  

Reynolds szám (13)

 

ahol:  

- Δp (Pa) a szűrő két oldal között mérhető nyomáskülönbség, 

- v (m/s) a szűrésre jellemző áramlási sebesség, 

- d (m) a jellemző méret, 

- ρ (kg/m3) az áramló közeg sűrűsége, 

- η (Pa×s) az áramló közeg dinamikai viszkozitása. 
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A szűrési eljárások egyik jellemzője a szűrési sebesség, amely megmutatja, hogy 

egységnyi felületen, egységnyi idő alatt milyen térfogatú szűrlet keletkezik: 

 

1 dVv
A dt

=  

3

2 =m m
sm s

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

(14)

 

2.6.1. Iszaplepény ellenállása 

 

Szűrés során a szűrlettérfogat növekedésével az iszapréteg vastagsága is folyamatosan 

növekszik, vagyis ezzel egyidejűleg az iszaplepény vastagsága és ellenállása is változik. A 

folyamat során az iszaplepényen nyomásesés alakul ki, mely a következőképpen hozható 

összefüggésbe a szűrés térfogatáramával: 

 

1 2

cV dVp
dtA

αη ⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
 

(15)

 

Itt α fajlagos lepényellenállás (m/kg), η a szűrlet viszkozitása (Pa×s), c az egységnyi 

térfogatú szűrletből felhalmozódó részecskék tömege (kg/m3), A a szűrőfelület (m2), V a 

szűrletmennyiség (m3) és t a szűrési idő (s). A fajlagos lepényellenállás értéke az iszaplepényt 

alkotó részecskék tulajdonságaitól függ. Az α iszaplepényellenállás a következő képlettel 

írható le: 

 

)( 2

sz

1k
3

− ε ω
α =

ε ρ
 

 

(16)

 

A 16. egyenletben ε a porozitás, ω a szilárd részecskék fajlagos felülete (m2/m3), ρsz a 

szilárd részecskék sűrűsége (kg/m3), k pedig egy anyagi állandó.  

Az iszaplepény ellenállása egyenesen arányos a szűrlettérfogattal (V (m3)) és 

fordítottan arányos a szűrőfelület nagyságával (A (m2)). Az arányossági tényező a szűrendő 

anyagra jellemző fajlagos lepényellenállás (α, (m2/kg)) és a szűrendő szuszpenzió 

koncentrációja (c, (kg/m3)). 
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Megkülönböztetünk összenyomható és összenyomhatatlan iszaplepényeket. Utóbbi 

abban az esetben alakulhat ki, ha olyan részecskék halmozódnak fel a szűrőn, melyek α értéke 

független a nyomástól, ugyanakkor nem változik a lepény keresztmetszetében. Ekkor a lepény 

merev és nem deformálható. Ezzel szemben az összenyomható iszaplepény rugalmas 

részecskéket tartalmaz, ezért az iszaplepény ellenállása a szűrési nyomás függvénye lesz. 

 

2.6.2. Szűrőközeg ellenállása 

 

A szűrőközeg ellenállásának megállapításához az – iszaplepény ellenállásához 

hasonlóan – a következő egyenletből kell kiindulni: 

 

mR
m

dVp
A dt

η ⎛ ⎞Δ = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
 

(17)

Itt az Rm szűrőközeg ellenállása a következő: 

 

1 m m
dV Vp p p c R

A dt A
η α⎛ ⎞⎛Δ = Δ + Δ = +⎜ ⎟⎜

⎝ ⎠⎝
⎞
⎟
⎠

 

(18)

 

Ezt az egyenletet tovább rendezve a Carman-féle szűrőegyenletet70 kapjuk: 

 

m

dV pA
Vdt c R
A

η α

Δ
=

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
 

(19)

Ezt az egyenletet állandó nyomáson végrehajtott szűrésnél alkalmazható. 

 

2.6.3. Összenyomható szűrőlepény 

 

Minta arról már az előzőekben szó esett, összenyomható szűrőlepényről akkor 

beszélhetünk, ha az iszaplepényt rugalmas részecskék építik fel. Ekkor azonban a 

szűrőegyenletet módosítani kell, mert az iszaplepény ellenállása függvénye a nyomásnak.  
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Ilyenkor a lepényellenállás: 1= Δ s
jR K V p , ahol: 

- K1 – arányossági tényező 

- s – lepény kompresszibilitása 

 

Szűrőközeg ellenállásának nyomásfüggése:  2= Δ m
MR K p

- K2 – arányossági tényező 

- m – közeg kompresszibilitása 

 

Ezen értékeket behelyettesítve az eredeti egyenletbe, majd integrálva és szétválasztva 

állandó nyomásértékekre:  
s m

1 2Δ τA/V = K V/AΔp + K Δpp

Az állandók két különböző nyomáson végzett szűrési kísérletből meghatározhatók. 

Ehhez koordináta-rendszerben ábrázoljuk a ( )ΔpτA/V -t a V/A függvényt 

A tengelymetszetekből és a meredekségekből a felírt egyenletek segítségével a négy 

állandó kiszámítható. 

 

K2×V ×Δps
2

K1×V ×Δps
1

RM = K2 ×Δpm
1

ΔpτA/ V 

RM = K2 ×Δp2
m 

                   
4. ábra: Összenyomható iszapok szűrési paramétereinek meghatározása 

 

A bemutatott formalizmus alkalmazására akkor van szükség, ha a rendszert 

összenyomhatatlan iszaplepényként kezelve a Carman egyenlet nem illeszthető megfelelő 

pontossággal, illetve ha az illesztett fajlagos lepényellenállás értékek fizikailag nem reálisak. 

 

V/A  
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2.7. Többfalú szén nanocső filmek környezetvédelmi alkalmazásai 

 

Napjainkban az egyre növekvő igények, a pazarló életmód és a technika fejlődésének 

következtében a háztartások mindinkább nagyobb mennyiségű szennyvizet termelnek. A 

csatornahálózatba kerülő szennyvizekbőn az alkalmazott mosó- és tisztítószerek széles skálán 

megjelenő típusai miatt egyre komplexebb szennyeződések kivonásával kell számolni. 

A szén nanocső filmek számos előnyös morfológiai és kémiai tulajdonságainak 

ismeretében könnyen elhelyezhetőek a környezetvédelmi technológiákban, mint például a 

szennyvíz tisztítás során alkalmazott szűrés. A membránműveletek során az elválasztás 

hajtóereje, a membránok pórusmérete és az elválasztandó részecskék mérete szerint 

csoportosíthatók. A határok az egyes művelettípusok között nem élesek, ahogy ezt az 5. ábra 

is szemlélteti. A legkisebb méretek tartományában működik a fordított ozmózis, majd a 

makromolekulák elválasztására alkalmas ultraszűrés és a mikroszkópikus méretű részecskék 

elválasztására alkalmas mikroszűrés és végül a szemmel látható szilárd részecskék szűrése. 

 
5. ábra: Membránszelektivitási határok71

 

 

A fordított ozmózis a természetes ozmózis áramlás megfordítása. Egy víztisztító 

rendszerben nem az a cél, hogy a sókat tartalmazó oldatot felhígítsák, hanem hogy 

elkülönítsék a tiszta vizet a sóktól és egyéb szennyeződésektől. Ha a természetes ozmózis 
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áramlást megfordítjuk, a víznek a sós oldatból át kell áramolnia a membránon az ellenkező 

irányba a nyomás miatt. Ezt a folyamatot nevezzük fordított ozmózisnak. A módszer 

segítségével tiszta vizet lehet előállítani úgy, hogy kiszűrjük a sókat és egyéb 

szennyeződéseket. 

A napjainkban, kereskedelmi forgalomban, kapható ivóvíztisztítókban 5, illetve 1 

mikronos szénszűrőket alkalmaznak. Többfalú szén nanocső filmeket alkalmazva e 

tisztítórendszerekben a tisztítás hatásfoka növelhető lenne, ugyanis ezek pórusátmérője 

lényegesen kisebb (38-41 nm) mint a szénszűrőké. 

 

 
6. ábra: Vízben előforduló szennyezőanyagok méretei72

 

 

Szén nanocső filmek alkalmazásával a szűrési határt kisebb méretekre lehetne 

korlátozni, ezáltal a többértékű ionok (Ca,Mg) visszatartása jobb lenne, mint az egyértékűeké 

(Na,K), tehát az ilyen szűrőket alkalmazni lehetne klasszikus vízlágyító berendezések 

alternatívájaként is. Noha doktori munkámnak nem volt közvetlenül feladata a szén nanocső 

filmek víztisztítási irányú hasznosíthatóságának vizsgálata, úgy gondolom, hogy a nanocső 

filmek szerkezetéről és tulajdonságairól nyert új ismeretek kamatoztathatók lennének ezen a 

területen is.  
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3. Célkitűzés 
 

A szén nanocsövek felfedezésével új utak nyíltak meg a kutatók számára, amelyet jól 

mutat a témában megjelenő tudományos dolgozatok sokasága. A ’90-es évek elején történt 

felfedezésük óta egyre több kutatócsoport foglalkozik e szén módosulatok lehetséges 

előállítási technikáival és alkalmazási lehetőségeivel. Az SZTE TTIK Alkalmazott és 

Környezeti Kémia tanszéke sok éve a hazai szén nanocsöves kutatások egyik műhelye, ahol 

kiforrott módszerek állnak rendelkezésre a szén nanocsöve szintézisére, tisztítására és 

módosítására is. Doktori munkám feladata az volt, hogy egy ezideig a nemzetközi 

szakirodalom által is elhanyagolt területen, a szén nanocső filmek kutatása terén végezzek 

vizsgálatokat. Konkrét célként azt tűztük ki, hogy a tanszéken előállított többfalú szén 

nanocsövekből porózus, önhordó filmeket állítsunk elő, azokat jellemezzük, módosítsuk és 

megkeressük néhány lehetséges felhasználási területüket. 

Munkám kezdetekor még nem találtunk a szakirodalomban sok információt ilyen 

szűréssel előállított többfalú szén nanocső filmekről, ezért első célunk a nanocső filmek 

morfológiai tulajdonságainak megismerése volt. Ehhez mikroszkópiai vizsgálatokat 

végeztünk, továbbá egy olyan szűrő berendezést terveztünk, mellyel a morfológiával is 

kapcsolatban álló szűrési paraméterek (fajlagos iszaplepény ellenállás, fajlagos szűrő 

ellenállás) mérhetők. Úgy a szerkezeti sajátságok, mint a későbbi sokrétű alkalmazhatóság 

szempontjából fontosnak ítéltük a szén nanocső filmek gázáteresztő képességének kvantitatív 

jellemzését. Célunk volt ezért egy permeabilitás-mérő rendszer kifejlesztése és alkalmazása 

is. Eredményeink későbbi gyakorlati alkalmazhatóságát szem előtt tartva a méréseket a 

laboratóriumi gyakorlatban legfontosabb hat gázon terveztük elvégezni. 

A nanocső filmek alaptulajdonságainak megismerése után célunk azok olyan irányú 

változtatása volt, amely a gyakorlatban is felhasználható rendszereket eredményez. Felületi és 

mélységi módosítók alkalmazási lehetőségeit vizsgáltuk, így többek között pórusos szigetelő 

réteget, piroelektromos kristályokat és félvezető nanorészecskéket terveztünk összeépíteni a 

szűréssel előállított többfalú szén nanocső filmekkel. 

Noha a szenzorfejlesztés a szén nanocsöves kutatások egyik fontos irányává vált az 

utóbbi tíz évben, az irodalomban fellelhető eredmények egyedi csövekre vagy nagyon vékony 

csőhálózatokra vonatkoznak, így az önhordó szén nanocső filmek ilyen irányú alkalmazási 

lehetőségeiről csak kevés információ található. Munkám gyakorlatorientált részében ezért 

célom volt ezeknek az ismereteknek a bővítése is. Két olyan területet azonosítottunk, ahol a 

 33



szűréssel készített többfalú szén nanocső filmekre alapuló szenzorok versenyképesek lehetnek 

a már piacon lévő berendezésekkel: 

• pórusos, önhordó szén nanocső filmek hőmérsékletmérésre való alkalmassá tétele úgy, 

hogy a film egyéb tulajdonságai (mechanikai sajátságok, permeabilitás, stb.) 

változatlanok maradnak. A versenyképesség alapja itt az, hogy a film egyidejűleg 

láthat el pl. szűrési és hőmérsékletmérési funkciókat, így feleslegessé teszi a külön 

hőmérsékletmérést. 

• kontakt folyadékszenzorok készítése, amelyek azt használják ki, hogy egy fűtött CNT 

filmre oldószert cseppentve a film ellenállása az idő függvényeként egy jellegzetes 

maximumgörbét, az ún. párolgási profilt mutat. A párolgási profil finomszerkezete 

alkalmas az oldószerek kvalitatív azonosítására. A módszer sokkal szelektívebb, mint 

egy közönséges félvezető szenzor, ugyanakkor sokkal kisebb, egyszerűbb és olcsóbb, 

mint pl. egy hasonló teljesítőképességű gázkromatográfiás technika. 
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4. Kísérleti rész 
 

4.1. Felhasznált anyagok 
 

Oldószerek film előállításához: 

• desztillált víz (H2O) 

• toluol C7H8 (Sigma-Aldrich) 

• acetil-aceton C5H8O2 (Merck) 

• metanol CH3OH (Molar-Chemicals) 

• THF (C4H8O) (Sigma-Aldrich) 

• kloroform (CHCl3) (Molar-Chemicals) 

• DMF (C3H7NO) (Scharlau) 

• DMSO (C2H6OS) (Reanal) 

• acetonitril (CH3CN) (Scharlau) 

 

Gázáteresztő képesség méréshez használt gázok: 

• hélium (He) (Messer) 

• hidrogén (H2) (Messer) 

• metán (CH4) (Messer) 

• oxigén (O2) (Messer) 

• nitrogén (N2) (Messer) 

• szén-dioxid (CO2) (Messer) 

 

Oldószercseppentéshez használt anyagok: 

• acetonitril (C2H3N) (Sigma-Aldrich) 

• metanol (CH3OH) (Molar-Chemicals) 

• tetrahidro-furán (THF) (Reanal) 

• aceton (CH3COCH3) (Molar-Chemicals) 

• ciklohexán (C6H12) (Sigma-Aldrich) 

• dioxán (C4H8O2) (Reanal) 

• kloroform (CHCl3) (Molar-Chemicals) 

• diklórmetán CH2Cl2 (Sigma-Aldrich) 
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• ammónium hidroxid NH4OH (Reanal) 

• trietilamin (C6H15N) (Reanal) 

• N,N-dimetil-formamid (DMF) (Scharlau) 

• dimetil-szulfoxid (DMSO) (Reanal) 

• 1-propanol (Molar-Chemicals) 

• etanol (C2H5OH) (Molar-Chemicals) 

 

SnOx szintézishez használt anyagok: 

• SnCl4 (Sigma-Aldrich) 

• NaOH (Molar-Chemicals) 

• cetil-trimetil ammónium bromidot (CTAB) (Sigma-Aldrich) 

• etanol (C2H5OH) (Molar-Chemicals) 

 

VOx szintézishez használt anyagok: 

• ammónium-metavanadát (NH4VO3) (Sigma-Aldrich) 

• desztillált víz (H2O) 

4.2. Szén nanocső filmek előállítása, szűrőberendezés bemutatása 
 

A dolgozatban tárgyalt filmek többfalú szén nanocsövekből készültek. Ezek előállítása 

etilénforrásból CCVD-módszerrel történt, egy fűthető kemencében elhelyezett 

kvarcreaktorban, 2,5 % Co – 2,5 % Fe/Al(OH)3 katalizátort alkalmazva. A 700 oC-on 

előkezelt kvarcreaktorban elhelyezett katalizátoron először nitrogént, majd 1:10 arányú etilén-

nitrogén elegyet áramoltattunk, az etilén 15 cm3/perc áramlási sebessége mellett. A 60 perces 

reakció időt követően a rendszer nitrogénáramban történő szobahőmérsékletre hűtése 

következett. A képződött nanocsöveket tisztítottuk; először tömény NaOH-dal a hordozót, 

majd tömény HCl-val a fémeket mostuk ki. A kapott szén nanocsöveket transzmissziós 

elektronmikroszkóppal jellemeztük. Tisztítás után a minta 95% felett tartalmaz nanocsövet73. 

A filmek előállításához a nanocsövekből megfelelő mennyiséget bemérve, 50 cm3 

N,N-dimetil-formamidot (DMF) adtunk, majd ezt követően ultrahangos keverővel 30 perces 

kezelés után homogén szuszpenziót állítottunk elő. A szuszpenzió 0,45 μm pórusméretű 

Whatman nylon membránszűrőn történő átszűrésével a nanocsöveket összefüggő filmmé 

rétegeztük. A szűrés végeztével a membránon kialakult filmet 70 oC-on szárítottuk. 
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A szűrés nyomáskülönbség hatására végbemenő mechanikai elválasztás; 

alkalmazásának célja jelen esetben a nanocsöveknek filmként történő leválasztása az őket 

tartalmazó homogén szuszpenzióból. A szűrési paraméterek nyomon követésére egy 

mérőrendszerrel egybekötött szűrőberendezést alakítottunk ki, melynek sematikus felépítését 

a 7. ábra mutatja. A berendezés áll egy, a nanocső szuszpenzió befogadására alkalmas 

üveghengerből, a szűrlet befogadására alkalmas szívópalackból, a kettő között pedig a 0,45 

μm pórusméretű Whatman nylon membránszűrőből melyen a szűrés közben kialakul a szén 

nanocső film. 

 

 
7. ábra: szűrőberendezés sematikus vázlata 

 

A szuszpenzió befogadására alkalmas üveghenger mögé fototranzisztorokat 

helyeztünk el, melyek egy LabJack U12 általános interfészen keresztül személyi 

számítógéphez voltak csatlakoztatva, ezáltal a szűrés során –megfelelő kalibrálás után- 

nyomon tudtuk követni az időegység alatti térfogat változást. Ezek a nyers adatok voltak a 

későbbiekben segítségünkre a szűrési paraméterek meghatározásában. 

Mivel a szuszpendáló oldószer mennyisége és a szűrő fajtája kísérleteink során nem 

változott, ezért a filmeket az oldószer anyagi minősége és az 50 cm3 szuszpenzióhoz 

felhasznált nanocső mennyisége alapján azonosíthatjuk. A továbbiakban ezt a jelölésrendszert 

használom, azaz pl. a „DMF5” olyan filmet jelöl, melyet 5 mg CNT 50 cm3 DMF-es 

szuszpenziójának szűréséből kaptunk. 

 

 37



4.3. SnOx előállítás 
 

A szintézis első lépéseként 5 ml 0,3 M SnCl4 oldathoz adtunk 100 ml 0,15 M NaOH 

oldatot erőteljes kevertetés közben. Mikor az oldat tisztává vált, 20 perccel később 2 mmol 

cetil-trimetil ammónium bromidot (CTAB) adagoltunk, majd tovább kevertettük amíg a 

komponensek teljesen fel nem oldódtak. Ezután az oldatot Teflon béléses autoklávba 

helyeztük és 12 órát 160 oC-on tartottuk. A terméket leszűrtük és mostuk etanollal, majd 

szárítottuk 3 órán keresztül74. 

 

4.4. VOx előállítás 
 

17 g ammónium-metavanadátot adtunk 100 ml vízhez, majd kevertettük 24 órán át. 

Ezután a sárga színű oldatot 24 oC-on állni hagytuk míg a színe meg nem sötétedett. A 

következő lépésben Teflon autoklávba öntöttük és 24 órára 180 oC-os szárítószekrénybe 

helyeztük. A terméket szűrtük, mostuk desztillált vízzel, majd szárítottuk 50  oC-on. 

 

4.5. Kevert szén nanocső-oxid kompozit előállítás 

 

2,5 mg többfalú szén nanocsövet és 2,5 mg SnOx vagy VOx-ot 50 ml N,N-dimetil-

formamidban 30 percig szonikáltattuk, majd ezt a homogén szuszpenziót 0,45 μm Nylon 

membránon szűrtük, majd szárítottuk 50 oC-on. 

 

4.6 Egylépéses MWCNT-oxid kompozit előállítás 

 

Ebben az esetben is mindként anyagnál első lépésben előállítottuk az előző pontokban 

részletezett kiindulási oldatokat, majd mielőtt ezeket autoklávba öntöttük volna, hozzáadtunk 

50 m/m% MWCNT-t, majd a szintézist az fent bemutatott paraméterek szerint folytattuk. Az 

előállítás végén a szárított minták 5 mg-ját 50 ml DMF-ben szuszpendáltuk, szűrtük és 

szárítottuk. 
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4.7. Teflonbevonat készítése 

 

Kísérleteink során a nanocső filmek felületére Teflon vékonyréteget választottunk le 

lézeres ablációs (Pulsed Laser Deposition, PLD) módszerrel75, a 7. ábra szerinti kísérleti 

berendezésben. Lézer céltárgynak Teflon porból préselt tablettákat alkalmaztunk 

(Goodfellow, szemcseméret 6-9 μm, 0,47 bar nyomáson préselve, majd 10 órán keresztül 250 
oC-on hőkezelve).  

 

 
8. ábra: PLD berendezés vázlata 

 

A kísérletek során 0,1 ± 0,05 mm vastagságú szén nanocső filmeket vontunk be, 

melyek tisztasága minimum 95 % (a fennmaradó 5 % egyéb szénformákat, vasat, kobaltot és 

nikkelt tartalmazhat) volt. 

A filmet alkotó nanocsövek hossza 5–20 μm, külső átmérőjük 30 ± 15 nm. A céltárgy 

ablálására ArF excimer lézer nyalábját használtuk. A besugárzott terület 0,80 mm2, az 

alkalmazott energiasűrűség 5,4 J/cm2, a nyomás a PLD-kamrában 2,7-4×10-8 bar volt. A 

szubsztrát hőmérséklete 250 oC volt, a leválasztás 5000 - 50000 impulzussal történt. (A 

rétegek vastagsága finoman hangolható az alkalmazott impulzusszámmal.) A kialakult 

vékonyrétegek utókezelését 320–420 oC között végeztük. A rétegek vastagsága 7-8 μm volt, 

ami az utólagos hőkezelés hatására 3,5-4 μm-re csökkent.  
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4.8. Vizsgálati módszerek 
 

4.8.1. Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) 
 

Transzmissziós elektronmikroszkópiát elsősorban a filmek alapanyagául használt szén 

nanocsövek hosszának ellenőrzésére használtunk. Ehhez a vizsgálandó mintát etanolban 

szuszpendáltuk, majd cseppentéssel vittük fel egy szén membránnal borított rézrostélyra A 

felvételeket Philips CM10 típusú elektronmikroszkóppal készítettük 100 kV-os üzemmódban, 

és a „Soft Imaging Viewer” képfeldolgozó szoftverrel kezeltük. A nanocső minták 

hosszeloszlását a TEM felvételek alapján az „ImageJ” programmal határoztuk meg. 

 

4.8.2. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) 
 

A nanocső filmek morfológiai vizsgálata nagymértékben épült az SZTE TTIK Hitachi 

S-4700 Type II típusú hidegkatódos téremissziós pásztázó elektronmikroszkópjára. Ezeknél a 

méréseknél külön mintaelőkészítésre nem volt szükség, a mintákat elektromosan vezető 

kétoldalú ragasztóval rögzítettük a mintatartókhoz. A képalkotás jellemzően 12 mm 

munkatávolságban, 2-15 kV gyorsítófeszültséggel, másodlagos elektron kép üzemmódban 

történt, a képeket itt is az „ImageJ” programmal értékeltük ki. Emellett használtuk még a 

mikroszkóp visszaszórt elektron kép üzemmódját és a mikroszkópba épített energiadiszperzív 

röntgen spektrométert is, melyekkel elsősorban a módosítók (piroelektromos anyagok, 

félvezető részecskék) beépülését és elhelyezkedését vizsgáltuk. 

 

4.8.3. Gázáteresztő képesség mérés 
 

A szén nanocső filmek gázáteresztő képességét a 9. ábrán látható, általunk összeállított 

berendezés segítségével mértük. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy egy középső szelep 

segítségével két részre tudtuk osztani. A rendszer bal oldalán dinamikus vákuumot hoztunk 

létre rotációs vákuumszivattyúval, a jobb oldalon pedig, kb. 1000 mbar nyomást alakítottunk 

ki a mérendő gázzal. A filmet tartalmazó mintatartó feletti szelepeket megnyitva a kialakított 

nyomáskülönbség következtében az adott gáz a film vastagságától függően különböző 

 40



sebességgel áramlott át a filmen. A vákuumrendszer jobb oldalán a nyomásesést egy kapacitív 

nyomásmérővel – melyet számítógéphez csatlakoztattunk – követhettük. 

 
9. ábra: Gázáteresztési vizsgálatok során alkalmazott elrendezés 

 

4.8.4. Vezetőképesség mérés 
 

A szűréssel előállított szén nanocső filmek vezetőképességét a 10. ábrán látható 

berendezés segítségével vizsgáltuk. Ez lényegében egy négypontos ellenállásmérő, melyben a 

szinuszos meghajtójelet egy Metex MS-9150 univerzális mérőállomás jelgenerátora biztosítja, 

az analóg-digitális konverziót egy ettől független, kétcsatornás, 16 bit felbontású PicoScope 

ADC-216 készülék végzi. A referencia ellenállás értéke változtatható, méréseinknél a nanocső 

filmek kis saját ellenállása miatt 10 Ω-ot használtunk. Váltóáramot a mérés zajának 

csökkentése érdekében használtunk, ezen belül a 387 Hz mérőfrekvenciával a hálózati 50 Hz 

felharmonikusainak zavaró hatását küszöböltük ki. Minden filmen próbaméréseket végeztünk 

a 40 Hz – 40 kHz tartományban, hogy megbizonyosodjunk a kapacitív tagok hiányáról a 

mérőkörben. A berendezés mintatartója – melyet a 11. ábra szemléltet – úgy lett kialakítva, 

hogy a mérés során egy termikus szabályzókör (Peltier fűtés, K típusú termoelem, LOVE 

16A-111 hőmérsékletszabályzó) segítségével kontrollálni lehessen a szén nanocső film 

hőmérsékletét, emellett pedig a film felső részére folyadékot lehessen cseppenteni. Az 

elektromos kontaktusokat a nanocső film tetején, aranyozott rézfólia csíkokkal alakítottuk ki. 

A nyomóerőt szabályzó csavarok segítségével tartottuk mindig közel azonos értéken. 
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10. ábra: Vezetőképesség méréshez összeállított berendezés kapcsolási rajza 

 

 

 
11. ábra: Vezetőképesség mérés során használt mintatartó képe 

2μl oldószer (1 csepp) 

 

4.8.5. Fajlagos felület és pórusméret meghatározás 
 

A szén nanocső filmek N2 adszorpciós izotermáit -196 °C hőmérsékleten, 

Quantachrome NOVA 2200 berendezéssel vettük fel. Mérés előtt a mintákat 150 oC-on 2 órán 

át vákuumban aktiváltuk. A fajlagos felületet az adszorpciós izoterma 0,1-0,3 relatív nyomás 

tartományából a Brunauer-Emmett-Teller (BET) módszer szerint76 határoztunk meg. A 

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

Halenda (BJH) módszerrel77. Az adszorpciós izotermából számítható felületi fraktáldimenziót 

Frenkel–Halsey–Hill szerint számítottuk. 
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4.8.6. Röntgen fotoelektron-spektroszkópia (XPS) 
 

XPS méréseket a mélységükben módosított nanocső filmek jellemzésére használtunk. 

A spektrumokat az SZTE TTIK Radiokémiai tanszékén Dr. Oszkó Albert vette fel egy 

SPECS berendezésen. A vizsgálatokat 10-9 mbar nyomáson, Mg Kα monokromatikus 

sugárforrással 200 W-on 20 eV ablakszélességgel végezte. 

 

4.8.7. Raman spektroszkópia 
 

Az oxid-nanocső kompozit filmek Raman spektrumait az MTA SZFKI-ben egy 

Renishaw Raman mikroszkóppal vettük fel. A gerjesztő lézer hullámhossza 784 nm, kimenő 

teljesítménye ~100 mW, a mikroszkóp fókuszának átmérője ~10 μm, a spektrumok felbontása 

pedig volt. A dolgozatban szereplő spektrumok 512 mérés átlagát mutatják. 

 

4.8.8. Infravörös spektroszkópia 
 

A mérendő minta 0,1 mg-ját homogenizáltuk 200 mg vízmentes KBr mátrixban, majd 

a keverékből kis mechanikai nyomás alkalmazásával pasztillákat készítettünk. A 

spektrumokat Mattson Genesis 1 típusú készülék segítségével vettük fel 4 cm-1 felbontással, 

128 scan átlagaként, háttérként 200 mg tiszta KBr-ból készített pasztillát használva. 

 

4.8.9. Atomerő mikroszkópia (AFM) 
 

Az AFM felvételeket egy NT-MDT NanoEducator típusú berendezéssel készítettük, 

saját készítésű, KOH-ban maratott volfrám-tűvel. A mérések mintaelőkészítés nélkül, 

közvetlenül a filmek felületén történtek. 

 43



5. Eredmények és értékelésük 
 

5.1. Szén nanocső filmek jellemzése 
 

5.1.1. Nanocső filmek általános jellemzői 

 
Szabad szemmel vizsgálva (12/a. ábra) a nanocső filmek felszíne egybefüggőnek és 

homogénnek tűnik, a filmek stabilak és rugalmasak. Mikroszkópos vizsgálatokkal a felszín 

egyenetlensége, barázdái már kisebb nagyításnál is megfigyelhetőek (12/b. ábra) 

  
a b 

  
c d 

12. ábra: Szén nanocső filmek pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvétele 
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Számos minta mikroszkópos vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy ez a 

töredezettség, barázdásság jellemzően nem haladja meg a nanocső film vastagságának 10 

%-át. A nagyítás növelésével már láthatóvá válnak a nanocsövek (12/c. ábra), melyek 

véletlenszerűen elrendeződve, a szűrés irányára merőlegesen hozzák létre a nanocső filmet. 

Várakozásainknak megfelelően78 a nanocsövek 15-25 nm átmérőjűek, többször tíz μm 

hosszúak és nem rendeződnek kötegekbe. A nanocsövek keresztezéseiből alakul ki a filmek 

pórusszerkezete. A pórusok szabálytalan alakúak, látszólagos átmérőjük 20-80 nm közötti. A 

nanocső filmek oldalnézeti képén (12/d. ábra) jól megfigyelhető film réteges szerkezete, ami a 

szűrésnek tulajdonítható.  

 

5.1.2. Teflonnal bevont szén nanocső filmek jellemzése 
 

A 13. ábrán láthatóak a különböző impulzusszámmal kialakított Teflon réteget 

tartalmazó szén nanocső filmek pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételei 320 és 420 
oC-os hőkezelés után. 

 
13. ábra: Teflonnal bevont szén nanocső filmek SEM képei. Az a)-c) felvételek rendre 5000, 

10000 és 20000 lézerlövés után készültek, a d) és e) képek pedig az 20000-es és az 5000-es 

mintát mutatják más nagyításban. Az a)-e) képeken látható mintákat 320 °C-on hőkezeltük. 

Az f) kép egy 20000 lövéssel készült mintát mutat hőkezelés előtt. 

 

A képeket megvizsgálva az első szembetűnő morfológiai különbség a nanocső filmek 

Teflon borítottságában figyelhető meg: az impulzusszám növelésével a borítottság mértéke 

növekszik. Az (a) és (e) képeken egy 5000 impulzusszámmal lőtt Teflon felszín látható, 
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amely nem bizonyult elegendőnek a felület teljes lefedéséhez. 10000, illetve 20000 

impulzusnál már a teljes borítottság válik meghatározóvá. 

Az utókezelések során a mintákat először 320 oC-on hőkezeltük, ekkor 

szerkezetváltozást nem figyeltünk meg mivel a Teflon olvadás pontja 327 oC. Az utókezelés 

hőmérsékletét 420 oC-ra növelve azt tapasztaltuk, hogy a Teflon réteg struktúrája 

megváltozott: a részecskék méreteloszlása heterogénebbé vált, a bevonat porozitása pedig 

lecsökkent, amit a Teflon réteg megolvadásával magyarázhatunk.  

E méréssorozat alapján a további munkához az 10000 lövéssel készített, 320 oC 

hőkezelt kezelésű mintát választottuk (13. ábra b, kép). Ennek előnye, hogy az így kialakított 

Teflon bevonat nem zárja el teljesen a nanocső film pórusait, mivel a nanocsövekhez rögzített 

PTFE bevonat nem nyúlik be a CNT film pórusaiba. 

Mivel a másodlagos elektron kép üzemmódban készített SEM felvételek nem 

tartalmaznak mélységi információt, a Teflon réteg topológiáját AFM képekkel jellemeztük. A 

14. ábra a. képén az 5000, a b. képen pedig a 10000 lövéssel készített és 320 °C-on hőkezelt 

Teflon bevonatok láthatók. Az előbbi mintánál még láthatók fedetlen területek, az utóbbinál 

ilyenek már nincsenek, a Teflon bevonat folyamatos, porozitása csak a szemcsék közötti 

térrészekből származik. A 10000 lövéses bevonat nagyobb homogenitását mutatja az AFM 

felvételekből számított érdesség (roughness) mutató is, melynek értéke azokra 2217 nm, míg 

az 5000 lövéses filmekre 2848 nm. A Teflon bevonat homogenitása alapján várható, hogy ez 

a réteg elektromos szigetelőként viselkedhet – ennek jelentősége a CNT-Teflon kompozit 

filmek gyakorlati alkalmazásában lehet, ld. 5.2.2 fejezet. 

 

 
14. ábra: 5000 (a) ill. 10000 (b) lövéssel készült PLD Teflon rétegek AFM felvételei 
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5.1.3. CNT filmek látszólagos pórusátmérője 
 

Kísérleteink során a nanocső filmet előállítottunk acetil-acetonos (acac) és 

N,N-dimetil-formamidos (DMF) szuszpenzióból is, emellett változtattuk az 50 cm3 

oldószerben szuszpendált nanocső tömegének mennyiségét (2, 3, 5, 10 mg) és az ultrahangos 

kezelés időtartamát (10, 30, 50 perc), majd pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) vizsgáltuk 

a szűréssel előállított filmeket. A felvételek alapján meghatároztuk a látszólagos pórusátmérőt 

és a filmek vastagságát. Ehhez a minták különböző részein készített, azonos nagyítású 

felvételeken legalább 500-500 pórusátmérőt mértünk meg, majd a kapott eredményeket a 15. 

ábrán ábrázoltuk. 

 

  
a b 

 

 

c 

15. ábra: Látszólagos pórusátmérő hisztogramok (a: ultrahangos kezelés ideje, b: nanocső tömeg 

DMF szuszpenzióban, c: nanocső tömeg acac szuszpenzióban) 

 

A látszólagos pórusátmérő eloszlást valamennyi esetben lognormálisnak találtuk, ami 

a 20. egyenlettel jellemezhető. 
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Itt x a pórusátmérő, θ egy küszöbérték (esetünkben θ=0), σ és ζ pedig az eloszlás két illesztett 

paramétere. Érdekes, hogy a lognormális eloszlással milyen gyakran találkozhatunk a szén 

nanocsövekkel kapcsolatban: korábban Geohegan és munkatársai lézeres elpárologtatással 

növesztett egyfalú szén nanocsövek79, tanszékünkön pedig tört többfalú nanocsövek 

hosszeloszlásának leírására használták80. Az 1. táblázatban összefoglaltuk az illesztett 

eloszlások paramétereit, valamint megadtuk a pórusátmérő adatok átlagát és standard 

deviációját is. A táblázat két utolsó oszlopában a SEM felvételek alapján az ImageJ program 

FracLac moduljával számított képi fraktáldimenzió és kanyarulatosság (tortuosity) 

szerepelnek. Ezeket a paramétereket nem értelmezzük részletesen, hanem a film morfológia 

empirikus leíróinak tekintjük őket: a fraktáldimenzió és/vagy a kanyarulatosság esetleges 

különbözőségét feltétlenül morfológiai változásra utaló jelként kellene értelmeznünk.  

 

minták Pórusátmérő Lognorm.eloszlás  

 Átlag 

(nm) 

St deviáció 

(nm) 

δ ζ Fraktál 

dimenzió 

Kanyarula-

tosság 

DMF3 37 17 3,512 0,4446 1.8372 0,5166 

DMF5 40 16 3,612 0,3890 1,8309 0,5244 

DMF10 40 20 3,582 0,4414 1,8159 0,5951 

Acac3 40 14 3,649 0,3238 1,8245 0,5433 

Acac5 31 13 3,373 0,3707 1,8228 0,5521 

Acac10 36 17 3,479 0,4676 1,8088 0,5802 

DMF 10’perc, 

UH kezelés 

41 20 3,630 0,4053 1,8277 0,5364 

DMF 50’perc, 

UH kezelés 

38 16 3,567 0,3950 1,8282 0,5239 

átlag 38 17 3,551 0,4047 1,8245 0,5465 

1. táblázat: szén nanocső filmek pórusátmérő eloszlása 
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Az 1. táblázatból megállapítható, hogy a filmek látszólagos pórusátmérője 31-41 nm 

között van, 13-20 nm standard deviációval. A DMF-ből szűrt minták pórusátmérője kevésbé 

volt érzékeny a nanocsövek mennyiségére, mint az acetil-acetonból szűrt filmeknél, másrészt 

a látszólagos pórusátmérő standard deviációja kisebb volt az acetil-acetonos mintáknál, mint a 

DMF-ből szűrteknél (38-40 nm). Az ultrahangos kezelés időtartama nem volt hatással a 

látszólagos pórusátmérőre. A változtatott paraméterek sem a minták pórusátmérő eloszlását, 

sem a film morfológiáját nem befolyásolták. Ezért megállapíthatjuk, hogy a többfalú szén 

nanocsövekből szűréssel készített filmek szerkezete és pórusrendszere az oldószerválasztástól, 

az ultrahangos kezelés időtartamától és a használt nanocső mennyiségétől független. 

 

5.1.4. N2 adszorpciós vizsgálatok 
 

A szén nanocső filmek további jellemzése céljából felvettük N2 adszorpciós-

deszorpciós izotermáikat. Valamennyi vizsgált filmre a II-es típusú N2 adszorpciós izoterma 

volt jellemző, hiszterézis nélkül. Egy tipikus izotermát és a belőle számolható pórusátmérő 

eloszlást a 16. ábrán mutatok be, a fajlagos felület (ABET), pórusátmérő (dBJH) és a N2 

adszorpció fraktál dimenziója számított értékeit pedig a 2. táblázat foglalja össze. 

 

minta ABET (m2g-1) dBJH (nm) FHH fraktál 

dimenzió 

DMF 3 193,3 2,66 2,511 

DMF 5 211,3 2,59 2,458 

DMF 7 186,8 2,49 2,506 

DMF 10 184,3 2,87 2,517 

DMF 12 207,9 2,72 2,482 

DMF 15 195,6 2,45 2,503 

DMF 20 204,5 2,88 2,465 

Átlag 197,7 2,67 2,492 

 

2. táblázat: Szén nanocső filmek N2 adszorpciós mérésekből meghatározható jellemzői 

 

Méréseink szerint – összhangban Hedstrom és csoportjának pórusos vékony filmeken 

elért korábbi eredményeivel81 – a CNT filmek fajlagos felülete a készítési módtól független. 
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Az általunk talált 197,7 m2/g átlagos fajlagos felület megegyezik a szakirodalomban 

leginkább elfogadott értékkel, pl: 178 m2/g82, 237 m2/g83, 250 m2/g84. Megemlítjük azonban, 

hogy Muramatsu és munkatársai egy-, illetve kétfalú nanocsövekből készült filmek fajlagos 

felületét vizsgálva 642 m2/g és 569 m2/g értékeket kaptak85.  

Az adszorpciós mérés szerint a CNT filmek legvalószínűbb pórusátmérője dBJH=2,67 

nm. Ez ellentmond az előző alfejezet következtetésének, miszerint a SEM-mel 

meghatározható átlagos látszólagos pórusátmérő 38-41 nm. A látszólagos ellentmondás 

feloldásának kulcsa az, hogy a kétfajta mérés szükségszerűen nem ugyanazokat a pórusokat 

méri. A kereskedelmi forgalomban kapható adszorpciós berendezések számára (beépített 

nyomásmérőjük korlátozott érzékenysége miatt) a többször tíz nanométer átmérőjű 

makropórusok észlelhetetlenek86, másfelől az általunk használt Hitachi S-4700 FE-SEM 

készülék elmélet felbontása (1,5 nm) nem is lenne elegendő ahhoz, hogy megfelelő 

statisztikai igényességgel 5 nm-nél kisebb pórusokat jellemezzünk vele.  

 
16. ábra: CNT filmek egy jellemző N2 adszorpciós izotermája 

 

Ezek szerint a kétfajta pórusátmérő adat nem zárja ki egymást, feladatunk tehát a 2,67 

nm-es pórusok azonosítása. Kézenfekvő lenne ezeket a filmalkotó többfalú szén nanocsövek 

belső csatornáihoz rendelni. Ez mégsem lehetséges, mivel (i) a nanocsövek végei közismerten 

zártak és az alkalmazott tisztítómódszer oxidációs lépése nem elég agresszív a felnyitásukhoz, 

valamint (ii) ha a nanocsövek belső pórusait látnánk, akkor a pórusátmérő eloszlás görbe 

maximuma a 16. ábrán láthatónál sokkal élesebb kellene, hogy legyen. Úgy gondoljuk, hogy a 

N2 adszorpcióval azonosítható mezopórusok azokban a térrészekben alakulnak ki, ahol két 

nanocső párhuzamosan vagy egymást keresztezve helyezkedik el. A 17. ábrán látható 
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egyszerű modell szemlélteti a két párhuzamos nanocső esetét, itt az A térrész tölthető fel 

nitrogénnel.  

 
17. ábra: Két párhuzamosan futó nanocső közötti térrészben kialakuló mezopórus 

szemléltetése 

 

Ha a nanocső sugara r (nm), akkor az A köztes térrészt a következő kifejezésből 

kaphatjuk meg: 

⎟
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⎛ −=

2
22 πrA  

 

(21)

Egy ugyanekkora kör keresztmetszetű hipotetikus pórus átmérője 
π
A2  nm lenne. 

Amennyiben a MWCNT mintánk esetén reálisnak tekinthető 25, 20 és 15 nm csőátmérőket az 

egyenletekbe helyettesítjük, akkor a kör pórusok átmérőiként 9,2, 7,4 és 5,5 nm adódik. 

Valójában még a „hipotetikus kör keresztmetszetű pórus” koncepció használatára sincs 

szükség, mivel a szabad nitrogén felszín d átmérője a ( )ϕcos12 −= rd  formulával (ahol ϕ a 

nanocsövek közötti pórus töltöttségét adja meg) kiszámítható. A d=2,67, 4, 7 és 10 nm 

értékekhez így rendre ϕ=34,7°, 42,8°, 57,7° és 70,6° szint tartozik. Figyelembe véve a 

javasolt modell egyszerűségét, ezek az értékek hihetőnek tűnnek, és jól egyeznek a BJH 

módszerrel számított pórusátmérő eloszlással. Ennek alapján úgy gondoljuk, hogy a N2 

adszorpciós mérésből számított pórusátmérő adatok a nanocsövek közötti térrészben kialakuló 

pórusokkal kielégítően magyarázhatók. 

A 2. táblázatban szerepel még a N2 adszorpciós izotermából a Frenkel-Halsey-Hill 

módszerrel számítható felületi fraktáldimenzió is. Hasonlóan az 1. táblázat utolsó két 

oszlopában megadott értékekhez, ezt is külön nem értelmezett morfológiai paraméternek 
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tekintjük. Változatlansága (pontosabban: a 2,492 átlagérték körüli véletlenszerű szórása) 

megerősíti a morfológia készítés-invarianciájára a SEM mérések alapján tett feltételezésünket. 

 

5.1.5. Szén nanocső filmek szűrési paramétereinek vizsgálata 
 

A filmek előállítása szűréssel történt, ennek matematikai hátterét a 2.6 alfejezetben 

tárgyaltuk. Itt elég arra emlékeztetni, hogy a szűrés művelete során a szűrletnek a 

szűrőközegen történő átáramlásakor három ellenállás-tényezőt kell legyőznie87. A 

szűrőberendezés vezetékeinek és szerelvényeinek ellenállását (Δpsz), a szűrőközeg ellenállását 

(Δpk, de a gyakorlatban ezt a két értéket összevonjuk: Δpm = Δpsz + Δpk), valamint az 

iszaplepény ellenállását, Δpl. A szűrés összes nyomásesése  (Δp) egyenlő e három nyomásesés 

összegével:  

 Δp = Δpsz + Δpk + Δpl 
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18. ábra: Szén nanocső filmek jellemző szűrési görbéi 

 

A 18. ábra DMF-ből és acetil-acetonból szűrt különböző tömegű filmek tipikus szűrési 

görbéit mutatja be. A várakozásnak megfelelően a görbék az origóból kiinduló félparabolák. 

Töményebb szuszpenziót szűrve az egységnyi szűrlettérfogat előállításához szükséges idő 

megnő.  

A filmek előállításakor szakaszos szűrést alkalmaztunk, amire jellemző, hogy a szűrés 

előrehaladtával a növekvő szűrlettérfogattal együtt az iszaplepény vastagsága is növekszik, 

így az iszaplepénynél kialakuló nyomásesés értéke összefüggésben van a szűrés 
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térfogatáramával. A híg szén nanocső szuszpenziók tanulmányozásához a már bemutatott 

Carman-féle szűrőegyenletet alkalmaztuk, segítségével minden szűrésre meghatároztuk az 

iszaplepény (α) illetve a szűrőközeg ellenállását (Rm ). 

Feltételezzük, hogy a szűrőlepény összenyomhatatlan, a szűrt részecskék mérete 

állandó és deformálhatatlanok. Noha ezek esetünkben nyilvánvalóan komoly egyszerűsítések, 

a 18. ábra szerint a nanocsövek szűrési viselkedését a rájuk alapozott Carman egyenlet még 

jól leírja. Így a t (s) idő mely szükséges, ahhoz hogy V (m3) térfogatból a szűrő felszínén 

felhalmozódjon a szűrlet, következő egyenlettel (a 19. egyenlet átrendezésével) adható meg: 
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(22)

 

ahol η a szuszpenzió viszkozitása (Pa·s), Δp nyomáskülönbség a szűrő két oldala között (Pa) 

és c a szuszpenzióból szűrt részecskék koncentrációja (kg·m-3). Az α (m·kg-1) és Rm (m-1) 

paraméterek a V vs. t görbe illesztéséből kaphatóak meg. Az a fajlagos lepényellenállás és az 

ε porozitás kapcsolatát 16. egyenlettel jellemeztük. 

A 3. táblázat foglalja össze a szűrési görbék kiértékelt adatait. Az acetil-acetonból és 

DMF-ból szűrt filmek fajlagos szűrőközeg ellenállásaiban (Rm) eltérés figyelhető meg, ami 

abból adódhat, hogy eltérő az oldószerek kölcsönhatása a nylon membránnal. Acetil-

acetonnál az Rm=3,7×10-10 m-1 míg DMF-nél az Rm=8,49×10-10 m-1. Várakozásunknak 

megfelelően (hiszen Rm csak a szűrőrendszerre vonatkozó tagokat tartalmaz) a fajlagos 

szűrőközeg ellenállás a nanocső film vastagságától függetlennek adódott. Ugyanakkor 

mindkét oldószernél megfigyelhető, hogy a növekvő felszíni sűrűség (vastagabb film) kisebb 

fajlagos iszaplepény ellenállás (α) értékeket eredményez. 
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Minta Vastagság 

(μm) 

Felszíni sűrűség 

(mg·cm-2) 

α (1013 m·kg-1) Rm (1010 m-1) 

2acac 115 1,13 13,7 3,52 

3acac 125 1,70 7,01 4,34 

5acac 160 2,83 4,58 2,97 

10acac 250 5,66 5,38 4,32 

2DMF 40 1,13 16,1 8,50 

3DMF 70 1,70 12,1 8,47 

5DMF 140 2,83 7,88 8,41 

10DMF 190 5,66 4,38 8,58 

3. táblázat: CNT filmek számított szűrési paraméterei 

 

Megfigyeltük, hogy a 150 μm-nél vastagabb filmek esetében az α fajlagos iszaplepény 

ellenállás értéke közel állandó, ezért megjósolható, hogy a 150 μm-nél vastagabb filmek 

fajlagos iszaplepény ellenállása ~5-1013 m×kg-1 körüli érték lesz. A nanocső filmek abszolút 

porozitását a 16. egyenlettel nem lehet meghatározni, mert a k konstans ismeretlen, 

ugyanakkor az egyenletből egyértelmű, hogy a nagyobb fajlagos iszaplepény ellenállás 

alacsonyabb porozitással jár együtt. A 3. táblázat szerint a legkisebb fajlagos 

lepényellenállásokat a legvastagabb filmek esetén tapasztaltuk, tehát a vastagabb filmek 

pórusosabbak a vékonyaknál. A jelenséget egy lehetséges kvalitatív magyarázatát a nanocső 

filmek keresztmetszeti képének (pl. 12/d. ábra) alapján adhatjuk. Látszik, hogy a 

keresztmetszet nem homogén, hanem kompaktabb és lazább nanocső rétegek váltakozásából 

alakul ki. Úgy gondoljuk, hogy a vékonyabb filmek porozitását elsősorban a tömörebb 

nanocső rétegeknek a porozitása szabja meg, míg a vastagabb filmek ellenállásában már a 

lazább rétegek dominálnak, így azok fajlagos lepényellenállása kisebb lehet.  

Érdekes kérdés magának a kompakt-laza-kompakt-… szerkezet kialakulásának az oka 

is, hiszen a makroszkopikus szűrési görbék ilyen fluktuációt nem mutatnak, a szűrés 

sebessége egyenletesen, a Carman egyenlet szerint csökken az idővel. Egy lehetséges – ám 

részletesen nem bizonyított – magyarázat lehet az, hogy rugalmassága miatt a képződő 

nanocső film egyfajta kapcsolószelepként szabályozza a szűrés kinetikáját. Kezdetben a 

vákuum erős szívóhatása miatt egy vékony, kompakt nanocső film alakul ki a szűrőn. Mivel 

ennek jellemző pórusátmérője egy nagyságrenddel kisebb a Nylon szűrőmembránénál, ezért a 

 54



kialakuló CNT réteg megnöveli a teljes szűrőellenállást, azaz csökkenti a nanocső 

szuszpenzió által érzékelt szívóhatást. Így a következő szakaszban a kompakt rétegre egy 

lazább nanocső réteg épül, melynek kialakulásában a spontán ülepedésnek nagyobb szerepe 

van. Mivel a nanocső film rugalmas anyag, ezért folyamatosan a szívóhatással ellentétes erőt 

fejt ki. A vákuum kis fluktuációjára (ami az általunk használt vízsugárszivattyús légritkítás 

esetén valószínűleg bekövetkezik) a rugalmas CNT réteg „kinyílik”, ezzel lecsökkenti a 

szűrőellenállást, aminek következménye az, hogy a szuszpenzió ismét nagyobb szívóhatást 

tapasztal, és a ciklus újrakezdődik. Feltételezzük, hogy ez az effektus a vékony filmekben a 

leghangsúlyosabb.  

 

5.1.6. Tört nanocsövekből készült filmek sajátosságai 
 

Az előbbiekben megmutattuk, hogy a nanocső filmek morfológiája nem érzékeny az 

előállításuknál alkalmazott műveleti paraméterekre. A későbbi lehetséges alkalmazások 

(különösen: szűrés, gázszeparáció) szempontjából ugyanakkor fontos lehet, hogy pl. a filmek 

jellemző pórusátmérőjét változtatni tudjuk. Ezért tanulmányoztuk a nanocsövek hosszának 

hatását a kialakuló filmek pórusrendszerére.  

Az eddig bemutatott eredményeket tisztított, de nem őrölt többfalú szén nanocsöveken 

értük el, ezek jellemző hosszúsága 2 μm-nél nagyobb. A tanszéken korábban módszert 

dolgoztak ki a nanocsövek hosszának szabályozására kisenergiájú golyósmalmos töréssel80. A 

19. ábrán ennek a kísérletsorozatnak a végeredményét, a kapott hossz vs. idő függvényt 

mutatom be. Saját méréseimet úgy végeztem, hogy az ebből a sorozatból megmaradt 

mintákból 5-5 mg-ot DMF-ben szuszpendáltam, majd a kísérleti részben bemutatott módón 

filmmé alakítottam. A szuszpenziók szűrési tulajdonságait és a filmek pórusátmérő-eloszlását 

a már ismertetett módon határoztam meg88. A 20. ábrán a számított fajlagos iszaplepény 

ellenállás és szűrőellenállás értékeket mutatatom be a nanocsövek átlagos hosszának 

függvényeként. 
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19. ábra: Többfalú szén nanocsövek átlagos hosszúságának időfüggése kisenergiájú 

golyósmalmos törés közben80
 

 

 
20. ábra: Szűrési iszaplepény (α) és szűrőközeg (Rm) ellenállások alakulása a nanocső 

hosszának függvényében 

 

A 20. ábráról leolvasható, hogy a mindkét ellenállásérték ~700 nm nanocső hossz 

felett állandó volt, azonban az ennél rövidebb nanocsövekből készített filmek esetén értékük 

hirtelen növekedni kezdett. A jelenség magyarázata a következő lehet. 

Tudjuk, hogy filmek előállításához használt nylon membránok névleges pórusátmérője 

450 μm, ez nagyjából egybevág azzal a mérettartománnyal, ahol az Rm értékek növekedését 

tapasztaltuk. Úgy gondoljuk, hogy a rövidebb nanocsövek könnyen bejutnak membrán 

pórusaiba és részben eltömíthetik azt. Ezzel a membrán effektív pórusátmérője csökken, 
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ellenállása pedig nő, ahogy azt kísérleteinkben is tapasztaltuk. A feltételezés bizonyítására a 

21. ábrán bemutatott SEM felvételek alkalmasak. Jól megfigyelhető, hogy a 2 μm-nél 

hosszabb nanocsövekből szűrt CNT film eltávolítása után (b) a membrán csak kevéssé 

kontaminálódott nanocsövekkel és hasonlít a tiszta membránhoz (a), míg a 250 nm-nél 

rövidebb csövekből szűrt film után (c) a membránon sok nanocső marad és ezek egy része a 

membrán pórusainak belsejében található, részben blokkolva azokat. 

 

 

21. ábra: Szűréshez használt membránok SEM felvételei. a: membrán használat előtt, b: 

membrán 2 μm-nél hosszabb nanocsövek szűrése után, c: membrán 250 nm-nél rövidebb 

nanocsövek szűrése után. 

 

A csökkenő csőhosszal növekvő fajlagos iszaplepény ellenállás értékek arra utalnak, 

hogy a rövidebb csövekből készített filmek szerkezete az eddig vizsgált filmekétől 

különbözik. Ennek igazolására a valamennyi minta SEM látszólagos pórusátmérőjét 

meghatároztuk mintánként legalább 5 felvételen összesen legalább 750 pórusátmérőt lemérve. 

Az áttekinthetőség kedvéért három kiválasztott pórusátmérő eloszlást mutatunk be a 22. 

ábrán, ezek a kiindulási, a 4 órán át tört és a 170 órán át tört nanocsövekből készített 

filmekhez tartoznak és rendre >2 μm, ~1 μm és ~230 nm csőhossznak felelnek meg. 
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22. ábra: Szén nanocső filmek látszólagos pórusátmérőjének eloszlása. Üres kör: kiindulási 

nanocsövek, l>2 μm, félig fekete kör: l ~1 μm, teli kör: l ~230 nm. 

 

Megfigyelhető, hogy a pórusátmérő eloszlása még a sokáig tört nanocsövekből készült 

filmeknél is lognormális, de az eloszlás maximuma a kisebb pórusátmérők felé tolódik. A 

számítást valamennyi vizsgált filmünkre elvégezve azt találtuk, hogy az átlagos pórusátmérő 

13,5 nm és 43 nm között változott. A nanocsövek l (nm) hossza és a belőlük szűréssel 

készíthető filmek átlagos d (nm) pórusátmérője közötti kapcsolatot ebben a tartományban a 

23. egyenlettel fejezhetjük ki. 

l
ld
⋅+

⋅
=

0055.01
2363.0

 
(23)
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5.2. Szén nanocső filmek gázáteresztő képessége 
 

Mivel a nanocső filmek egyik legkézenfekvőbb gyakorlati alkalmazási területe a 

gáztisztítás, feltétlenül szükséges volt a mintáink gázpermeabilitásának kvantitatív jellemzése. 

Ehhez egy általunk épített, a 4.8.3 alfejezetben bemutatott mérőrendszert használtunk.  

A 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20 mg-os filmek esetén N2 gázzal a 23. ábrán látható 

nyomásesési görbéket mértük. Megfigyelhető, hogy a vastagabb filmeken több idő volt 

szükséges ahhoz, hogy az alkalmazott gáz áthatoljon a nanocső film pórusain. 

 

 
23. ábra: Különböző felületi sűrűségű szén nanocső filmek nyomásesési görbéi N2 gázzal 

 

A 24. ábrán egy DMF-ből szűrt 5 mg tömegű nanocső filmen mért nyomásesési 

görbék láthatóak 6 különböző gázzal (He, H2, CO2, CH4, N2, O2) mérve. 
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24. ábra: DMF5 filmen különböző gázokkal mért nyomásesési görbék 

 

5.2.1. Módosítatlan nanocső filmek permeabilitása 
 

A gázáteresztő képesség kvantitatív jellemzésére a 23-24. ábrákon bemutatott 

görbékből az adott gáz effektív diffúziós állandóját határoztuk meg a következőképpen A 

nyomásváltozás az idő függvényében az alábbi összefüggéssel fejezhető ki: 

( )
-
τ

0Δp t =
t

p e  (24)

ahol p0 a kezdeti nyomás a rezervoárban, míg az τ a következőképpen adható meg: 

effR T D
Vu l

A
⋅

τ =
⋅ ⋅ ⋅  

 

(25)

Itt Vu (m3) a rezervoár térfogata, l (m) a nanocső film vastagsága, A (m2) a film felülete, R 

egyetemes gázállandó (R=8,31 J×mol-1×K-1), T (K) a hőmérséklet és Deff (m2×s-1) az effektív 

diffúziós együttható. A p vs t görbe illesztésének segítségével meghatározható Deff és a gáz 

valódi diffúziós együtthatója közötti összefüggést a 26. egyenlet adja meg: 

eff
DD ⋅ ζ

=
ε  

 

(26)

ahol ζ a „tortuosity”, kanyarulatosság (vagyis a filmen áthaladó molekula által megtett útnak 

és a film vastagságának hányadosa) ε pedig a porozitás (ami a film üres térfogatának és a 
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teljes térfogatának a hányadosa). A valódi diffúziós együtthatók meghatározásának 

rendszerünkben két akadálya volt: 

• Nem ismertük a 26. egyenletben szereplő paraméterek pontos értékeit, és 

• A 23-24. ábrákon bemutatott széles nyomástartományban a diffúzió jellege 

megváltozik: a mérés kezdetén, 1 bar nyomáson a N2 szabad úthossza 67 nm, míg a 

mérés végén 10-3 baron már 67 μm. Tehát a mérés kezdetén még a molekuláris 

diffúzió, a végén pedig már a Knudsen diffúzió fogja meghatározni a gázok átjutását a 

~40 nm látszólagos pórusátmérőjű nanocső filmeken. 

A 24. egyenlet illesztésével meghatározható effektív diffúziós állandókat tehát egyfajta 

empirikus paraméternek tekintjük, mellyel azonos körülmények között a nanocső filmeknek a 

különböző gázokra mutatott permeabilitása jellemezhető. 

A 23. ábrán bemutatott kísérletsorozatban azt vizsgáltuk, hogy milyen hatása van a 

nanocső filmek vastagságának a N2 áteresztő képességükre. Mivel a vastagság paraméterként 

a 25. egyenletben szerepel, ezért várakozásunk szerint az effektív diffúziós állandók nem 

különbözhetnek lényegesen. A kísérleti eredményeket a 4. táblázat 3. oszlopában mutatom be. 

Megállapítható, hogy a feltételezésünk a vastagabb filmekre igaz, de a vékony filmekre (itt: 

DMF5-re bemutatva) már nem, azokra a Deff érték következetesen magasabbnak adódott.  

Ennek magyarázata vélhetően a nanocső filmek szerkezetében rejlik, de megértéséhez további 

vizsgálatok szükségesek. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a jelenség éppen addig a 

filmvastagságig figyelhető meg, ameddig az α iszaplepény ellenállások is változtak (3. 

táblázat).  

A 24. ábrán egy olyan kísérletsorozat mutatok be, amelyből DMF5 filmen különböző, 

a laboratóriumi gyakorlatban gyakran előforduló gázok (He, H2, CO2, CH4, N2, O2) effektív 

diffúziós együtthatóit határoztuk meg. A méréseket más filmvastagságoknál is elvégeztük, az 

eredményeket a 4. táblázatban foglalom össze. Megállapítható, hogy: 

• Valamennyi gáz mutatja a N2 esetén megfigyelt Deff anomáliát kis filmvastagság 

esetén.  

• Adott filmvastagság esetén az effektív diffúziós együttható értéke a gázmolekulák 

kinetikai átmérőjének növekedésével csökken (kinetika átmérők: CO2: 4.53 Å, CH4: 

3.8 Å, N2: 3.7 Å, O2:3.6 Å, H2: 2.7 Å és He: 2.2 Å). 
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Deff (10-9 m2s-1)  

minta CO2 O2 N2 CH4 He H2 

DMF 5 7,69 8,27 8,16 10,47 11,19 12,05 

DMF 10 2,55 2,27 2,89 3,65 4,66 4,41 

DMF 15 2,53 2,87 2,88 3,07 3,83 4,21 

DMF 20 3,02 3,28 3,29 3,69 4,24 4,91 

 

4. táblázat: Effektív diffúziós együtthatók 5 mg-os szén nanocső filmeken 

 

Mivel az irodalomban nem találtunk olyan eredményeket, melyek közvetlenül 

összehasonlíthatóak lennének a 4. táblázatban közölt adatokkal, ezért megfigyeléseink 

független kritikai elemzésére nincs lehetőség. Úgy gondoljuk, hogy a vékony filmeken mért 

Deff értékek további vizsgálatokat igényelnek; a megfigyelt eltérések okaként főként a vékony 

filmek pórusszerkezetét javasoljuk részletesebben tanulmányozni. A vastagabb (10, 15 és 20 

mg-os) filmeken mért effektív diffúziós együtthatók egymással jól egyeznek, ezért azt 

javasoljuk, hogy átlagukat fogadjuk el az adott gáz 100 μm-nél vastagabb, szűréssel készített 

többfalú szén nanocső filmekre érvényes Deff értékeként: CO2: 2.70×10-9 m2 s-1, O2:2.81×10-9 

m2 s-1, N2: 3.02×10-9 m2 s-1, CH4: 3.47×10-9 m2 s-1, He: 4.24×10-9 m2 s-1 és H2: 4,51×10-9 m2 s-

1. 

 

5.2.2. Teflonnal bevont szén nanocső filmek permeábilitása 
 

Megmértük a N2 effektív diffúziós együtthatóját a 4.7 alfejezetben leírt módon 

készített PTFE bevonatú MWCNT filmeken is. Megemlítendő, hogy technikai okokból 

ezeknél a méréseknél Pirani vákuummérőt használtunk, a film két oldalán a kezdeti 

nyomáskülönbség csak 40 mbar volt, a Deff  értékeket pedig csak a nyomásesés görbe 10 mbar 

alatti szakaszából számítottuk.   

A PTFE-MWCNT kompozit filmek nitrogén gázzal mért Deff értékeit az 5. táblázat 

foglalja össze. A táblázatban szereplő acac és DMF jelölések arra az oldószerre (acetil-aceton, 

dimetil-formamid) vonatkoznak, melyben a nanocső mintákat szuszpendáltuk, a 10k pedig a 

Teflon bevonat készítése során alkalmazott impulzusszámot jelenti, amely jelen esetben 

10000 volt. Oldószertől és film vastagságától függetlenül a nitrogénre meghatározott effektív 
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diffuzivitás értéke 10-9 m2×s-1 nagyságrendbe esik. Itt is megfigyelhető, hogy a vékonyabb 

filmeken nagyobb Deff  értékeket mértünk, majd 5 mg film tömeg fölött Deff már nem változott 

tovább. A szuszpenzió készítéséhez használt oldószer (DMF vagy acac) a nitrogén 

permeabilitást nem befolyásolja lényegesen, ami egyezik az 5.1.3 alfejezetben a SEM képek 

értékelése alapján a pórusrendszer oldószer-függetlenségére tett megfigyelésünkkel. Látható 

még, hogy a diffuzivitás értékei csak maguktól a szén nanocső filmektől függenek, a Teflon 

borítás jelenlététől nem.   

 

Minta Deff (10-9 m2·s-1) Minta Deff (10-9 m2·s-1) 

2acac 3.25 2acacPTFE10k 3.11 

3acac 2.56 3acacPTFE10k 2.36 

5acac 1.4 5acacPTFE10k 1.61 

10acac 1.51 10acacPTFE10k 1.63 

2DMF 3.67 2DMFPTFE10k 3.74 

3DMF 2.41 3DMFPTFE10k 2.42 

5DMF 1.14 5DMFPTFE10k 1.37 

10DMF 1.17 10DMFPTFE10k 1.54 

5. táblázat: N2 gáz effektív diffúziós együtthatója kezeletlen és Teflon borítású szén nanocső 

filmeken 

 

Kísérleteink során az abszolút diffuzivitás (D) nyilvánvalóan állandó volt, ugyanakkor 

az effektív diffuzivitás értéke Deff csökkent a film vastagságának növekedésével. Korábbi 

eredmények alapján tudjuk, hogy a porozitás növekszik a film vastagságával. A 26. egyenlet 

szerint ebből az következik, hogy a különböző vastagságú filmek kanyarulatossága 

(„tortousity”) közel állandó.  

E kísérletsorozat legfontosabb eredménye, hogy bizonyítottuk: a PLD technikával a 

nanocső filmek felületén kialakítható pórusos Teflon réteg a filmek gázáteresztő képességét 

nem befolyásolja, a permeabilitást kizárólag a szén nanocső film porozitása határozza meg. 

Ennek alapján elvileg lehetséges tűnik egy olyan kompakt gázszenzor tömb építése, ahol a 

különböző szelektivitású szén nanocső rétegeket gázáteresztő, de elektromosan nem vezető 
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Teflon rétegekkel szigeteljük el egymástól. Egy ilyen eszköz lehetséges felépítését a 25. 

ábrával illusztráljuk.  

 

 
25. ábra: Többféle szelektivitással rendelkező, gázok által végig átjárható szén nanocső 

érzékelő tömb egy lehetséges felépítése 
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5.3. Oxid kompozit szén nanocső filmek 
 

A nanotechnológiai fejlesztések egyik jellemző iránya az, hogy az egyedileg is 

érdekes tulajdonságú anyagokból kompozitokat építünk. Magának a „kompozit” szónak a 

pontos jelentése nem teljesen egyértelmű az irodalom alapján. Csoportunk álláspontja szerint 

akkor beszélhetünk valódi kompozit anyagról, ha annak legalább egy tulajdonsága nem 

állítható elő az alkotóelemek tulajdonságainak lineáris kombinációjaként.  

Célunk volt megvizsgálni a nanocső filmek kompozitképző sajátságait. Ehhez 

„kompozit” nanocső filmeket 50 m/m% többfalú szén nanocsövet, és 50 m/m% SnOx 

nanorészecskét vagy VOx nanoszálat tartalmazó mintákból két különböző módon állítottuk 

elő. Az első eljárás során a fém oxidokat szintézis után MWCNT-vel kevertük össze, míg a 

második eljárásnál a nanocsövet a szintéziselegy tartalmazta. Az így előállított mintákból 

homogén szuszpenziót készítettünk, majd a szűréssel előállított filmeket vizsgáltuk SEM, 

XPS, IR és Raman spektroszkópiával. 

A csak mechanikailag összekevert minták esetén a nanocsövek és a módosító oxidok 

között kapcsolatot nem tudtunk kimutatni. Ugyanakkor az együtt szintetizált mintákban mind 

a nanocső, mind az oxid oldalról sikerült bizonyítanunk egy határfelületi köztes réteg 

kialakulását.  

 

5.3.1. Fém oxid-MWCNT kompozit filmek SEM vizsgálata 

 

Vizsgáltuk az SnOx és VOx szén nanocső kompozitokat pásztázó 

elektronmikroszkóppal (SEM) és összehasonlítottuk a két szintézis módszerrel kapott filmek 

szerkezetét (26. ábra). Az (a és b) képek mechanikailag összekevert mintákból szűrt filmet 

mutat be, melyen megfigyelhetőek a különálló SnOx halmazok a homogén nanocső 

hálózatban eloszlatva, míg az együtt szintetizált filmeket vizsgálva (c és d) látható, hogy 

sokkal közvetlenebbül kapcsolódnak a nanocsövek és az SnOx részecskék. Itt találunk például 

olyan szén nanocsöveket is, melyeket az SnOx részecskék teljesen körbevesznek. 

Hasonló észrevételek tehetők a VOx-nanoszál kompozitok mikroszkópos felvételeinek 

vizsgálata során is (27. ábra), ám itt figyelembe kell vennünk, hogy a használt vanádium-oxid 

minta 100-150 nm átmérőjű, néhány mikron hosszúságú nanoszálakból áll (27. ábra a, kép). A 

kevert mintákban a nanocsövek és a szálak érintkezési felülete kicsi (27. ábra b, kép), a VOx 
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szálak kötegekben rendeződnek és a nanocsövektől szeparálódnak. Az együtt szintetizált 

mintákban nincsenek VOx kötegek, hanem a vanádium-oxid réteges szerkezetet alakít ki ami 

számos szén nanocsövet magába zár. Feltételezzük, hogy ez a szerkezet egy magasabb 

kölcsönhatási szintet eredményezhet a nanocsövek és a VOx között. 

 

 
26. ábra: Kevert (a, b) és együtt szintetizált (c, d) SnOx-MWCNT filmek SEM képei 
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27. ábra: Kevert (a, b) és együtt szintetizált (c, d) VOx-nanocső kompozit filmek SEM 

felvételei 

5.3.2. Fém oxid-MWCNT kompozit filmek spektroszkópiai vizsgálata 

 

Az ón-oxid – MWCNT kompozit filmek infravörös spektrumait a 28. ábrán mutatom 

be. A spektrum (a) jellemzői a 622 cm-1-nél lévő TO (transzverz optikai) Eu(1) mód és az 516 

cm-1-es sáv amit az irodalomban általában az ón-oxid egy felületi rezgéséhez rendelnek. Az 

1660 cm-1-nél és 3000-3500 cm-1-nél látható sávokat a felületi –OH csoportokhoz 

rendelhetjük 89. Ugyanezek a sávok megtalálhatók az együtt szintetizált minta spektrumában 

is (b), de itt a mintában maradt etanol színképe miatt nehezebben azonosíthatók.  
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28. ábra: Kevert (a) és együtt szintetizált (b) SnOx-nanocső kompozit filmek IR spektrumai 

 

Az MWCNT-VOx minták IR spektrumai hasonlóak egymáshoz. Mindkét spektrum 

(29. ábra) jellemző sávjai 950, 760 és 520 cm-1-nél vannak, ezek a V=O és a V-O-V kötések 

deformációs módjai90. A fő különbség a kevert és az együtt szintetizált minták spektrumai 

között az, hogy a 760 cm-1-nél található sáv az együtt szintetizált mintában sokkal kevésbé 

intenzív.  

 
29. ábra: Kevert (a) és együtt szintetizált (b) VOx-nanocső filmek IR spektrumai 

 

Mindkét kompozit filmet tanulmányoztuk röntgen fotoelektron spektroszkópiával is, a 

30. ábrán a MWCNT-SnOx kompozitokon kapott eredmények láthatók. A kevert minta C 1s 
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jele 284,3 eV-nál található, míg az Sn 3d5/2 és O 1s elnyelések 486,6 és 530,6 eV-nál vannak. 

Ezek az értékek jól egyeznek az irodalomban tiszta szén nanocsőre, illetve SnO2-ra található 

értékekkel91, ami alátámasztja feltevésünket, mely szerint a mechanikai összekeverés nem jár 

új tulajdonságok megjelenésével. Az együtt szintetizált minta esetén az Sn 3d5/2 csúcs 

eltolódott és aszimmetrikusabb lett, míg a C és az O csúcsok nem változtak. Ebből 

következik, hogy ez a minta a szén nanocsövek mellett Sn2+ és Sn4+ oxidokat vegyesen 

tartalmaz. Feltételezzük, hogy az Sn4+ redukciója Sn2+-vé az együtt szintetizálás során 

történhetett, feltehetően a szén nanocsövek felszíni hibahelyeinél. Ennek alapja Seeger és 

munkatársai beszámolója, akik egy alacsonyabb oxidációs fokú SiOx fázis megjelenését 

bizonyították szilikával burkolt szén nanocsövek esetén92.  

 
30. ábra: Kevert (a) és együtt szintetizált (b) SnOx-nanocső filmek XPS spektrumai 

 

Az MWCNT-VOx XPS eredményei (31. ábra) az előzőekhez hasonlóan alakultak. A 

kevert mintáknál a C 1s és az O 1s csúcsok a szén nanocsövekre, illetve az oxidokra jellemző 

energia szinteket mutattak. A V 2p3/2 csúcsnak a kevert mintában megfigyelt 517,4 eV helye 

megegyezik a V2O5-re található irodalmi adatokkal93. Az egy lépéses szintézissel előállított 

minták szén és oxigén jelei változatlanok, ugyanakkor a V 2p3/2 csúcsánál egy vállat 
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figyelhetünk meg, ami V3+ vagy V4+ species jelenlétére utal94. Ezek alapján úgy gondoljuk, 

hogy a kevert minta többfalú szén nanocsövekből és VOx nanoszálakból áll, viszont az együtt 

szintetizált minta kis mennyiségben alacsony oxidációs szintű vanádiumot tartalmaz, ami a 

nanocsövek és a V2O5 közötti interfész régióban található. 

 

 
31. ábra: Kevert (a) és együtt szintetizált (b) VOx-nanocső filmek XPS spektrumai 

 

A kompozit minták jellemzésére a szén nanocső oldaláról legalkalmasabb technika a 

Raman spektroszkópia. A 32. ábrán bemutatott spektrumok mindegyikében jól 

megfigyelhetők a jellemző D (1310 cm-1) és G (1595 cm-1) csúcsok, amik rendre az sp3 

hibahelyekhez, illetve a csőfal C-C vegyértékrezgéseihez rendelhetők.  
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32. ábra: Kompozit nanocső kompozit filmek Raman spektrumai. Az (a) és (c) spektrum a 

mechanikai keverékekhez, a (b) és (d) pedig az együtt szintetizált mintákhoz tartozik. 

 

A kevert és az együtt szintetizált minták Raman spektrumai közötti különbség az, 

hogy utóbbiaknál 1520 cm-1-nél a G vonalon egy jellegzetes váll mutatkozik. Ez pozíciója és 

alakja alapján hasonlít a fémes egyfalú szén nanocsövek Raman spektrumában található Breit-

Wigner-Fano (BWF) csúcshoz95, ami a nanocső fononoknak egy elektromos kontinuumhoz 

való csatolódásából származik. Bár a méréseink nem elegendőek annak eldöntésére, hogy 

valóban BWF csúcsot látunk-e az együtt szintetizált minták spektrumában, az 1520 cm-1-es 

váll megjelenése mindenképpen olyan kölcsönhatásra utal a nanocsövek és az oxid fázis 

között az együtt szintetizált minták esetén, ami a mechanikai keverékekben nincs jelen.  
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5.4. Hőmérséklet-érzékelés szén nanocső filmekkel 

 

A szén nanocsövek gyakorlati alkalmazásának egyik aktívan kutatott területe a CNT 

alapú szenzorok fejlesztése. Ezekben általában egyedi nanocsöveket vagy nagyon vékony, 

hordozós, nagy ellenállású nanocső rétegeket használnak, és jellemzően a szenzor kémiai 

környezetét, tipikusan pl. gázkoncentrációt határoznak meg velük. Mi megvizsgáltuk, hogy a 

szűréssel készített jó elektromos vezető, önhordó MWCNT filmek használhatók-e 

hőmérsékletmérésre.   

A szén nanocső filmek félvezetőként viselkednek: ellenállásuk a hőmérséklet 

növekedésével csökken96. Ez jól magyarázható az általános elfogadott, ún. „Variable-Range-

Hopping” (VRH)97,98 modellel, amely a nanocső filmek ellenállását a cső–cső kontaktusok 

ellenállásából származtatja. Ajayan és csoportja SiO2 szubsztráton CCVD-vel növesztett 

MWCNT filmek hőmérséklet ellenállását vizsgálta99. Megállapították e minták ellenállásának 

hőmérséklet együtthatóját (Temperature Coefficient of Resistence, TCR, ld. 27. egyenlet), 

amely a -0.7 %·ºC-1 volt a -150 ··· +20 °C hőmérséklet tartományban, +200 ···  +300 °C között 

pedig +0.09 %·ºC-1.  

( ) ( ) 01

0

1 R T R
TCR C

R
− −

% = ∗
ΔΤ  (27)

Itt R0 a film kiindulási ellenállása a T0 referencia hőmérsékleten, R(T) a T hőmérsékleten 

mérhető ellenállás, ΔT =T-T0 pedig a referencia ponthoz képest mért hőmérséklet-különbség. 

Chen munkatársaival egyfalú szén nanocső filmeket vizsgált, melyek TCR értéke 0,26 

%·ºC-1 volt nagy 1100 kΩ ellenállás mellett100, míg Dimaki csoportja 1 kΩ és 7,1 kΩ 

ellenállásnál -0,12 %·ºC-1 és -0,5 %·ºC-1 hőmérséklet együtthatót kapott101. Ezeknek a 

munkáknak közös hibája, hogy a drága és komplex mintakészítést (pl. megfelelő CCVD 

katalizátor mintázás, elektroforézis) igényelnek, a kész nanocső film pedig nem önhordó. 

Úgy gondoltuk, hogy a szűréssel készített önhordó CNT filmek alkalmassá tehetők 

hőmérséklet-érzékelésre úgy, hogy felületükre piroelektromos kristályokat teszünk. 

Piroelektromos tulajdonsággal különösen a hemimorf (olyan kristályok, melyeknek két végén 

különböző lapok találhatók) és hemiedrikus alakú kristályok rendelkeznek. Ezek egyenletes 

melegítés mellett poláros tengelyük irányában elektromos polárosságot mutatnak, azaz a 

tengely egyik vége felé pozitív, másik vége felé negatív töltésűvé válnak. Hűtésre a 

polarizáció iránya megfordul102. Korábban szén nanocsövekkel már sikeresen vontak be 
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piroelektromos LiNbO3 kristályokat103 és filmeket104 infravörös detektorok tökéletesítésére, 

azonban az ilyen alkalmazásokhoz nagyméretű piroelektromos kristályokra van szükség. A mi 

megközelítésünk újszerűsége az, hogy csak nagyon kevés piroelektromos anyagot használunk, 

de azt a nanocső film felszínére rakjuk le. Ezzel elkerülhető, hogy a jó elektromos vezető 

nanocsövek egy-egy beágyazott kristály két szemközti lapját rövidre zárják.  

A nanocső filmek felületére piroelektromos CsNO3 és LiNbO3 kristályokat vittünk fel 

és a 25-70 oC hőmérséklet-tartományban meghatároztuk ellenállásuk hőmérsékletfüggését. A 

mérőberendezés elve a 10. ábrán látható, magát a készüléket a 33. ábrán mutatjuk meg. 

Kontrollként tiszta MWCNT filmen és NaCl-dal (a NaCl közismerten nem piroelektromos 

kristály) dópolt filmen is megmértük az R(T) vs. T függvényt.  

 

 
33. ábra: Vezetőképesség mérő berendezés 

 

A mérési eredményeket a 34. ábrán foglaltuk össze. Látható, hogy a tiszta és a 

NaCl-dópolt nanocső filmek ellenállásának hőmérsékletfüggése minimális (számszerűen: 

TCR= -0,012 %·ºC-1, illetve -0,032 %·ºC-1), tehát piroelektromos módosítás nélkül a szűrt 

MWCNT filmek ellenállása a hőmérséklet változására érzéketlen. Ha azonban a felületre 0,16 

mg·cm-2 felszíni sűrűséggel piroelektromos CsNO3-ot vittünk fel, akkor egy nagyságrenddel 

nagyobb, -0,158 %·ºC-1 TCR értéket kaptunk. LiNbO3 dópolás esetén a TCR egészen –0,246 

%·ºC-1 értékig növekedett. Az eredmények statisztikai elemzéséből (amire dolgozatomban 

nem térek ki, de a 7. saját közlemény kiegészítő információjában részletesen publikáltuk) 

megállapítható, hogy a hőmérsékletmérés pontossága ~3 oC, precizitása pedig ~10 oC. 

A kísérlet során használt mintákat vizsgáltuk pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM), 

néhány jellemző képet a 35. ábrán mutatok be. Innen megállapítható, hogy a film lemezes 

szerkezetű, a CsNO3 kristályok pedig valóban a felületén helyezkednek el. A filmmel csak a 

kristály egyik lapja érintkezik.  
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34. ábra: Tiszta és piroelektromosan módosított MWCNT filmek ellenállás vs. hőmérséklet 

függvénye. A hibavonalak az ellenállás értékek 10 független kísérletből számított standard 

deviációját mutatják, az illesztett egyenesek meredekségéből pedig a TCR számítható. 

 

 
35. ábra: CsNO3-al dópolt MWCNT film oldalnézeti (a) és felülnézeti (b) SEM képe. A b) 

kép inzertjén ugyanaz a felvétel látható visszaszórt elektron kép módban detektálva. 
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A tapasztalt jelenség mechanizmusa egyelőre még nem tisztázott. Valószínűsíthető, 

hogy a piroelektromos kristályoknak a CNT filmmel érintkező lapja képes megváltoztatni a 

nanocső film legfelső rétegének vezetési tulajdonságait, talán hasonlóképpen ahhoz, ahogyan 

egy térvezérelt tranzisztor kapu elektródja működik105.  

A nanocső filmek piroelektromos dópolása sem a fizikai, sem a mechanikai 

tulajdonságaikat nem befolyásolta, ezért a dópolt filmek továbbra is felhasználhatóak minden 

olyan feladatra, amiket dópolatlan filmekkel meg lehet oldani. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a szűréssel készített önhordó szén nanocső 

filmek elektromos ellenállásának hőmérsékleti együtthatója piroelektromos felületi dópolással 

egy nagyságrenddel megváltoztatható. Megfelelő mérnöki háttérrel ez a jelenség alapul 

szolgálhat olyan eszközöknek, ahol a CNT film fő alkalmazása mellett (pl. gáztisztítás) a film 

hőmérsékletét is integráltan, magának a filmnek a segítségével határozzuk meg.  
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5.5. Párolgási profilok mérése többfalú szén nanocső filmeken 
 

Az irodalmi bevezetőben már bemutattunk néhány érdekes eredményt, melyek a szén 

nanocső filmek elektromos tulajdonságairól számolnak be. Ilyen jellegű dolgozatok 

folyamatosan jelennek meg ma is106,107, ám a kutatások többsége vagy egyedi nanocsöveket 

vizsgál (pl. tranzisztorok, szenzorok), vagy nagy és rendezetlen nanocső sokaságokat (pl. 

polimer adalékok). A két véglet között helyezkednek el az általunk tanulmányozott pórusos 

önhordó szén nanocső filmek (CNT papír, buckypaper), melyek elektromos vezetőképességét 

csak a közelmúltban kezdték el szisztematikusan vizsgálni. 

Saját elektromos méréseinkhez az előző fejezetben már használt és a 4.8.4 fejezetben 

részletesen bemutatott rendszerünket alkalmaztuk. A most ismertetendő kísérletsorozatban 

ezzel a berendezéssel ún. párolgási profilokat mértünk. A párolgási profil lényegében a 

nanocső film ellenállásának változása az idő függvényeként azután, hogy a filmre egy 

folyékony anyag 1-3 μl-ét cseppentettük. 

 

5.5.1. Párolgási profil mérések 

 

A filmre oldószert cseppentve és ellenállásának időbeli változását mérve kapjuk a 

párolgási profilt. A mérések során minden alkalommal 2 μl oldószert cseppentettünk a filmre, 

miközben annak hőmérsékletét 50 oC hőmérsékleten tartottuk. Vizsgáltuk a különböző 

oldószerek hatására bekövetkező ellenállás-változást, melyet az idő függvényében 

ábrázoltunk. 

Összesen 17 különböző szerves oldószer párolgási profilját mértük meg. Mindegyik 

oldószert többször cseppentettük több különböző nanocső filmre, hogy a párolgási profil 

oldószerenkénti reprodukálható méréséről meggyőződjünk. A mérést valamennyi vizsgált 

oldószerre kellően robosztusnak találtuk. A 36. ábrán példaként két oldószer, az acetonitril és 

az 1-propanol párolgási profiljainak egy-egy jellemző sorozatát mutatjuk be. Ezek alapján 

megállapítható, hogy: 

• a párolgási profilok magassága (azaz a maximális ellenállás-változás) egy-egy 

oldószer esetén hasonló, ám a két oldószer profiljai esetén különbözik. 
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• a párolgási profilok alakja mindkét oldószernél aszimmetrikus maximumgörbe. A 

függvény lecsengése egy-egy oldószer esetén hasonló, ám a két oldószer profiljai 

esetén különbözik. 

• a párolgási profil reprodukálhatóan az alapvonalra tér vissza, miután a teljes 

cseppentett oldószermennyiség elpárolgott, azaz az oldószer cseppentése nem okoz 

maradandó változást a szén nanocső film vezetőképességében. 

  

 

 

36. ábra: Acetonitril és 1-propanol jellemző párolgási profilja 
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A párolgási profilok oldószerenkénti különbözősége lehetőséget teremt arra, hogy 

felhasználjuk őket az oldószerek kvalitatív azonosítására is. Gázok érzékelésére már sikeresen 

fejlesztettek ki szén nanocsövekből felépülő érzékelőket, melynek során a detektálás az 

alkalmazott gázok esetében a szén nanocső filmek ellenállás-változásán alapul és az adott 

hőmérsékleten és nyomáson a vizsgált gázra specifikus volt108,53. Ugyanakkor a folyadékok 

szén nanocsöves érzékelésének terén a szakirodalom hiányosnak mondható.  

A módszer gyakorlati felhasználásának megalapozására megvizsgáltuk a párolgási 

profilok függését az egyes kísérleti paraméterektől. 

 

5.5.1.1. Párolgási profil hőmérséklet és frekvencia függése 

 

A 25-75 oC hőmérséklet-tartományban, a nanocső film hőmérsékletét 10 fokonként 

emelve tanulmányoztuk a 2-propanol párolgási profiljának hőmérsékletfüggését (37. ábra). 
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37. ábra: Izopropanollal cseppentett szén nanocső film ellenállás változása 25-75 oC-os 

hőmérséklettartományban 

 

A görbéket vizsgálva rögtön szembetűnik azok különböző lefutása. A hőmérséklet 

emelésével: 

• a párolgási profil maximuma egyre korábban jelentkezik 

• a görbe alatti terület csökken 
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• a párolgási profil lecsengése egyre gyorsabb lesz.  

 

A 2-propanol esetén, melynek forráspontja 83 oC, a legnagyobb különbségeket a 25-45 
oC tartományban találjuk, míg 50 oC fölött a hőmérséklet profilbefolyásoló hatása kisebb. Ez a 

jelenség gyakori volt a vizsgált 17 oldószer körében, ezért a továbbiakban a párolgási 

profilokat mindig 50 oC-on mértük. 

Miután megvizsgáltuk, hogyan függ az ellenállás-változás a hőmérséklettől, fontosnak 

tartottuk megvizsgálni, hogy a mérőáram frekvenciája befolyásolja-e a párolgási profilokat. 

Ha találnánk ilyen függést, az arra utalna, hogy a mérőcella ekvivalens áramkörében nem 

elhanyagolható kapacitív tagok is vannak, ami megnehezítené a párolgási profil jelenség 

értelmezését.  
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38. ábra: Acetonitrillel cseppentett nanocső film ellenállás változása 40 Hz és 400 kHz 

frekvencia tartományban 

 

A méréseket 50 oC-on 2 μl acetonitril cseppentéssel végeztük 40 Hz, 400 Hz, 4 kHz, 

40 kHz, 400 kHz frekvenciákon. A 38. ábrán láthatóak az egyes frekvenciákon mért párolgási 

profilok. Ezek alapján megállapítható, hogy a mérések során alkalmazott frekvenciák nem 

befolyásolják a cseppentés hatására bekövetkező ellenállás változását, a görbék hibahatáron 

belül ugyanott érik el ellenállásuk maximumát, ezen kívül a lefutásuk és a görbe alatti 

területük is megegyezik.  
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5.5.1.2. A gravitáció és az oldószer csepp térfogat hatása a párolgási profilra 

 

A későbbi analitikai kémiai alkalmazhatóság egyik feltétele, hogy a párolgási profil fő 

azonosító elemeit a cseppentett oldószer mennyiség ne befolyásolja, illetve, hogy a profil 

alatti terület és a cseppentett oldószer mennyiség között lehetőleg lineáris kapcsolat legyen. A 

39. ábrán egy olyan kísérletsorozat eredményét mutatom be, ahol az alkalmazott 

csepptérfogatok a következőképpen alakultak: 1,5, 2, 2,5, 3 μl. A méréseket két eltérő 

forráspontú oldószer, a dioxán és az aceton esetében is elvégeztük.  
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39. ábra: Párolgási profil görbe alatti területe a cseppentett oldószer mennyiség 

függvényében 

 

Megállapítható, hogy: 

• a görbe alatti terület a cseppentett oldószermennyiséggel lineárisan növekszik, és 

• a növekedés mértéke (az egyenesek meredeksége) oldószerenként különböző 

 

A párolgási profilok értelmezése során felmerült az igény a gravitáció szerepének 

megértésére. Megvizsgáltuk tehát, hogy hogyan változik a görbe lefutása, ha közvetlen az 

oldószercseppentés után a mintatartót megfordítjuk. 
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40. ábra: Gravitáció hatása a párolgási profilra 

 

A 40. ábrán látható az etanolos cseppentés párolgási profilja a mintatartó normál és 

lefelé fordított helyzetében. Jól látható, hogy a két profil a kísérleti hibahatáron belül fedésbe 

hozható, azaz a gravitáció nincs számottevő hatással a párolgási profilra, és az oldószer 

terjedésére a nanocső rétegek között. Ennek egyik lehetséges oka az, hogy a nanocső film 

~40 nm látszólagos átmérőjű pórusaiban a kapilláris erők a gravitációnál sokkal jobban 

befolyásolják a folyadéktartalom vertikális eloszlását. 
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5.5.1.3. Biner oldószer elegy párolgási profilja 

 

Eddigi eredményeink alapján úgy tűnik, hogy a párolgási profilok alkalmasak lehetnek 

szerves oldószerek kvalitatív azonosítására igen kicsi (a gázkromatográfiában használatos 

folyadékadagolással összemérhető) mennyiségű folyadékból. Érdekes kérdés, hogy vajon 

kinyerhető-e a párolási profilból a minőségi mellett mennyiségi információ is, azaz például 

meghatározható-e egy párolgási profilból egy biner folyadékelegy kvalitatív és kvantitatív 

összetétele is?   

Méréseink során etanol-DMSO elegy sorozatát vizsgáltuk, melyben folyamatosan 

változattuk az etanol-DMSO arányt. Erre a két oldószerre nagyon eltérő forráspontjuk miatt 

esett a választásunk, mivel doktori munkám időkeretei között reális esély csak magának a 

jelenségnek a gyors bizonyítására, illetve cáfolatára mutatkozott. Meghatároztuk egy 

etanol-DMSO elegysorozat minden egyes tagjának párolgási profilját, majd ezeket a jobb 

összehasonlíthatóság kedvéért együtt ábrázoltunk a 41. ábrán. 
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41. ábra: Etanol-DMSO biner oldószer elegy párolgási profiljai. A görbék színkódolása az 

etanol növekvő moltörtje szerint történt. 

 

Megállapítható, hogy az etanol-DMSO elegy párolgási profiljai az elegyösszetétellel 

karakterisztikusan változnak. Ennek alapján két ismert oldószerből álló biner elegy 
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mennyiségi összetétele a párolgási profil alapján meghatározatónak tűnik. Ugyanakkor 

továbbra is nyitott kérdés, hogy elegendő-e egy párolgási profil arra, hogy abból a 

komponensek anyagi minőségét és mennyiségét is párhuzamosan meghatározzuk. Ennek 

megválaszolására további vizsgálatok szükségesek, melyek legcélszerűbb kiindulási iránya 

véleményem szerint az ismeretlen folyadékelegy több különböző hőmérsékleten felvett 

párolgási profiljainak együttes értékelése lehet.  

 

5.5.2. A párolgási profil értelmezése 

 

A párolgási profilok alapokról induló modellezése az egyszerű kísérleti elrendezés 

ellenére meglepően összetett feladat, ugyanis a profil értelmezése már egy tiszta folyadék 

esetén sem egyszerű. A kérdést doktori munkám alatt nem sikerült teljesen megoldanunk, 

ezért az alábbiakban bemutatott értelmezés is inkább „munkahipotézisnek” tekintendő.  

Úgy gondoljuk, hogy a nanocső film felső, ismeretlen vastagságú rétege az ún. 

„vezetési réteg”, ennek az ellenállása határozza meg a film mért ellenállását. A filmbe 

behatoló folyadék a nanocső-nanocső kontaktusokat módosítja úgy, hogy megváltoztatja az 

elektron átugrási valószínűségét egyik csőről a másikra. Ennek megfelelően a párolgási profil 

alakját a vezetési rétegben található folyadék mennyiségének időfüggése adja meg, tehát a 

későbbi modellezésnek is ezt kell majd feltétlenül helyesen leírnia. Ez a pórusos szilárd 

anyagok száradásának általános elméletével lesz lehetséges. 
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42. ábra: A párolgási profil egy lehetséges értelmezése 
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A cseppentés pillanatában (42. ábra) az oldószer szétterül a film felületén, majd a 

következő lépésben a szétterült csepp diffúziója történik a film belseje felé a kapillárisokon 

keresztül. Ezt a folyamatot a párolgási profilban piros vonallal szemléltetjük. Miközben még a 

folyadék befelé halad a pórusrendszerben, párhuzamosan megindul egy újabb folyamat: a 

folyadéktranszport a gázfázisba először a film felületéről (párolgási profil zöld vonala) majd 

pedig a belső kapillárisokon keresztül a felületi réteg felé. A kékkel jelölt lecsengő szakaszon 

sokkal lassabban csökken az ellenállás, mivel ekkor a film felszíne már száraz, a folyadék a 

pórusok belsejében elpárolog, és diffúzió révén kerül ki a filmen kívüli gáztérbe. Amikor a 

film ellenállása eléri az alapvonalat, abban a pillanatban a nanocső film már nem tartalmaz a 

cseppentésből származó oldószert. Természetesen a felsorolt folyamatok jórészt 

párhuzamosan zajlanak, a 42. ábrát annak alapján osztottuk szakaszokra, hogy melyik 

időtartományban melyik folyamatot véljük a vezetési réteg folyadéktartalmának 

szempontjából meghatározónak. 

A párolgási profil leírására megfelelő általános keretnek látszik a 30. egyenlet. Az 

ebben szereplő függvényeket konkrét tartalommal a fenti jelenségek együttes kezelésével 

lehet majd feltölteni, kiindulópontként az ismert diffúziós és párolgási alapegyenleteket 

használva. 
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Az egyenletben R(t) a CNT film ellenállásának időfüggése (azaz a párolgási profil), R0 

a film kiindulási ellenállása, h a vezetési réteg vastagsága, a k függvény a folyadék 

filmellenállás-befolyásoló képességét, a c pedig a folyadék anyagmennyiségének térbeli 

eloszlását veszi figyelembe. 

A párolgási profilok sikeres analitikai alkalmazásának feltétele az is, hogy találjunk 

olyan matematikai reprezentációt, amelyben az emberi szem számára nyilvánvaló, ám a 

számítógépes jelfeldolgozó rendszerek számára nem annyira egyértelmű „hasonló” és a 

„különböző” relációk kifejezhetők. Hosszú távon erre legalkalmasabbak a 30. egyenletben 

szereplő függvények oldószer-specifikus együtthatói lesznek, de ezek jelenleg még nem 

állnak rendelkezésünkre. Azonnali megoldást a párolgási profil fenomenologikus leírása 

jelenthet. Ehhez egy 8 elemű vektort definiáltunk a 43. ábra szerint. A vektor tartalmazza a 

párolgási profil maximumához tartozó időt, a maximális ellenállásváltozás értékét, valamint 
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azt, hogy az ellenállás mennyi idő alatt csökken a maximális érték 90 %, 75 %, 50 %, 25 %, 

10 % ill. 5 %-ára. 

R 

                                     
43. ábra: párolgási profil leíró vektorának képzése 

 

A párolgási profil módszer, mint kvalitatív analitikai eszköz teljesítőképességének 

igazolására mind a 17 vizsgált oldószernek legalább 5, különböző mérési sorozatból származó 

párolgási profilját vektor alakba kódoltuk, majd a leíró vektorokat távolság alapú 

klaszteranalízisnek109 vetettük alá. Azt tapasztaltuk (44. ábra), hogy az azonos oldószerekhez 

tartozó leíró vektorok egymáshoz voltak a leghasonlóbbak. Kiemelkedően jó eredményt (azaz 

egy-egy oldószeren belül nagyon hasonló párolgási profilokat) kaptunk a következő 

oldószerekre: acetonitril, metanol, aceton, diklór-metán, triklór-metán, tertahidrofurán, etanol. 

Hasonlóság szempontjából elfogadható (95 %-nál jobb) eredményt kaptunk a DMSO 

kivételével valamennyi további oldószerre is, ám az 1-propanol és a 2-propanol esetén történt 

két besorolási hiba is. Igazoltuk tehát, hogy a különböző oldószerek párolgási profiljai nem 

csak különbözőnek látszanak, hanem valóban különböznek egymástól annyira, hogy 

segítségükkel az oldószer azonosítható legyen.  
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44 . ábra: Oldószer párolgási profilok klaszter analízise 

 

A párolgási profil módszer fejlesztésének következő logikus állomása az, hogy az 

oldószerek fizikai-kémiai tulajdonságai és a hozzájuk tartozó profilok alakja között 

kapcsolatot találjunk. Ehhez az oldószerek molekuláris sajátságait (relatív molekulatömeg, 

dipólmomentum), mobilitásukhoz kapcsolódó paramétereket (sűrűség, viszkozitás), 

párolgásukhoz kapcsolódó paramétereket (forráspont, párolgási entalpia) és makroszkopikus 

elektromos tulajdonságait (dielektromos állandó) megkerestük110 (6. táblázat). Előzetes 

tájékozódó számításaink szerint az ezekből a tulajdonságokból származtatható faktorok és a 

párolgási profil leíró vektorok között mesterséges neuronhálózattal és parciális legkisebb 

négyzetek módszerével történő illesztéssel is kapcsolat található. Doktori munkám alatt 

időhiány miatt már sajnos nem volt lehetőségem ezek részletesebb elemzésre, ezért az 

előszámításokat itt nem közlöm. Ugyanakkor a 6. táblázatban összefoglalt adatok 

megkönnyíthetik a későbbi kutatómunkát, ezért azt a számítások nélkül is bemutatom. 
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  Mr B.p. (°C) 
Dipol. mom. 

(D) 
Sűrűség 
(g·cm-3) 

Viszkozitás 
(mPa·s) 

ΔHvap  
(kJ/mol) 

Dielektro-
mos állandó

AN 41,050 82,00 3,925 0,7860 0,369 29,75 36,6400 
MeOH 32,040 65,00 1,700 0,7900 0,544 35,21 33,0000 
THF 72,110 66,00 1,750 0,8900 0,480 29,81 7,5200 
1PrOH 60,095 97,20 1,580 0,7997 1,945 41,44 20,8000 
CHen 82,143 82,98 0,332 0,8110 0,625 30,46 2,2176 
Aceton 58,080 56,30 2,880 0,7900 0,306 29,10 21,0100 
CHan 84,160 81,00 0,000 0,7739 0,894 29,97 2,0243 
Dioxán 88,100 101,00 0,000 1,0300 1,177 34,16 2,2189 
CHCl3 119,400 62,00 1,040 1,4800 0,537 29,24 4,8069 
CH2Cl2 84,930 39,80 1,600 1,3300 0,413 28,06 8,9300 
DMSO 78,130 189,00 3,960 1,1000 1,987 43,10 47,2400 
EtOH 46,070 78,00 1,690 0,7890 1,074 38,56 25,3000 
Benzol 78,110 80,09 0,000 0,8765 0,604 30,72 2,2825 
Pr2NH 101,190 109,30 1,030 0,7400 0,517 33,47 2,9230 
DMF 73,090 153,00 3,820 0,9400 0,794 46,89 38,2500 
Et3amin 101,200 89,07 0,660 0,7300 0,347 31,01 2,4180 
2PrOH 60,095 82,30 1,580 0,7809 2,038 39,85 20,1800 

 
6. táblázat: Cseppentéshez használt oldószerek fizikai kémiai tulajdonságai 
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6. Összefoglalás 

 

Szén nanocső filmeket az 1990-es évek második fele óta állítanak elő, de sokáig csak a 

nanocsövek praktikusan kezelhető fizikai formájaként tekintettek rájuk. Csak a közelmúltban 

irányult a figyelem a nanocső filmek, mint önálló anyagok vizsgálatára. Ezeket makropórusos 

szerkezet, széleskörű kémiai funkcionalizálhatóság, kis sűrűség, jó elektromos 

vezetőképesség és mechanikai stabilitás jellemzi. Dolgozatomban CCVD módszerrel 

előállított többfalú szén nanocsövekből készült filmek előállításával, morfológiai 

jellemzésével és néhány lehetséges alkalmazásának vizsgálatával foglalkoztam. Eredményeim 

három témakörben születtek: 

• szűréssel készített többfalú szén nanocső filmek morfológiáját meghatározó tényezők 

megismerése, különös tekintettel a pórusrendszer jellemzésére, annak tervezett 

befolyásolására és a gázáteresztő képességre gyakorolt hatásaira 

• szén nanocső filmek felületi és mélységi módosítása más anyagokkal (Teflon, ón-oxid, 

vanádium-oxid), a kapott kompozit filmek tulajdonságainak jellemzése 

• a szén nanocső filmek elektromos vezetőképességének változásán alapuló érzékelők 

fejlesztése 

 

A dolgozatban részletezett eredményeket a következőképpen foglalhatjuk össze: 

 

Kidolgoztunk egy, a többfalú szén nanocső (CNT) szuszpenziók szűrésének 

kvantitatív megfigyelését lehetővé tevő méréstechnikát. Feltérképeztük a Carman-féle 

szűrőegyenletből számítható szűrési paraméterek (iszaplepény ellenállás és szűrőközeg 

ellenállás) függését a használt oldószertől és a szuszpenzió töménységétől. Magyarázni tudtuk 

a vékony és a vastag nanocső filmek fajlagos lepényellenállásában tapasztalható 

karakterisztikus különbségeket. 

 

A szén nanocső filmek szerkezetét vizsgáltuk pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM). 

A felvételek segítségével meghatároztuk a filmek látszólagos pórusátmérőjét és vastagságát. 

Megállapítottuk, hogy a módosítatlan szén nanocsövekből készített filmek látszólagos 

pórusátmérője értéke a filmek tömegétől és az alkalmazott oldószertől függetlenül 38-41 nm. 
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A nanocső filmek tömegének növekedésével vastagságuk arányosan növekszik; az általunk 

vizsgált önhordó filmek esetén a vastagságértékek a 40-250 μm tartományba estek. 

 

Ismert hossz-eloszlású tört CNT mintákból filmeket készítve bizonyítottuk, hogy a 

filmek látszólagos pórusátmérője és a nanocsövek hossza között telítési görbe jellegű 

függvénykapcsolat van. A 13-41 nm tartományban a legvalószínűbb pórusátmérő 

befolyásolható a nanocsövek hosszúságának változtatásával, ugyanakkor a pórusátmérő 

eloszlása minden esetben lognormális eloszlást követ. Sikerült értelmeznünk a darabolt 

nanocsövek szűrési paramétereinek hossz-függését, azaz a fajlagos iszaplepény és a fajlagos 

szűrőközeg ellenállás hirtelen növekedését ~700 nm átlagos nanocső hossz alatt. Úgy 

gondoljuk, az előbbi érték növekedése a nanocső film jellemző látszólagos pórusátmérőjének 

csökkenésével, míg az utóbbié a szűrőközeg részleges eltömődésével magyarázható.  

 

Felépítettünk egy gázáteresztő képesség mérésére alkalmas rendszert. Ezzel 

meghatároztuk hat gáz (He, H2, CO2, CH4, N2, O2) effektív diffúziós együtthatóját (Deff) 

különböző CNT filmeken. Megállapítottuk, hogy Deff nagysága és a gázmolekula kinetikus 

átmérője között kapcsolat mutatható ki, ugyanakkor Deff kvázi független a CNT film készítési 

paramétereitől. Megvizsgáltuk a nanocső filmek Deff értékeinek és vastagságának kapcsolatát, 

és megállapítottuk, hogy az effektív diffúziós együttható értékek minden  gáznál ~5,66 

mg·cm-2-os felületi sűrűség (10 mg film tömeg a mi rendszerünkben) fölött stabilizálódnak. A 

jelenség morfológiai okára utal az, hogy ugyanennél a felületi sűrűségnél tapasztaltuk a 

fajlagos szűrőlepény ellenállás értékeinek karakterisztikus megváltozását is. 

 

PLD technikával, különböző impulzusszámmal (5000, 10000, 20000) Teflon rétegeket 

vittünk fel szén nanocső filmek felszínére, majd mértük ezen PTFE-MWCNT kompozitok N2 

gázáteresztő képességét. Megállapítottuk, hogy oldószertől és film vastagságától függetlenül a 

nitrogén effektív diffúziós együtthatója a szűréssel készített többfalú szén nanocső filmeken a 

10-9 m2·s-1 nagyságrendbe esik. Sikerült bizonyítanunk, hogy a kompozit filmek gázáteresztő 

képességét egyedül a CNT film permeabilitása határozza meg, a pórusos Teflon borítás azt 

nem befolyásolja. Pásztázó elektronmikroszkópos és atomerő mikroszkópiás felvételek 

alapján ezt a jelenséget a Teflon réteg pórusainak szerkezetével magyaráztuk. 

 

Szűréssel készített többfalú szén nanocső filmeket teljes mélységükben módosítottunk 

vanádium-oxid nanoszálak és ón-oxid nanorészecskék beépítésével. IR, XPS és Raman 
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spektroszkópiás mérések alapján valószínűsíteni tudtuk egy határfelületi köztes réteg 

jelenlétét az in situ szintetizált nanorészecskék és a többfalú szén nanocsövek között. Ilyen 

réteget a nanocsövek és a nanorészecskék egyszerű fizikai keverékeiben nem tudtunk 

kimutatni. 

 

Többfalú szén nanocső filmek felszínét piroelektromos tulajdonságú kristályokkal 

(CsNO3, LiNbO3) módosítottuk, és meghatároztuk az így kapott filmek hőmérséklet-ellenállás 

függvényét a 25-70 oC-os tartományban. Kontrollként méréseinket tiszta MWCNT és NaCl-ot 

tartalmazó filmeken is elvégeztük. Meghatároztuk a minták hőmérséklet érzékenységi 

együtthatóját (TCR) értékeit 25-70 oC-os tartományban. A piroelektromos anyagot tartalmazó 

mintáknál a TCR érték –0,246 %ºC-1 és -0,158 %ºC-1 volt, a kontroll anyagoknál pedig ennél 

egy nagyságrenddel kisebb. Úgy véljük, hogy a módosított filmek a vizsgált tartományban 

használhatók hőmérsékletmérésre ~3 °C pontossággal és ~10 °C precizitással.  

 

Részletesen tanulmányoztuk a szűréssel készített többfalú szén nanocső filmek 

ellenállásának időfüggését szerves oldószerek cseppentése után. A mért R vs. t függvényeket 

párolgási profilnak neveztük el és megállapítottuk, hogy azok oldószerenként jól 

reprodukálhatóak és oldószer-specifikusak. Meghatároztuk a párolgási profilok alakját 

befolyásoló főbb mérési paramétereket: a profil alakja a gravitációtól és a vizsgált 4 Hz- 400 

kHz tartományban a mérési frekvenciától független, viszont a cseppentett oldószer anyagi 

minőségétől és a CNT film hőmérsékletétől függ. Sikeres előkísérleteket végeztünk biner 

oldószerelegyek párolgási profiljának mérésére, illetve megkezdtük a párolgási profil jelenség 

fizikai kémiai alapjainak felderítését. 
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7. Summary 
 

 Although carbon nanotube films are synthesized since the second half of the 1990’s, 

for a long time they were only regarded as a practical way to handle carbon nanotubes. It is 

only recently that interest in the properties of carbon nanotube films as standalone materials 

appeared. CNT films are characterized by a macroporous structure, ease of chemical 

functionalization, low density, good electrical conductivity and mechanical stability. In this 

thesis I discussed the synthesis, morphological characterization and some potential 

applications of films prepared from CCVD-synthesized multi-wall carbon nanotubes. My 

main results are related to the following three topics: 

• uncovering the factors influencing the morphology of multi-wall carbon nanotube 

films prepared by filtration, with a special emphasis on the characterization and 

designed modification of the pore system and the gas permeability 

• surface and in-depth modification of carbon nanotube films with other materials 

(Teflon, tin-oxide, vanadium-oxide) and the characterization of the resulting 

composite films 

• development of sensors operating by measuring the changes in the electrical resistance 

of carbon nanotube films 

 

The results of the thesis are summarized below:  

 

We developed a measurement technique enabling us to quantitatively monitor the 

filtration behavior of multi-wall carbon nanotube suspensions. We applied this technique to 

determine the dependence of the filtration parameters calculated from the Carman equation (α 

and Rm) from the type of solvent used and the concentration of the filtered suspension. We 

offered a qualitative explanation to explain the characteristic differences observed in the 

specific filtrate resistance of thin and thick nanotube films.  

 

We used scanning electron microscopy (SEM) to study the structure of the carbon 

nanotube films. On the basis of the SEM images we determined the thickness and the 

apparent pore diameter of the samples. The pore diameter of films prepared from as-

synthesized carbon nanotubes fell into the 38-41 nm range regardless of the solvent used and 

the total mass of the film. On the other hand, the film thickness is largely proportional to the 
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mass of the film; in the case of our self-supporting CNT mats the thickness was between 40 

and 250 μm. 

 

We prepared CNT films from MWCNTs cut into smaller pieces with a known length 

distribution. We have shown that there exists a saturation-type relationship between the length 

of the nanotubes and the apparent pore diameter of the CNT film prepared from them. The 

most probable pore diameter can be fine tuned in the 13-41 nm range by controlling the length 

of the nanotubes, however, the pore diameter distribution function is always lognormal 

regardless of the nanotubes used. We offered an explanation for the sharp increase of the 

specific filter cake resistance and specific filter resistance values observed under ~700 nm 

nanotube length. We suggest that the former parameter increases because of the decreasing 

apparent pore diameter of the CNT film itself, whereas the increase of the latter is due to the 

nanotubes partially blocking the pores of the filter itself. 

 

We developed a system suitable for measuring the gas permeability of carbon 

nanotube films. We applied this system to measure the permeability of MWCNT films to six 

different gases (He, H2, CO2, CH4, N2, O2) and calculated the effective gas diffusivities (Deff) 

through various carbon nanotube films. We demonstrated that Deff is related to the kinetic 

diameter of the gas molecules and is independent of the synthesis conditions of the CNT film. 

We have found the effective gas diffusivity values to stabilize above ~5.66 mg·cm-2 film 

surface density (equivalent to a 10 mg film in our system) for all gases. This phenomenon is 

believed to be related to the morphology of the CNT films prepared by filtration, since the 

very same film surface density also corresponded to a notable change in the specific filter 

cake resistance values. 

 

We used the PLD method with various number of laser pulses (5000, 10000, 20000) to 

deposit a Teflon layer on the surface of multi-wall carbon nanotube films prepared by 

filtration. We measured the N2 permeability of the resulting composite films and concluded 

that the effective diffusivity of N2 falls into the 10-9 m2·s-1 range regardless of the solvent type 

and carbon nanotube film thickness. We were able to prove that the permeability of CNT-

Teflon composite films is solely determined by the porosity of the CNT layer and is not 

influenced by the pores of the Teflon coating. We explained this phenomenon with the pore 

structure of the Teflon layer as determined from SEM and AFM measurements. 
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We incorporated vanadium-oxide nanowires and tin-oxide nanoparticles into multi-

wall carbon nanotube films prepared by filtration. On the basis of IR, XPS and Raman 

spectroscopic measurements we were able to suggest the existence of a surface interface layer 

between the carbon nanotubes and the in situ synthesized nanopartices. Such interface layer 

could not be found in simple physical mixtures of carbon nanotubes and nanoparticles.  

 

We surface-doped MWCNT films by pyroelectric crystals CsNO3 and LiNbO3 and 

recorded the electrical resistance vs. temperature function of the resulting films in the 

25-70 oC range. Measurements performed on undoped and NaCl-doped MWCNT films 

served as control experiments. We have measured the Temperature Coefficient of Resistance 

(TCR) of all samples and have found it to be –0.246 %ºC -1 és -0.158 %ºC-1 for the 

pyroelectrically doped films and one order of magnitude smaller for the control samples. We 

believe that the surface-doped films can be used for temperature measurement in the 

mentioned range with ~3 °C accuracy and ~10 °C precision 

 

We have studied the time dependence of the electrical resistance of multi-wall carbon 

nanotube films prepared by filtration upon dropping a small amount of organic solvent on 

their surface. The resulting R vs t functions are denoted as evaporation profiles. Evaporation 

profiles are reproducible and are characteristic of the solvent dropped. We demonstrated that 

the shape of the evaporation profile is unaffected by gravity and the frequency of the 

measuring signal (in the studied 4 Hz-400 kHz range). On the other hand, the shape of the 

evaporation profile strongly depends on the temperature of the CNT film and the type of 

solvent dropped onto the film. We conducted successful preliminary experiments on 

evaporation profile measurement using a binary solvent mixture. Moreover, we have started 

uncovering the physico-chemical basis of the evaporation profile phenomenon. 

 93
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