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NANOSZERKEZETEK 

A nanoszerkezetek az utóbbi két évtizedben kerültek az anyagtudományok 

reflektorfényébe. Bár sokan érvelnek azzal, hogy számos nanoszerkezetű anyag 

már több mint fél évszázad óta ismert, a nano előtag a tudomány, az anyag, a 

szerkezet előtt ma már nemcsak méretet jelent. Jelenti az ilyen dimenziókban 

történő tervezett építkezést, manipulációt. A nanoszerkezetű anyagok iránt az 

érdeklődés rohamosan növekszik ma is. A két évtized alatt született tudományos 

eredmények közül számos már technológiai alkalmazást nyert. Új, különleges 

anyagok születtek, mint például a nanocsövek, félvezető nanohuzalok és speciális 

bevonatok. Új fogalmak, mint az önszerveződés, öngyógyítás és öntisztítás nyertek 

új értelmet. 

A nanoszerkezetű anyagok kutatása, és alapjukon az új, különleges anyagok 

fejlesztése széles körű terület. A kutatások felhasználják a fizika, a kémia, a 

biológia, az orvoslástan és a mérnöki tudományok ismereteit mind az anyagok 

előállításához, mind tulajdonságaik jellemzéséhez. 

A „nano” előtag gyakran használatos a legkülönbözőbb összetételekben, például 

nanotechnológia, nanotudomány, nanoméret, nanoszerkezet, stb. Az SI- 

rendszerben a nano előtag 10-9-es szorzót jelöl. Az eredeti görög szó „törpét” jelent, 

átvitt értelemben „kicsit”. 

A nanotudomány, nanotechnológia fogalmak meghatározásával kapcsolatban 

kétféle megközelítés használatos. Az első elvi jellegű és nem ad meg konkrét 

értéket a nanoméretek határára. A Royal Society és Royal Academy of Engineering 

meghatározása azt emeli ki, hogy a nanoméretek tartományában méreteffektusok 

lépnek fel. Figyelembe veszik a tényt, hogy ezen effektusok megjelenésének 

konkrét értéke függhet s tanulmányozott tulajdonságtól és az anyagtól.  

A másik definíció inkább gyakorlati jellegű, amely nanoméretként a 100 nm-nél 

kisebb tartományt jelöli meg.  
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Nanoszerkezetek csoportosítása 

 

Attól függően, hogy a 100 nm-nél kisebb feltétel hány irányban teljesül csoportokat 

különböztetünk meg. 

A nanoméretű részecskék kiterjedése egyik térbeli irányban sem haladja meg a 100 

nm-t. A részecskék geometriai alakja nagyon különböző lehet: gömbszerű, kocka, 

hasáb, komplex formák. Az alak változhat a részecske méretével. Az 

aranyrészecske például kisszámú atom esetén ikozaéder, ami nagyobb számú atom 

estén kubooktaéderbe megy át. A naonrészecskék lehetnek egykristályosak, de 

állhat több, különböző szemcséből is a részecske, azaz lehet polikristályos is. 

Előállításuk gyakran gőzfázisból történik. A nanorészcskék tulajdonságainak 

kialakulásában fontos szerepet játszik az a tény, hogy a nanoméretek 

tartományában a méret csökkenésével nő a felületen levő atomok aránya a 

részecske belsejében levőkéhez képest. Egyes esetekben nemcsak a részecskék 

mérete és alakja, hanem a köztük levő távolság is szerepet játszik a tulajdonságok 

kialakításában. Ezek a részecskék előállításuk és vizsgálatuk folyamán könnyen és 

észrevétlenül az emberi szervezetbe juthatnak. Számos vizsgálat foglalkozik ezek 

egészségügyi hatásaival, hiszen manapság gyógyászati céllal élőlények 

szervezetébe nanorészecskéket juttatnak. 

A nanoszálak, nanorudak, nanocsövek az egydimenziós nanoszerkezetű anyagok 

csoportjába tartoznak. Közös jellemzőjük, hogy átmérőjük kisebb 100 nm-nél. 

Alakjuk nagy változatosságot mutat. Jellemzésére általában a hossz/átmérő arányt 

használják. Az elmúlt évtizedben szinte minden anyagféleségből sikerült 

egydimenziós mintát előállítani, így a fémes és nemfémes elemekből, 

félvezetőkből, vegyületekből (oxidokból, nitridekből, kalkogenidekből és 

polimerekből) egyaránt. Nanocsöveket főleg olyan anyagokból lehet készíteni, 

amelyek réteges szerkezetűek. Az előállítási módszereik két csoportba sorolható. 

Egy részénél a kristályszerkezetben rejlő erős anizotrópiát hasznosítják, másik 
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részénél a geometriai formát speciális alakú sablon felhasználásával vagy 

litográfiás módszerrel biztosítják. Az egydimenziós nanoszerkezetek iránti 

érdeklődést főleg az motiválja, hogy ezek a speciális szerkezetek előnyösen 

használhatók kémiai és biológiai szenzorokként, illetve számos nano- és optikai 

eszköz alapját képezhetik.  

A naonrétegekben a rétegvastagság esik a nanoméretek tartományába. Ide tartoznak 

a vékonyrétegek, rétegszerkezetek és felületi bevonatok. Újabban sikerült 

előállítani atomi vastagságú grafitréteget, grafént, amely grafit alapsíkjából áll. A 

nanorétegek előállításának alapvető módszerei a mikroelektronikai technológiákra 

vezethető vissza. A rétegszerkezetekben az atomok jelentős hányada található 

határrétegekben és határozza meg a tulajdonságokat. A nanorétegek 

szendvicsszerkezeteiben kvantummechanikai hatások, például alagúteffektus 

léphetnek fel. Ezeket az effektusokat mostanában különböző spintronikai 

eszközökben hasznosítják. 

A nanokristályos anyagok olyan polikristályok, amelyekben a szemcsék mérete 

mindegyik térbeli irányban 100 nm-nél kisebb. Ezeket röntgen- és 

elektrondiffrakcióval vizsgálható, koherensen szóró tartományokat 

nanokrisztallitoknak is nevezik. A nanoméretű részecskék és főleg a szén 

nanocsövek előállítására számos módszer ismeretes, viszont a nanokristályos 

szerkezetek kialakítására kevesebb módszer áll rendelkezésre (a nanorészecskék 

tömörítése, illetve fémek esetén a nagymértékű képlékeny alakítás). 
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I. TITÁN HAB GYÁRTÁS IRODALMI ÁTTEKINTÉSE 

 

Habnak nevezzük azt az anyagot, amikor folyadékban vagy szilárd anyagban 

többé- kevésbé homogénen, nagyszámú gázbuborék található. A hétköznapi életben 

gyakran találkozunk ezzel az anyagfélével, például mosáskor a szappanhab, de 

ételeink között is akad számos olyan, mely habzó tulajdonsággal bír vagy egy 

egyszerű konyhai eljárással hab állagúvá alakítható. Előbbire jó példa a sör vagy a 

szódavíz, utóbbira a tojáshab vagy a tejszínhab. A szilárd anyagok köréből 

példaként megemlíthetjük az átlagember számára mindennap használatos 

műanyaghabokat, például a poliuretán habot – hétköznapi nevén szivacsot.  

A modern fémipar pedig már felfedezte a szilárd fémhabokban rejlő 

lehetőségeket is, és a legkülönfélébb fémekből állítja elő és számos területen 

alkalmazza azokat. Jól funkcionálnak könnyű szerkezeti anyagokként, energia 

elnyelőkként, szűrőkként, valamint biológiai implantátumokként, kiváló fizikai, 

mechanikai és biokémiai tulajdonságaik miatt [SHAR11, BANH01, WEN01, 

MURRA03]. Habot legegyszerűbben úgy állíthatunk elő, ha folyékony 

halmazállapotú anyagba, pl fémolvadékba gázt fújunk. Fémhab esetén ennek az 

előállítási módnak a fém olvadáspontja korlátokat szab.  

A fémhabok közül az utóbbi években a titán habok egyre nagyobb figyelmet 

kapnak repülőgép és hadi ipari alkalmazhatósága miatt [BANH01]. A titán magas 

olvadáspontja és kiváló korrózió állósága a titánt alkalmassá teszi magas 

hőmérsékletű alkalmazásra, mint például katalizátorokként, vagy hőcserélőkként 

[SHAR11, BANH01]. A nyitott cellás titán-habok, a titán jó biokémiai 

tulajdonságai miatt alkalmas ortopédiai és fogászati implantátumok készítésére is 

[WEN01, SHAR11]. A zártcellás habok nagyobb modulussal, szilárdsággal és 

energia elnyelő képességgel rendelkeznek [JIAN05]. 

A titán-hab gyártás olvadék állapotból a titán magas olvadáspontja miatt 

szinte lehetetlen, így azokat napjainkban porkohászati úton állítják elő. A 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Folyad%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szil%C3%A1rd_halmaz%C3%A1llapot
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1anyag
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porkohászati technológiák két eljárást tesznek lehetővé. Egyik lehetőség, mikor a 

laza titán por mintát szinterelik, mely során az egyes szemcsék összekapcsolódnak, 

a közöttük létrejött nyakak által, a szabadon maradt, levegővel telt hézagok pedig 

képezik a hab celláit. A másik eljárás során a titán port gáztermelő anyag porával 

vagy más ún. space holder anyagokkal keverik. Space holderként, azaz egyfajta 

távtartóként különböző anyagok jöhetnek számításba, úgymint a polimer anyagok 

[BANH01, JEE00, MANO10], a magnézium [ESEN07], a nátrium-klorid [BING 

10, ORLO09] és karbamid [JIAN05], továbbá az ammónium-hidrogén karbonát 

[WEN02], illetve a szerves vegyületek közül a kamfén [BRAM00], valamint a 

keményítő [MANS12]. Ezek előnye, hogy a space holder mennyiségének 

változtatásával szabályozható a pórusok mennyisége, morfológiája [SHAR11]. 

A titán hab előállításának lehetőségeit mutatja be sematikusan az I.1. ábra. 

Az egyes technológiákat a 2. és a 3. fejezet tartalmazza részletesen. 

Az I.1. ábra alapján titán hab előállítható a) fémpor szintereléssel, b) hollow-

sphere szemcsék szinterelésével, c) gáz termelő illetve szilárd space holder 

alkalmazásával, d) eltávolítható/kioldható/kiégethető váz alkalmazásával, e) gáz 

jelenlétében történő nagy nyomással előállított preformában lévő buborékok 

kiterjesztésével [DUNA04] 
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I.1. ábra Titán hab előállítási lehetőségeinek sematikus vázlata 

[DUNA04] 
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Pormetallurgia alkalmazása 

 

Azonos szemcsék szinterelése 

 

Ennek a technológiának a lényege, hogy a habot alkotó fém porát úgy 

szinterelik, hogy a por szemcsék lazán kapcsolódjanak egymáshoz. 

Dunand [DUNA04] összefoglaló munkájában ismerteti Cirincione [CIRI02] 

Ti-6Al-4V ötvözetből illetve tiszta titánból létrehozott fémhabok előállításával 

kapcsolatos tapasztalatait. Kísérletei során laza szerkezetű fémport színterelt 1000 

°C-on különböző időintervallumokban. A szinterelési idő 0,5-24 óra között 

változott. Az így előállított habok porozitása 41-55% között változott. Az I.2. ábrán 

látható Cirincione által előállított titán hab keresztmetszeti csiszolatának SEM 

felvétele. 

 

 

I.2. ábra Laza szerkezetű fémporból részlegesen szinterelt titán hab 

keresztmetszeti csiszolatának SEM felvétele [DUNA04] 
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Tapasztalatai szerint a titán hab mechanikai tulajdonságát az határozza meg, 

hogy milyen mértékben alakultak ki a szemcsék között nyakak a szinterelés során. 

Így maximális nyomószilárdságot, 55 MPa-t 49% porozitással rendelkező titán hab 

esetén sikerült elérnie [DUNA04, CIRI02]. 

I.H. Oh és munkatársai [OH02, OH03] ötvözetlen titán por (a szemcsék 

gömbalakúak voltak) szinterelésével foglalkoztak. A szinterelést külső nyomással, 

illetve anélkül végezték. Az így előállított hab porozitása 5-37% között változott. 

Megállapították, hogy a titán hab Young modulusa és folyáshatára lineárisan 

csökken a porozitás növekedésével, továbbá, hogy a 30% porozitású titán hab 

merevsége (stiffness) hasonló az emberi csontéhoz, azaz kb 20GPa. 

Thieme és munkatársai [THIE01] 35-60%-os porozitású titán habról 

számoltak be, melyet szintén szintereléssel állítottak elő. Ezt a nagy porozitást a 

titán szemcsék agglomerálódásával érték el. 

Fontos megjegyezni, hogy az azonos szemcsék szinterelésével előállított 

titán hab pórusainak alakját és méretét a szintereléshez használt titán szemcsék 

mérete és alakja határozza meg. Gömbalakú szemcsézettel rendelkező titán port 

alkalmazva a maximális porozitás 50% is lehet, és a pórusok alakja ebben az 

esetben nem gömb alakú [DUNA04]. 

 

Gáz-fejlesztő space holder alkalmazása 

 

A gáztermelő space holder szemcsék másodlagos cellákat eredményeznek, 

amely már független a titán szemcsék alakjától és méretétől. A titán szemcsék 

szinterelődéséből származó elsődleges cellák ebben az esetben is megfigyelhetőek. 

 

Gu és munkatársai [GU09] Ti-6Al-4V ötvözetből álló habot állítottak elő. 

Az ötvözet ötvözőjeként és gázfejlesztő alapanyagként titán-hidridet (TiH2) 

alkalmaztak. Eljárásuk során alumínium port, vanádium port kevertek össze titán-

hidrid porral. A hab gyártása során alkalmazott kísérleti hőmérsékleteken a TiH2 
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termikus disszociációt szenvedett el, amelynek hatására hidrogén gáz szabadult fel. 

Ez a gáz eredményezte a fémhab struktúráját. A hab gyártás során alkalmazott 

hőmérséklet 840, 950 illetve 1100°C volt. A titánötvözet-hab Young modulusa 5,8-

9,5 GPa közötti értéket vette fel. A TiH2 hatására létrejött pórusok mérete 90-

190µm volt, a porozitás pedig 43-59% között változott. 

 D. C. Dunand [DUNA04] összefoglaló munkájában röviden ismerteti Hurysz 

és munkatársai eredményét [HURY98], akik a gázfejlesztő technológiát a hollow-

sphare alkalmazásával kombinálták. Az eljárásuk lényege, hogy titán-hidridporból 

polimerből illetve oldószerből sűrű szuszpenziót hoztak létre, amelyből szórófej 

segítségével aeroszolt képeztek, melyet közvetlenül az inert gázzal töltött hőkezelő 

kemencébe juttattak. A hőkezelés hatására a polimer kötőanyag elégett, és a titán-

hidrid termikusan disszociálódott. Ennek eredményeként 1-6 mm átmérőjű és 0,1 

mm falvastagságú gömböket, hollow-sphereket kaptak. Az így előállított hollow-

sphereket szinterelték, aminek az eredménye  

86%-os porozitású titán hab volt.  

 

Szilárd space holder alkalmazása 

 

A módszer lényege, hogy a titán szemcséket olyan szilárd anyagok porával 

keverik össze, melyeket vagy a szinterelést követően (pl. mosással), vagy a 

szinterelés előtti hőkezeléssel tudnak eltávolítani. Az eltávolított space holder 

helyén keletkező üregek adják a fém hab celláit. 

 

Nátrium-klorid mint space holder 

 

Bing Ye és Dunand [BING10] munkájuk során nyílt cellás titán habot 

állítottak elő. Ennek során tiszta titán port és nátrium klorid port kevertek össze, és 

magas hőmérsékleten vákuumban nagy nyomást alkalmazva szinterelték a titán 

szemcséket. Ezt követően a nátrium-klorid szemcséket vízzel távolították el a 
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létrehozott titán hab celláiból. A titánhab készítéshez 780°C hőmérsékleten 

végezték a szinterelést, 5*10-5 torr vákuumban. Kísérleteikben a szintereléshez 

használt nyomást (30-50 MPa), a nátrium-klorid térfogatarányát (30-70%), 

valamint az alkalmazott nátrium-klorid por szemcseméretét (50-500µm) 

változtatták. Az így létrehozott titán hab fizikai tulajdonságait vizsgálva 

megállapították, hogy az jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Az 50%-os 

porozitású hab Young-modulusa 29 GPa, nyomószilárdsága pedig 102 MPa volt. 

Megállapították, hogy a szinterelés során a só szemcsék nagyobb mértékben, 

gyorsabban deformálódnak, mint a titán por szemcséi. A kialakult pórusok így nem 

szimmetrikusak, hanem elnyúltak, hosszúkás alakúak. Az ilyen szerkezetű titán hab 

a szerzők véleménye szerint ott alkalmazható, ahol az anyagtól anizotróp 

szerkezetet és tulajdonságot várnak el.  

 

Torres és munkatársai [TORR12] implantátumok készítéséhez ugyancsak 

nátrium-klorid space holdert használtak, Bing Ye munkájához hasonlóan 

kereskedelemben kapható tiszta titán port alkalmaztak, melyhez 40-70 térfogat % 

nátrium-kloridot adagoltak. Munkájuk során ők is a minta fizikai tulajdonságait 

vizsgálták, a minták sűrűségét, porozitását és rugalmassági modulusát, valamit a 

space holder eltávolításának lehetőségét. A só szemcsék eltávolítására a 

legalkalmasabbnak a titán hab forró vízbe merítését és áztatását találták. 

 

Nidhi Jha és munkatársai [NIDH13] a fentiekhez hasonlóan állítottak elő 

titán porból és NaCl porból szintereléssel titán habot. A különbség az előző 

munkákhoz képest, hogy a Ti-NaCl por keveréket 2 m/m%-os polivinil alkohol 

(PVA) oldattal keverték össze. Munkájuk során mintegy 250 µm átmérőjű 

pórusokkal rendelkező habot állítottak elő, melynek a Young modulusa 8-15 GPa 

között, folyáshatára pedig 12-30 MPa között változott. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306913000186
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Nátrium-klorid space holder segítségével nemcsak tiszta titán hab állítható 

elő, hanem titán-ötvözet alapú hab is, pl. titán-nikkel ötvözetből, melyet ugyancsak 

biológiai alkalmazásra hoztak létre [BANS08, XING09]. 

 

Bansiddhi és D.C. Dunand [BANS08] implantátumok készítéséhez Ni-Ti 

habok készítésének lehetőségeit vizsgálták. Munkájuk során olyan fémhabokat 

állítottak elő, melyek 32-36%-ban nyitott pórusokat tartalmaztak. A pórusok mérete 

70-400 µm-között változott. Ezen habok mechanikai tulajdonságai alkalmassá 

teszik a TiNi habot implantátumok előállítására (pl. a nyomószilárdság értéke ezen 

anyagoknak > 1000 MPa)  

A hab készítéséhez az alapanyag NiTi ötvözet és NaCl porok keveréke volt, 

melyet nagy hőmérsékleten izosztatikusan sajtoltak 950 és 1065 ° C-on. A minták 

előállítása után a sót vízben oldották ki a pórusokból. 

A technológia előnyei között említik, a magasabb olvadáspontú space 

holderekkel (oxidok, fluoridok) szemben, hogy alacsonyabb az előállítási költség, 

csökken a fémkorróziója, könnyebben eltávolítható a space holder, kisebb a fémhab 

toxicitása (ez azért lényeges, mert a pórusokban maradhatnak vissza space holder 

maradványok az oldást követően.). 

 

Karbamid alkalmazása 

 

Sharma és munkatársai [SHAR11] a titán hab kialakítására, a pórusok/cellák 

létrehozására karbamidot használtak. Munkájuk során szabálytalan alakú titán port 

és tűszerű karbamid szemcséket felhasználva porkohászati úton készítettek titán 

habot. A hab gyártás során a titán por-karbamid por keverék 16,7 m/m% 

karbamidot tartalmazott. A minták elkészítéséhez 50 MPa nyomást alkalmaztak. A 

sajtolt porkeveréket argon védőgáz alatt előmelegítették 300°C-on, amely 

hőmérsékleten 2 órán át tartották. Az előmelegítés során a karbamid szemcsék 
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távoztak a keverékből. Ezt követően a mintát vákuum (105 mbar) alatt szinterelték 

1200°C-on. A kialakult habban a tűszerű cellák legnagyobb mérete 500µm volt. 

 

Magnézium mint space holder 

 

Space holdernek magnézium por is kiválóan alkalmas. Ebben az esetben a 

magnézium a szinterelés közben 1000°C körül elpárologtatható. Wheeler és 

munkatársai [WHEE83] titán, illetve Ti-6Al-4V ötvözetből állítottak elő 

magnézium space holder segítségével biológiai implantátumok készítésére 

alkalmas fémhabot. A magnézium és a Ti vagy Ti-6Al-4V porokat összekeverték, 

majd hőkezelés során 1000°C-on a magnéziumot elpárologtatták, majd ezt 

követően a szinterelést 1400°C-on folytatták. Ezzel a módszerrel nemcsak 

gömbszerű pórusokat tudtak előállítani, hanem hosszúkás, elnyúlt pórusú fémhabot 

is. Utóbbi esetében magnézium por helyett vékony magnézium drótot használtak és 

kevertek a titán por közé. Munkájuk eredményeként a titán hab porozitása 25-82 %, 

mechanikai tulajdonságait tekintve pedig a Young modulus értéke 3-9 GPa között 

változott. 

Esen és Bor [ESEN07] is a titán hab előállításához magnézium space holdert 

alkalmaztak Az általuk előállított hab porozitása 45-70% között volt, átlagosan 525 

µm pórusátmérővel. A hab folyáshatára és rugalmassági modulusa 15-116 MPa és 

0,42-8,8 GPa tartományokban volt. 

 

Eltávolítható váz alkalmazása 

 

Ez a technológia, hasonló a szilárd space holder alkalmazásához. Ebben az 

esetben elsősorban polimer vázat alkalmaznak, melyet bevonnak a titán por és 

kötőanyag (polimer) keverékével. Majd az így kapott rendszert hőkezelik. Ezzel a 

módszerrel hálószerű, nyitott pórusú fémhab állítható elő. 
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Li és munkatársai [DUNA04, LI02] Ti-6Al-4V ötvözet port és poliuretánt 

használtak. Az általuk előállított fémhab porozitása 88%, nyomószilárdsága pedig 

10MPa volt. Az így előállított, szinterelt terméket további kezelésnek vetették alá. 

Ebben az esetben az előzetesen szinterelt fémhabot további titán por-kötőanyag 

emulzióval kezelték, és ezt másodszor is szinterelték. Az eljárás nagyobb sűrűségű 

terméket eredményezett, ezáltal javítva nyomószilárdsági tulajdonságokat. A 

második szinterelést követően a hab a porozitása 80% lett, a nyomószilárdsága 

pedig 36 MPa. 

 

Nyomás alatt lévő buborékok expanziója (szilárd fázisú habosítás) 

 

Ezt a technológiai lehetőséget Kearns írta le először 1987-ben [DUNA04]. 

Az eljárás során a titán (Titán-ötvözet) porát acél dobozba csomagolták, amelyet a 

környezetétől hermetikusan elzárták, majd argon gázt töltöttek bele. Ezt követően 

magas hőmérsékletű izosztatikus préseléssel (HIP= Hot Isostatic Pressing) 

tömörítették a port. Ennek következtében mikron méretű argon gáz buborékok 

izoláltan helyezkednek el a titán szemcsék között, melyek térfogat aránya a titán 

szemcsékhez viszonyítva alacsony, kb. 1 térf. %. A magas hőmérsékletű 

izosztatikus (HIP) kezelést követően a mintát lehűtik, eltávolítják az acél dobozt, a 

környezeti hőmérsékletet emelve a titán szemcsék között elhelyezkedő gáz 

buborékok kiterjednek és kialakítják a fém habot. A szilárd fázisú titán hab gyártás 

sematikus ábrája a 3. ábrán látható.  

 

Murray és munkatársai [MURR03a] is szilárd fázisú habosítással állítottak 

elő titán habot. A szemcsék közé argon gázt, illetve Ar-H2 gázkeveréket juttattak, 

0,33 MPa nyomással. A magas hőmérsékletű izosztatikus préselést (HIP) 890°C-on 

és 100 MPA nyomáson végezték 125 percen keresztül. Ezeket a paramétereket 

alkalmazták kísérleteik során Davis és munkatársai is [DAVI01]. 
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I.3. ábra Szilárd állapotú habosítás technológiájának sematikus ábrája 

[MURR03b] 

 

Kenesei [KENE01] összefoglaló munkájában említi, hogy az előzőekben 

leírt módszerekkel lemez alakú fémhabot lehet előállítani. Nagy nyomású inert gáz 

a fémpor pórusaiban csapdába esik, ezért nagy nyomású gáztérbe helyezik a 

fémport. Utána ezt a fém-gáz keveréket lemezzé hengerlik, miközben a tömített 

lemezkamra anyaga tömör oldallapokat képez. A lemezt felhevítik, hogy a 

fémporrétegben lévő gáz kiterjedjen. Ezzel a módszerrel egy szendvicsszerkezetet 

kapnak, melynek magja körülbelül 30 %-os porozitású. Jelenleg a legjobb 

minőségű és legjobb hajlítási merevségű paneleket ilyen szendvicspanelekből 

készítik. Például a Boeing által kifejlesztett eljárásban titánötvözetből készült port, 

3 MPa kezdeti nyomású argongáz jelenlétében összepréselnek létrehozva a kívánt 

szendvicspanelt. 

Összefoglalva elmondható, hogy az alumínium hab előállításához hasonlóan, 

olvadék állapotból titán habot nem lehet, illetve nagyon nehéz előállítani, a titán 

magas olvadáspontja miatt. Az irodalomban két nagyobb titán hab technológiai 

család lelhető fel. Az egyik technológiai család a titán por szinterelésén és 

különböző space holderek alkalmazásán alapul, a másik a szinterelt titán szemcsék 

között lévő gáz buborékok expanzióján.  
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II. ÖNTISZTÍTÓ FELÜLETEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK 

 

Öntisztító felület azt jelenti, hogy az adott felület az anyagi minősége, vagy 

felületi struktúrája miatt nem engedi megtapadni a szennyeződéseket, illetve a rájuk 

eső víz segítségével spontán eltávolítják azokat. 

Egy felület kétféle képen válhat öntisztítóvá. Egyik lehetőség, hogy szuper-

hidrofil felületet alakítunk a szubsztráton, ebben az esetben a felületre jutó 

vízcseppek szétterülnek, teljesen befedve azt. Hidrofil felületek esetén az 

öntisztításhoz az is szükséges, hogy a bevonat fotokatalítikus tulajdonsággal 

rendelkezzen. A fotokatalízis segítségével, a bevonatra rakódó szerves 

szennyeződés UV fény hatására elbomlik, és a felületen keletkező vízfilm távolítja 

el azt.  

Másik lehetőség, ha a víz által nem nedvesíthető anyagból a kezelendő 

felületen nanostrukturált bevonatot alakítunk ki. Ekkor az öntisztítás úgy megy 

végbe, mint a lótuszvirág esetében (innen a neve a jelenségnek, Lótusz-effektus), a 

vízcseppek a nanostrukturált felületen nem tudnak megtapadni, gömb alakot 

vesznek fel, és a szennyeződést egyszerűen magukkal ragadják, amint legördülnek 

a felületről.  

 

Öntisztító felületeket elsősorban különböző oxid bevonatok segítségével 

hoznak létre, melyekhez a leggyakrabban alkalmazott anyagok a TiO2, SiO2 és 

szilícium-organikus vegyületek. 

 

Szuperhidrofil öntisztító felületek 

 

A szuperhidrofil tulajdonság azt jelenti, hogy a felületre jutó folyadék 

teljesen szétterül egy vékony filmet képezve. Ezek a felületek párásodás-mentesek 

és könnyen tisztíthatóak. A nedvesítést, azaz a folyadék szétterülésének mértékét 
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természetesen befolyásolja a felület érdessége, valamint szubsztrát/víz rendszer 

esetén a szubsztrátra kémiailag adszorbeálódott –OH csoportok mennyisége is. 

Növekvő –OH adszorpció esetén a hidrofil tulajdonság is erősödik [YU01].  

A hidrofilitás hatására a felülettisztítás hatékonyabb, mivel a víz a felületen 

szétterül, jobban összeszedi a szennyezést, mintha cseppekben állna meg a 

felületen. Jobban szárad ebben az esetben a felület, és nem marad vissza vízcsepp 

nyom, illetve csíkosság [GUA05, LEE03, LIU02].  

TiO2 az egyik leggyakrabban használt anyag öntisztító felület létrehozására, 

termostabilitása és fotokatalítikus tulajdonsága miatt [WATA99, AO05, NONA04, 

PARR04]. Átlátszó TiO2 szuperhidrofil rétegeket már alkalmaznak tükrökön, 

ablakokon, autó szélvédőkön. 

 

Tiszta TiO2 réteg 

 

A TiO2 réteget az irodalom szerint többféle módon lehet előállítani, így 

például szol-gél technológiával [LIU08, Wata99], spray pirolízissel [SOPY96, 

TODO06], spin-coating módszerrel [PATI03, GARZ03] és CVD módszerrel 

[MILL02, NAKA03, USP98b, USP04]. Ezen technológiák közül elsősorban a 

Szol-gél technológiát használják. 

 

Szol-gél technológia 

 

Szol-gél technológiával a következő módon lehetséges a TiO2 bevonat 

előállítása: a Ti tartalmú prekurzor a titánnak valamilyen szerves vegyülete, 

általában alkoxidok, titáni-tetraisopropoxid, titán-tetrabutoxid stb., de előállítható 

titánium-kloridból (TiCl4) [LEE02] is. A TiO2 bevonat prekurzor szolja 

előállításának számos lehetősége van, a Ti-organikus vegyületek nagy száma miatt. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884207003112#bbib6
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Szol-gél technológiával a filmképzés három fő lépésből tevődik össze. Első 

lépés a prekurzor szol előállítása. A prekurzor szolban végbemegy a fémsó 

oldódása, ezután pedig hidrolízise, amely lehet sav vagy báziskatalizált folyamat: 

 

Ti(OR)4 + H2O → HOx-Ti(OR)4-x + xR-OH   (1) 

 

Ezt követően a kondenzációs reakciók révén összeállnak a réteget alkotó polimer 

molekulák: 

 

Ti(OR)4-x(HO)x+ Ti(OR)4-x(HO)x →(OR)4-x(HO)x-1MOM(OR)4-x(HO)x-1+H2O (2) 

 

Majd a szubsztrát felületére visszük a prekurzor szolt, pl. bemártással, 

szórással. Így egy nagy folyadék tartalmú gél bevonatunk lesz, amelyet 

hőkezelésnek vetünk alá. A hőkezelésnek két célja van, egyik az oldószer 

eltávolítása (ezt viszonylag alacsony hőmérsékleten végezzük 100-150°C-on), a 

másik célja, hogy a kondenzációs folyamatokat befejezzük (450°C vagy magasabb 

hőmérsékleten), amikor is az amorf titán-oxid-hidroxid, kristályos TiO2-dá alakul 

át. 

 

A következőkben néhány konkrét példát mutatok be a bevonatok 

előállítására irodalmi adatok alapján. 

 

J. Yu és munkatársai [YU01] tetrabutil-orto-titanátot (17,02 ml) és dietanol-

amint (4,8 ml) oldottak fel etanolban (67,28 ml). Az oldatot 2 órán át folyamatosan 

keverték, majd ehhez az oldathoz (0,9 ml) desztillált víz – (10 ml) alkohol elegyét 

adták, és tovább keverték. A desztillált víz és az alkoxid mólaránya 1 volt. 

Kísérleteik során stabilizátorként, illetve a TiO2 szemcsék bevonására poli-etilén-

glikolt (PEG) (HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH) használtak. Az oldat színe a poli-

etilén-glikol mennyiségétől függően áttetsző illetve halványsárga lehet. Az 
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előállított TiO2 szolba 75 mm x 25 mm x 1,5 mm nagyságú üveglapot mártottak, 

amelyet előzőleg ultrahangos fürdőben kezeltek, majd alkohollal tisztítottak le. Az 

üveg felületén kialakult gél bevonatot 100°C-on 60 percig szárították levegőn. Ezt 

követően a bevonatolt üveglapot 520°C-ra melegítették és 1 órán keresztül hőn 

tartották. 

Munkájuk során porózus TiO2 bevonatot állítottak elő, melynek vastagsága 

bemártási ciklusonként kb. 0,08 µm vastagságú volt. Megállapították, hogy minél 

több illetve nagyobb molekulatömegű PEG-et alkalmaznak, annál nagyobb méretű, 

és nagyobb darabszámú pórus lesz a titándioxid bevonatban. Ezen túlmenően 

megállapították, hogy a TiO2 bevonat transzmittanciája az alkalmazott PEG 

molekula tömegének növelésével csökken. A több pórus azt vonja maga után, hogy 

több a hidroxil-csoport a bevonat felületén, és így javul a nedvesítés, csökken a 

peremszög (Véleményem szerint persze csak a látszólagos peremszög csökken, 

mert a víz a pórusokba belemegy, így csökken a bevonat felett lévő térfogata, ezen 

keresztül pedig a nedvesítési szöge is.). 

 

Euvananont és munkatársai [EUVA08] két módszert alkalmaztak a TiO2 

bevonat létrehozására. Egyik esetben a bevonat előállításához szolgáló TiO2 szolt 

Legrand –Buscema és munkatársait [LEGR02] követve állították elő, azaz első 

lépésben 0,3 M titán-izopropoxidot oldottak fel izopropanolban (IPA), majd 30 

percig keverték szobahőmérsékleten. Ezt követően acetil-acetont adtak az oldathoz 

úgy, hogy 10:3 mólaránya legyen a titán- izopropoxidnak az acetil-acetonra nézve. 

Ezután az oldatot további 30 percig keverték, majd ecetsavat adtak hozzá, hogy az 

mintegy katalizálja a hidrolízist, és végbe menjen az észtereződési reakció az 

izopropanollal. 

 Másik esetben kereskedelmi forgalomban kapható ún. P25 DEGUSSA TiO2- 

t használtak (a P25 DEGUSSA anatáz és rutil keveréke melyek kristályos és amorf 

formában fordulnak elő a mintában.). A P25 DEGUSSA TiO2-t vízmentes 
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terpénnel [ ] és etil-cellulózzal keverték össze, a tömegarány 1:7:1 volt. A 

három komponenst addig keverték, amíg homogén oldatot nem kaptak. 

Euvananont és munkatársai [EUVA08] mindkét módszerrel előállított szolt 

használták nátron üveg (30 mm x 20 mm x 1,5 mm) felületkezelésére. Az üveget 

minden esetben ultrahangos kezelés mellett tisztították desztillált vízben, 

acetonban, etanolban, és IPA-ban. A szerzők Guillard et al. [GUIL04] munkáját 

figyelembe véve választották meg a hőkezelés paramétereit, a bevonatokat 30 

percig szárították 60°C –on, majd kalcinálták 450°C-on 4 órán keresztül levegőn.  

A szol-gél technológiával készített TiO2 bevonat kristályszerkezete szerint 

tiszta anatáz volt, melyet többszöri bemártással állították elő, az egyes bemerítések 

között elvégezve a hőkezelést. Megállapították, hogy a többszöri bemártással 

nemcsak a bevonat vastagsága növekszik, de növekszik a fotokatalítikus aktivitás 

is, viszont csökken a bevonat érdessége. Legjobb eredményt akkor érték el, ha az 

üveglapot háromszor mártották a szolba. 

 

C. Garzella és munkatársai [GARZ00] ugyancsak szol-gél technológiával 

állítottak elő öntisztító bevonatot alumínium-oxid lapok felületén, de esetükben a 

TiO2 szolt úgy hozták létre, hogy hidroxi-propil-cellulóz (HPC) jelenlétében 

tetraetil-orto-titanát (TEOT) hidrolízisét és kondenzációját végezték etanolban. 

A TEOT és a víz koncentráció 0,02 és 2,3 M volt. Az oldathoz a HPC –t úgy 

adagolták, hogy a TiO2 /HPC arány 48% / 52% legyen. Ilyen feltételek mellett 

teljes konverziót tapasztaltak. Párhuzamosan készítettek olyan mintákat is, amelyek 

elkészítéséhez nem használtak HPC-t. Az oldatokat 24 órán át szobahőmérsékleten 

keverték, majd ennek végén, 70°C-ra melegítették. Az így kapott TiO2 –HPC 

illetve TiO2 –szolba mártották az alumínium-oxid lapokat. A bevonattal ellátott 

lapokat 160°C-on szárították 1 órán keresztül, majd 500°C-on 5 órán át hőkezelték. 
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E. Traversa és munkatársai [TRAV96] olyan TiO2 bevonatokat alakítottak ki 

alumínium oxid felületén, amely különböző alkáli ionokat tartalmazott. 

Prekurzorként titán-isopropil-alkoxidot (TIPT) használtak. A TIPT-et izopropil-

alkohollal (IPA) és desztillált vízzel oldották fel, katalizátorként 37%-os sósavat 

használtak. Az alkalmazott mólarány a következő volt: 

TIPT:IPA:H2O:HCl=1:21:1:0,11. Az oldatokba különböző mennyiségben Li és K 

ionokat juttattak LiNO3 illetve CH3COOK alkalmazásával. A szubsztrátként 

használt Al2O3 lapkákat a szolba mártották, ezt követően 100°C-on 1 órán keresztül 

szárították, majd 30 perces hőkezelésnek vetették alá 300-900°C-on. Ezzel a 

módszerrel 400-600 nm vastag bevonatokat alakítottak ki. 

 

E. Quagliarini, valamint S. M. Ibrahim [QUAG12, QUAG12a, IBRA12] 

munkáik során TiO2 prekurzorként tetrapropoxi-(orto)-titanátot, (TPOT) 

használtak.  

E. Quagliarini és munkatársai [QUAG12] TPOT-ot cseppenként adagolták 

bihidrát-oxálsav vizes oldatába. Így amorf TiO2 szolt kaptak, amelynek 

elhanyagolható a fotokatalítikus aktivitása és így öntisztító hatása is. Ellenben a 

kristályos TiO2 fotokatalítikus tulajdonsággal rendelkezik, ezért az amorf TiO2-t 

tartalmazó szolt 4 órán keresztül folyamatosan keverték, majd a kristályosítást 

134°C-on 2 bar nyomáson 30 percnyi hőkezeléssel érték el. A szubsztrát felületére 

a vizes szolt szórással juttatták fel, majd 60°C-on szárították meg. 

S. M. Ibrahim és munkatársai [IBRA12] tisztán anatázból álló TiO2 

bevonatot állítottak elő úgy, hogy TPOT-t α-terpinolban és 2-propanolban oldották 

fel, a TiO2 ligandumaként (2-(2-ethoxi-ethoxi)-etanolt (EEE) használtak, míg 

hidroxi-propil-cellulózt (HPC) és polietilén-imint (PEI) használtak polimer 

adalékként. Szilícium-dioxid bevonatú üveglapot (100mm × 150mm× 1.1mm) 

használtak szubsztrátként, melyet a TiO2 szolba mártva vontak be. A titán-

dioxiddal bevont üveg lapkákat 450°C-on 1 órán keresztül hőkezelték.  
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S. M. Ibrahim és munkatársai [IBRA12] megállapították, hogy a 

kalcináláshoz a legoptimálisabb hőmérsélket a 450°C, ekkor a legmegfelelőbb 

ugyanis a bevonat szemcséinek a tapadása a SiO2 szubsztráthoz. Megállapítást 

nyert továbbá, hogy a HPC-vel készített minták fényáteresztése (90% feletti) jobb, 

mint a PEI-vel készített mintáké.  

Prekurzorként nem csak titán-organikus vegyület alkalmazható, hanem 

szervetlen titánvegyület is, mint például W. Li és T. Zang [LI11] titán-(IV)-

kloridot (TiCl4) használt erre a célra. 1 ml TiCl4–t lassan 10%-os H2SO4 oldatba 

öntöttek, folyamatos keverés mellett, jeges vízfürdőben, hogy az oldat 

hőmérséklete 0°C legyen. A TiCl4 és a H2SO4 között az alábbi kémiai reakció 

játszódik le:  

TiCl4+H2O+H2SO4→TiO-SO4+4HCl↑   (3) 

 

HCl szabadul fel, mely fehér füst formájában távozik, az oldat pedig szürke színűvé 

válik. 

Ehhez az oldathoz ezután pH=7 eléréséig koncentrált salétromsavat adtak 

cseppenként, melynek eredményeként fehér csapadék keletkezik az alábbi reakció 

egyenletnek megfelelően: 

 

TiO-SO4+2NH3
.H2O→H2TiO3↓+(NH4)2SO4    (4) 

 

Szűrés, mosás és hőkezelés során a H2TiO3 csapadék elbomlik és TiO2 

nanorészecskéket képez: 

H2TiO3→TiO2+H2O     (5) 

 

Li és Zang a kapott nanorészecskéket 400 és 600°C hőmérsékleteken, minden 

esetben 2 órán keresztül kalcinálták.  

Megállapították, hogy az alkalmazott H2SO4 mennyiségével szabályozható a 

bevonatban a rutil fázis mennyisége, illetve meggátolható az anatáz-rutil átalakulás. 
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A bevonatban keletkező TiO2 szemcsék mérete a hőkezelésekkor alkalmazott 

hőmérsékletekkel szabályozható. 

 

Spin-coating technológia 

 

Tulajdonképpen ez a módszer is előzetesen elkészített szolt használ, az 

eddigiekhez képest annyi különbséggel, hogy a szubsztrátként használt üveglapot 

adott forgási sebességgel forgatják, miután a szolt a felületre cseppentik, ahogy az 

az II. 1. ábrán látható. 

 

 

II:1. ábra Spin-coating technológia vázlata 

 

Egy példa a spin-coating eljárásra C. Garzella munkája [GARZ03], 

amelyben TiO2 szol előállításához titanium(IV)-ethoxidot (TEOT) és hidroxi-

propil-cellulózt (HPC) oldottak fel etanolban. A TEOT és a víz koncentrációja a 

kísérleteikben 0.02 and 2.3 M volt. A HPC adagolást úgy végezték, hogy a végső 

TiO2–HPC arány 48/52 wt.% legyen. Azonos térfogatú TEOT-t és abszolút 

alkoholt kevertek össze HPC vizes-alkoholos oldatával. A TEOT oldatot úgy 

készítették, hogy cseppenként adagolták nitrogén atmoszférában alkoholhoz. A 

reagensek és az oldószerek vegyítése után az oldatot 24 órán keresztül 

szobahőmérsékleten keverték, ezt követően 70°C-ra melegítették. Az így kapott 

szolt használták fel a spin-coating eljárás során. 
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Spray pirolízis 

 

Spray pirolízist alkalmaztak I. Sopyan és munkatársai [SOPY96], melynek 

során termikus hidrolízissel, salétromsavas közegben titanil-szulfát vizes oldatából 

állították elő a titán-sav TiO2 (n - 1)H2O szolt, mely a következő kémiai reakció 

szerint megy végbe: 

 

TiOSO4 + nH2O → TiO2 (n - 1)H2O+ H2SO4   (6) 

 

Az így előállított szolt hőkezelték autoklávban 180°C-on fél órán keresztül. 

Ez a hőkezelt titán-sav szol ma kereskedelmi forgalomban is kapható (lshihara 

Sangyo Kaisha Ltd., ST- II). A hőkezelt titánsav szolt kvarcüvegre (60 mm x 80 

mm x 10 mm) vitték fel, majd 450°C hőmérsékleten 30 percig szinterelték a mintát. 

 

 

Hidrofil bevonatot a titán-dioxidon kívül a III-VIII főcsoport elemeinek, így 

például Al, Si, Zr, Ti, Sn, Pb, Cr, Fe, Ni oxidjaiból is elő lehet állítani. 

Többkomponensű öntisztító rétegek előállítása során a filmképző anyagok 

elegyíthetőek egymással, vagy szendvics szerkezetben alkalmazhatóak. 

 

TiO2/XO2 (X=Si, Sn) bevonatok 

 

Az irodalomban több cikk is foglalkozik azzal, hogy a SiO2 adagolás a TiO2 

bevonat tulajdonságát hogyan módosítja [MACH99, YU02, DUC09, GUA05]. 

Megállapítást nyert, hogy a SiO2 adagolás hatására a TiO2/SiO2 bevonaton rögtön a 

gyártás után, fotokatalízis nélkül is csökken a víz peremszöge, javul a nedvesítés 

[GUA05]. A II.2. és II.3. ábrán két példa látható K. Guan munkájából, amelyben 

jól látható a SiO2 hatása a TiO2/SiO2 bevonatban. 
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II.2. ábra A víz peremszögének változása foto-indukció hatására, a SiO2 

tartalom függvényében. (a) 2 heti levegő expozíció, (b) UV sugárzás 

hatása [GUA05] 

 

 

II.3. ábra A transzmittancia változása foto-indukció hatására, a SiO2 

tartalom függvényében 2 heti levegő expozíció után [GUA05] 

 

K. Guan és munkatársai [GUA05] a TiO2/SiO2 kettős réteget szol-gél 

technológiával állították elő. Munkájuk során 1 mol tetraetil-orto-szilikátot (TEOS) 

20 mol etilalkoholban hidrolizáltak 0,2 mol sósav jelenlétében. Ezt követően 1 mol 

tetrabutil-orto-titanátot (TBOT) oldottak fel 58 mol etilalkoholban. A továbbiakban 

a két oldat különböző mennyiségeit összekeverték és további sósavat adtak az 
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oldathoz katalizátornak (a TBOT/HCl mólarány 1:0,5 volt). Kísérleteikben a SiO2 

tartalom 0-50 mol% között változott.  

Szilikát üveget használtak szubsztrátként, melyet vízzel, ecetsavval majd 

alkohollal tisztítottak. Az üveglapokat a SiO2/TiO2 szolba mártották, így alakították 

ki a felületén a bevonatot. Ezután a lapokat 200°C-on 30 percig szárították levegőn, 

majd 650°C-on hőkezelték 1 órán keresztül. A rétegvastagságot többszöri 

bemártással és hőkezeléssel változtatták. 

 

Z. Liu és munkatársai [LIU08] kereskedelemben kapható SiO2/izopropanol 

(IPA) szuszpenziót IPA-val felhígították ultrahangos fürdőben. A szuszpenziót ezt 

követően 0,8 µm-es membránszűrőn szűrték. Az üveglapok felületén a bevonatot 

ők is bemártással alakították ki. A keletkezett szol-filmet 500°C-on kalcinálták 30 

percig. Ezt követően alakították ki a felületen a TiO2 réteget. Kereskedelemben 

kapható 7 nm-es szemcsézetű anatáz/IPA kolloidot használtak, melyet ebben az 

esetben is IPA-val higítottak. A SiO2 réteggel ellátott üveglapot a TiO2 kolloidba 

mártották, majd a keletkezett filmet ugyancsak 500°C-on 30 percig kalcinálták. A 

TiO2 fedettség változását Z. Liuék úgy érték el, hogy a TiO2 kolloid 

koncentrációját (2; 1; 0,5 wt%) illetve a bemártás sebességét (0,13mm/s; 

0,25mm/s) változtatták. 

 

Q. Liu és munkatársai [LIU02] TiO2/SnO2 bevonatot állítottak elő 

ugyancsak szol-gél technológiával. Tetrabutil-titanátot (TBT) oldottak fel 

etilalkoholban (EtOH), majd folyamatos keverés mellett salétromsavval az oldat 

pH-ját 3,5 értékre állították be. Ezt követően desztillált vizet adtak az oldathoz úgy, 

hogy a mólarány TBT:EtOH:H2O=1:82:3 legyen, és a hidrolízishez 4 órán 

keresztül keverték az oldatot. Ezzel párhuzamosan ón-kloridot (SnCl4) oldottak fel 

vizes etilalkoholban (a komponensek mólaránya: SnCl4:EtOH:H2O=1:66:3) 2 órán 

át 80°C-on visszafolyó rendszerben történő keverés mellett. Ezt követően az oldatot 
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24 órán át keverték, hogy a hidrolízis végbemenjen. Ennek eredményeként kaptak 

SnO2 szolt.  

A kapott két szolt különböző arányokban keverték össze (úgy, hogy a SnO2 

mennyisége a TiO2-re nézve 0; 1; 3; 5; 10; 20; 30 mol% legyen), majd a tisztított 

szubsztrátot belemártva hozták létre a felületen a szol-filmet. A mintákat infravörös 

megvilágítás mellett szárították, majd különböző hőmérsékleteken (150, 250, 350, 

450, 550, 650°C) hőkezelték 1 órán át. 

Megállapították, hogy a bevonat transzmittanciája az SnO2 tartalom 

növekedésével növekszik. Megfigyelték továbbá, hogy a hőkezelés 

hőmérsékletének 450°C-ig történő emelése esetén a bevonaton mért víz-peremszög 

csökken, magasabb hőmérsékleten végzett hőkezelés alkalmazásakor a víz 

peremszöge növekszik a bevonaton. 

 

Szuperhidrofób öntisztító felületek 

 

A szuperhidrofób öntisztító jelenség lényegében a Lótusz-effektus, amely 

mikro-strukturált, hidrofób (víztaszító) felületeknek az öntisztuló képességét 

jelenti. Az ilyen strukturált felületen a vízcsepp nem tapad meg, hanem legördül, és 

a felületen lévő szennyeződéseket is magával ragadja.  

 

 

II.4. ábra Szuperhidrofób tulajdonság szemléltetése  
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Szuperhidrofób, illetve hidrofób öntisztító felületek készítésével számos cikk 

foglalkozik [NADA10, VENK10, LATT09, JEON01, HONG99, GANB11, 

SHAN05, BHAG06, USP98a, USP02, USP01]. Ezek szerint a leginkább 

alkalmazott bevonatot ilyen célra valamilyen halogénmentes szilícium-organikus 

vegyületből, illetve fluoro-szilánból [USP95, USP98, USP93, AKAM01] 

alakítanak ki. A szilícium alapú vízlepergető bevonatokon kívül szuper 

vízlepergető, nagy transzmittanciájú Al2O3 bevonatok vizsgálatára is történik utalás 

az irodalomban [TADA97, TADA97a].  

 

V. V. Ganbavle és munkatársai [GANB11] üveg felületén hoztak létre 

szilika bevonatot. Munkájuk során alkoszolt állítottak elő, prekurzorként tetraetoxi-

szilánt (TEOS) illetve co-prekurzorként metil-trimetoxi-szilánt (MTMS) 

alkalmaztak. A homogenizáláshoz, illetve diszperzió közegként metilalkoholt 

(MeOH) és katalizátorként ammónium-fluoridot alkalmaztak (NH4F). A 

mólarányok a következőek voltak: TEOS:MeOH:H2O 1:33,15:6,06 ehhez adták az 

0,1 M NH4F oldatot. Először a MeOH-t, TEOS-t és MTMS-t fél órán át 

homogenizálták, majd az oldathoz cseppenként adagolták a NH4F oldatot, hogy a 

hidrolízis és a kondenzáció végbemenjen. Az így előállított szolba mártották az 

előzetesen megtisztított üveglapot, melyen a létrejött bevonatot 27°C-on kb 40 perc 

alatt megszárították, majd 150°C-on 2 órán át hőkezelték. Munkájuk során a 

MTMS/TEOS mólarányának hatását vizsgálták a hidrofób tulajdonságra, ezért a 

mólarányt 0 és 7,84 között 9 lépésben változtatták. Eredményeiket az II.1. 

táblázatban foglalták össze. 
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II.1. Táblázat Szilika bevonaton a víz peremszögének és a csúszási 

szögnek (a szubsztrát dőlési szöge) a változása a MTMS/TEOS 

mólarányának hatására [GANB11] 

 

 

A táblázatból látható, hogy az MTMS/TEOS mólarány 0 esetén létrehozott 

bevonaton a víz peremszöge 30°, azaz a bevonat hidrofil jellegű. Növekvő 

MTMS/TEOS mólarány esetén a bevonaton  (nyugvócsepp módszerrel) mért víz-

peremszög növekszik, viszont M=0,78 és M=1,57 között a nagy peremszög 

ellenére a bevonaton lévő vízcsepp, a szubsztrát 180°-kal történő átfordítása esetén 

sem cseppen le (lásd. 5. ábra). Nagyobb tömegarányok esetén a nyugvócsepp 

módszerrel meghatározott peremszögben nincs tendencia, viszont a csepp 

lecsúszásához szükséges ún. „sliding angle” értéke a tömegarány növelésével 

csökken. 
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II.5.ábra A vízcsepp alakja a V. V. Ganbavle és munkatársai [GANB11] 

által készített szubsztráton  

 

Eredményükben bemutatják, hogy a tiszta üveg 100%-os 

transzmittanciájához mérten a bevonattal ellátott üveg a látható fény hullámhosszán 

80%-tól jobb transzmittanciát mutatott. 

V. V. Ganbavle és munkatársai [GANB11] bevonási technikája a következő 

kémiai reakciókon alapul:  

A TEOS reakciói: 

1.) hidrolízis 

 (8) 
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2.) víz kondenzáció 

 (9) 

3.) etilalkohol kondenzáció 

 (10) 

 

Párhuzamosan a TEOS reakcióival az MTMS is reakcióba lép a következők 

szerint: 

1.) hidrolízis 

 

 (11) 

 

2.) víz kondenzáció 

 (12) 

3.) metilalkohol kondenzáció 

 (13) 

 

M. Shang és munkatársai [SHAN05] cikkükben szol-gél technológiával 

többféle receptúra szerint készítettek optikailag transzparens hidrofób bevonatot. 

Az általuk használt receptúrákat és a kezeléssel kapott felületi összetételeket 
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mutatja a II.2. táblázat. Munkájuk során prekurzorként a következő szilícium-

organikus vegyületeket használták: tetraetil-orto-szilikát (TEOS); metakril-

oxipropil-trimetoxi-szilán (MPS); metil-trietoxi-szilán (MTES). Katalizátorként 

sósavat illetve ammónium-hidroxidot használtak. Mindegyik esetben a diszperzió 

közeg etilalkohol volt. 

 

II.2.táblázat M. Shang és munkatársai által használt szol-receptúrák 

[SHAN05] 

 

 

S. D. Bhagat és munkatársai [BHAG06] vízlepergető szilika bevonatot 

hoztak létre munkájuk során. Ehhez tetrametoxi-szilánt (TMOS), 1,1,1,3,3,3-

hexametil-diszilazánt (HMDZ), metilalkoholt és desztillált vizet kevertek össze, 

katalizátorként ammónim-hidroxidot használtak. Munkájuk során a reagenseket 

különböző mólarányokban alkalmazták. Esetükben szubsztrátként rozsdamentes 

acélt használtak. A szubsztrátot a szolba mártva hozták létre a bevonatot. 

Hőkezelést nem alkalmaztak. 

A felületmódosítás mechanizmusa a következő volt: a TMOS hidrolízisének 

eredményeként az oldatban Si-OH speciesz keletkezett. A Si-OH kondenzációs 

reakció során három dimenziós hálózatot alakított ki. A felületmódosító szer pl. 

HMDZ a következő reakció egyenlet szerint a szilikához –Si(CH3)3 csoportot 

kapcsolva hidrofóbbá teszi azt: 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884207003112#bbib7
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2(Si-OH)+(CH3)3Si-NH-Si(CH3)3→2(Si-O-Si(CH3)3)+NH3       (14) 

 

Az S. D. Bhagaték különböző érdességű bevonattal 72°-ról 145°-ra növelték 

a víz peremszögét a szubsztráton. (A felület érdessége befolyásolja a rá kerülő 

vízcsepp látszólagos peremszögét. Érdesebb felületen a (látszólagos) peremszög 

értéke nagyobb.) Vizsgálataik alapján a minta hidrofób tulajdonságát 340°C-ig 

tartotta meg, ettől magasabb hőmérsékleten a bevonat hidrofillé változott.  
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III. KÉNSZOLOK ELŐÁLLÍTÁSA 

 

Szoloknak nevezzük azokat a kolloid rendszereket, amelyekben a 

diszpergált, eloszlatott fázis szilárd nanoméretű szemcse, míg a diszperzió közeg 

folyadék. Ha a diszpergált szilárd szemcse nem a nano mérettartományba esik, 

hanem nagyobb, mint 500 nm, akkor szuszpenzióról beszélünk. A két diszperz 

rendszer között a szemcse méretből következőleg az a különbség, hogy a 

szuszpenzió könnyen ülepszik, és szűrhető, addig a szolok időben állandóak, nem, 

vagy csak nagyon hosszú idő után ülepednek ki, és emellett nem szűrhető 

rendszerek.  

 

Jelen kutatásunk fő témája a kén szol szintézis. A szoloknak a diszperziós 

közege az esetek zömében víz. Az elemi kén rendkívül hidrofób anyag, viszont 

bizonyos módosításokkal hidrofillé tehető, ezért a kén szólokat a vizhez való 

viszonya alapján két csoportra bonthatjuk. Az egyik csoportba a hidrofób 

(Weimarn-tipusú) kén szolok tartoznak, a másik csoportba a hidrofil kén szolok, 

kén nanoszemcsék tartoznak. Ez utóbbi csoportba tartoznak a Raffo vagy LaMer és 

a Selmi tipusú szolok [Steudel2003]. Ezen túlmenően megkülönbözethetünk még 

előállítás szempontjából két csoportot, az egyik csoportba azok a kén szolok, kén 

nanoszemcsék tartoznak, amelyek hidrogén szulfid oxidációja során keletkezik, a 

másik csoportba a különböző baktériumok által „előállított” kén nanoszemcsék, 

kén nanoszolok tartoznak. Egyes kénbaktériumok HS-, S2O3
2- illetve SnO3

2- ionokat 

tartalmazó oldatokból oxidációs folyamatban elemi ként képesek előállítani.  

 

A Weimarn szolok (nevüket első előállítójuk tiszteletére kapták) előállítása 

általánosan úgy történik, hogy a ként olyan szerves oldószerben oldják fel, amely 

vízzel korlátlanul elegyedik. Ilyen oldószer az alkohol illetve az aceton. A szerves 

oldószerben feloldják a kenet, majd nagy mennyiségű vízzel keverik össze 
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(legalább 35-szöröse a víz mennyisége a kén oldatnak) [Steudel2003]. Mivel a kén 

vízben nagyon rosszul oldódik, a kén kicsapódik, precipitálódik [Steudel2003]. 

Hidrofób kénszol állítható elő úgy is, hogy kén gőzt buborékoltatunk keresztül 

hideg vízen, amelyben a kén rögtön kondenzáákódik. 

 

A frissen elkészített szuszpenzióban a kén részecskék mérete 0,8μm körül 

van, amely az idő előrehaladtával akár 50μm nagyságú aggregátumokat is 

képezhet. A Weimarn szolok metastabilak, csak alacsonyabb kén koncentráció 

(<0.1 g/l) mellett állíthatóak elő, míg a stabil Raffo szolok magasabb (600g/l) kén 

koncentrációig előállíthatóak [Steudel2003]. Termodinamikailag a kén szolok (S8 

(sol)) nem stabilak, gyors durvulásifolyamat során mikroméretű szemcsékké alakul 

át S → S8 (aq.) → S8 (nano) → α-S8 (mikro, tömbi), ez utóbbi mikro méretű 

szemcse rendkívül hidrofób szemcse formájában a vizes szolból kicsapódik 

[García2013]. 

Alkoholos oldatból előállított Weimarn szol pH-ja levegőn való állása 

közben fokozatosan csökken. Erre magyarázat, hogy a kén nem stabil a vízben, és 

H2S and SO2 keletkezik belőle vizes oldatban, amely ionok a szol savas kémhatását 

okozzák [Garrels1958, Steudel2003]. 

A Weimarn szolok stabilizálhatóak különféle biopolomerekkel, pl.: 

zselatinnal [Tunçay1993], ez a leghatásosabb, de hatásos még a szaponin, albumin, 

gumiarabikum vagy a nátrium-sztearát is [Steudel2003]. Ebben az esetben a 

biopolimer a hidrofób részével a szemcse felületéhez tapad, és a hidrofil része lesz 

a diszperzió közeg felé. Felületaktív anyagokkal is lehetséges a kén szol 

stabilizálása, így pl nátrium-dodecilszulfáttal (SDS) [Suleiman2013], tergitol-7-tel 

(nátrium-4-etil-1(3-etilpentil)-oktil-szulfát), CTAB-bal (Hexadecil-(trimetil)-

ammónium-bromid) [Tunçay1993], polietilén-glikollal [Choudhury2012, 

Choudhury2015], valamint nátrium dodecilbenil sulfonáttal (SDBS) 

[Turganbay2013]. 
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Abban az esetben, ha a hidrofób kén szemcsék felületén különböző 

szubsztituenseket hozunk létre, amelyek erősen hidrofil jelleget mutatnak, akkor 

hidrofil kén szolokat kapunk. Ezek a hidrofil csoportok még magas kén tartalom 

esetén is képesek a szemcsék vízhez való viszonyát a hidrofil tartományban tartani.  

Ilyen hidrofil csoportok lehetnek a SO3
-, vagy a politionát anion Sn(SO3)2

2- 

[Steudel2003]. A politionát anion képes hosszú láncokat képezni az oldatában 

[Weitz1956].  

Attól függően, hogy a hidrofil kén szolt milyen úton állítottuk elő két 

csoportot különböztethetünk meg. Abban az esetben, amikor pl. nátrium-

tioszulfátot bontunk el kénsavban, Raffo vagy LaMer szolról beszélünk. Amikor 

szulfid és szulfit ionok szimproporciós reakció során eredményezik a kén szolt, 

akkor Selmi szolról beszélünk. 

 

Raffo szol esetén, ahogy pl M. D Barnes és munkatárai is LaMer-Barnes 

korábbi receptjét alkalmazva[Barnes1947], vagy A.J.H. Janssen [Janssen1994], 

tioszulfát iont tartalmazó oldatból indulunk ki. Ehhez az oldathoz savat, elsősorban 

kénsavat adunk, aminek hatására tiokénsav (H2S2O3) keletkezi, amelyből további 

reakciók során hosszú lánc molekula keletkezik [Steudel1988, Steudel2003]:  

 

nS2O3
2- + (n+1 )H+ →HSnSO3

- + nHSO3
-    (1) 

2HSnSO3
-→H2S + S2n+1O6

2-     (2) 

SmO6
2- + n S2O3

2-→ Sm+nO6
2- + nSO3

2-    (3) 

 

A hosszú láncokat tartalmazó szol öregítése/öregedése során a Raffo szol 

egyre kevesebb politionát aniont tartalmaz, amely alami kén megjelenéséhez, 

kristályosodásához illetve α-S8 fázis precipitációjához vezet [Steudel2003]:  

 

SmO6
2--→ Sm-nO6

2-+Sn (n>5)     (4) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0095852247900378
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Alkáli hidroxidok, ammónia, H2S hatására a Raffo szol hosszú láncai 

bomlanak kristályos S8 ffázis keletkezése mellett, ezért a Raffo szolok pH 7 alatt 

metastabilak [Verstraete1943, Steudel2003]. 

 

A hidrofil szolok másik csoportját a Selmi szolok alkotják [Steudel2003, 

García2013]. Selmi szolok keletkeznek H2S gáz és SO2 vizes oldatának (kénessav 

H2SO3) reakciója során, vagy kénsavval savanyított Na2S és Na2SO3 oldatok 

reakciója során [Steudel1989]. A kénhidrogén gázzal végzett kísérletek során 

lejátszódó folyamatok a következőek, amelyek egymás mellett párhuzamosan 

játszódnak le politionát láncot és elemi ként hozva létre: 

 

H2S + 3SO2→H2S4O6     (5) 

2H2S + SO2→3/8 S8 + 2H2O    (6) 

 

A Selmi szolok több héten keresztül metastabilak, viszont öregítés hatására 

lassan S8 precipitátumok jelennek meg a szolban. 

 

Monodiszperz szol állítható elő H2S oxidációja során. Ekkor 2 HS- + 

O2→2S0 + 2OH- reakció egyenlet szerint keletkezik elemi kén. Abban az esetben, 

amikor a pH nagyonn mint 8, nem keletkezik kén szemcse, pH=7-8 között sárga 

színű oldat keletkezik, pH7-től kisebb értéken pedig zavaros oldatot kapunk. PH6 

körül keletkezik a leggyorsabban a kén szemcse [Steudel2003]. 

 

Vizes közegű kénszolok előállítására az irodalomban többféle módszert is 

találhatunk.  

Abban az esetben, amikor a szolban diszpergált szemcsék méreteloszlása fontos, 

azaz a cél, hogy monodiszperz szolt állítsanak elő, használt módszer a 

mikroemulziós előállítási metódus. Viszont a mikroemulzió már önmagában véve 

is egy bonyolult rendszer, mivel olajos fázisbó, tenzidből és segéd tenzidből áll 
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elől, valamint a kén szemcsék szintéziséhez szükséges reagenseket tartalmazó vizes 

fázisból. 

 

Annak ellenére, hogy számos előnyös alkalmazása lehetséges a kén 

szóloknak , így nano kén kompozit lítium elemek készítéséhez [Yu2004, 

Zheng2006], karbon nanocsövek módosítása [Barkauskas2007], fungicid és 

antibakteriális hatása miatt mezőgazdaságban [Ellis1998], csak kevés irodalom 

található a kén szol szintézisre, vizes közegű és mikroemulziós úton történő 

szintézisre [Deshpande2008, Guo2006, Xie2009]. A következő alfejezetben 

ismertetjük az egyes módszerekkel történő szintéziseket, és azok eredményeit. 

 

Kénszol szintézis különböző módjai 

Mikroemulziós módszer 

 

A mikroemulzió, hasonlóan a durva diszperz rendszerhez két egymással 

nem, vagy csak részben elegyedő folyadékból állítható elő. A felhasznált folyadék 

egyike lipofil tulajdonságú olaj, a másik pedig az esetek többségében víz vagy más 

hidrofil jellegű folyadék (pl. alkohol). Az emulziók között – attól függően, hogy 

melyik folyadék a diszpergált fázis – megkülönböztetünk „olaj a vízben” (O/V) 

vagy „víz az olajban” (V/O) típusú emulziókat (III.1. ábra). Az emulziók 

valamilyen felületaktív anyag (anionos, kationos vagy nem ionos tenzid) 

segítségével spontán, azaz energia befektetés nélkül képződnek. A mikroemulzió 

képződéséhez legtöbbször segédtenzid (kotenzid) is szükséges, amely a vizes és 

olajos fázis között egyensúlyi megoszlásban, a folyadék/folyadék határfelületen 

feldúsulva a tenzid molekulákkal együtt fejti ki stabilizáló hatását. 
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III.1. ábra A mikroemulziók elméleti fázisdiagramja [Lawrencea2000] 

 

A mikroemulziókat nanoszemcsék előállításához azért használják, mert 

könnyen befolyásolható a keletkezett nanoszemcsék mérete. A tenzid és a kotenzid 

mennyiségével változtatható a mikroemulzióban diszpergált folyadékcseppek 

átmérője, ez pedig meghatározza az előállított szemcsék méretét. Nagy előnye még 

a mikroemulziós módszernek, hogy általa monodiszperz termék állítható elő.  

Mikroemulziós módszer során a nanoszemcsék előállításának egyik 

megoldása, amikor a reagenseket külön-külön mikroemulzióba juttatják, majd a 

termék előállítása során ezeket az emulziókat összeöntik, és így megy végbe a 

határfelületeken a kémiai reakció. Másik lehetőség, hogy a prekurzor sót – azt a 

vegyületet, amely a nanoszemcse alapanyagául szolgál – feloldják a mikroemulzió 

vizes részében, és a reagenst oldat formájában egyszerűen hozzáadják a 

mikroemulzióhoz. A készítendő nanorészecske mérete a mikroemulzió 

diszperzitásán túl nagyban függ a reagensek,- valamint az emulzióban alkalmazott 

olajos és vizes komponensek arányától [Wongwailikhit2011]. 

 

Deshpande és munkatársai [Deshpande2008] valamint M. Suleiman és 

csoportja [Suleiman2013] kén nanoszemcséket szintetizáltak H2S gázból 

biológiailag lebomló vas-kelát katalizátor alkalmazása mellett, mikroemulziós 

módszerrel. A szintézis során előállított α-kén vagy rombos kén nanoszemcsék 



48 

 

szemcsemérete átlagosan 10 nm volt. Eljárásukban vas-kloridból (FeCl3) és malein-

savból vas-kelát vegyület oldatot készítettek. Ennek az oldatnak a felhasználásával, 

ciklohexán, Triton-100 felületeaktív anyagból és n-hexanolból mint segédtenzidból 

mikroemulziót készítettek. A mikroemulzión keresztül buborékoltatva a H2S gázt a 

következő reakció során elemi kén nanoszemcsék keletkeztek, valamint aktív kelát 

vegyületből inaktív lesz, amelyet később regenerálni tudnak oxidációval:  

 

H2S(l) + 2Fe3+ Ln-
(l)  → S0↓ + 2H+ + 2Fe2+ Ln-

(l)  (7) 

 

ahol L a szerves ligandumot jelenti. 

 

Guo és csoportja [Guo2006] nátrium-poliszulfid felhasználásával sav 

katalizátora alkalmazása mellett mikroemulziós módszerrel állítottak elő kén 

nanoszemcséket.  

A poliszulfidot úgy állították elő, hogy szilár kenet kb 5 μm-es 

szemcsézetűre őröltek, majd ezt Nátrium szulfid oldatba keverték (12,8 g kénpor 

őrleményt használtak 100 ml 2mol/dm3 koncentrációjú nátrium szulfid oldathoz.). 

30 perc elteltével, szobahőmérsékleten a következő reakció egyenlet szerint 

Nátrium-poliszulfid keletkezett: 

 

(x-1)S + Na2S → Na2Sx    (8) 

 

A kén nanoszemcse szintézise a következő kémiai reakció szerint megy 

végbe: 

 

Na2Sx + 2 HCl→2 NaCl + H2S + (x-1)S   (9) 

 

A mikroemulziós kénszol szintéziséhez két mikroemulziót készítettek. A 

mikroemulzió I vizes fázisa tartalmazta a nátrium-poliszulfid oldatot, míg a sósav 
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oldatot adta a mikroemulzió II vizes fázisát. A szintézis során a két mikroemulziót 

összekeverték és így közel monodiszperz monoklin vagyis β- kén nanoszemcsét 

tudtak készíteni 20 nm-es szemcse átmérővel. Megállapították, hogy a kén 

precipitátum szemcsemérete a nátrium-poliszulfát koncentrációjától nem függ. 

nátrium-poliszulfát mellett ammmónium-poliszulfátot is alklalmaztak kísérleteik 

során. Azt tapasztalták, hogy a ammónium poliszulfáttal átlagosan nagyobb 

szemcséket lehet előállítani, mint nátrium-poliszulfáttal. 

 

M. Soleimani [Soleimani2013] mikoroemulziós módszerrel állított elő kén 

nanoszemcséket. A mikroemulzió I. nátrium poliszulfid vizes oldatát, míg a 

mikroemulzió II. 2-4 mol/l koncentrációjú sósavoldatot tartalmazta. A két 

mikroemulzió összekeverése szobahőmérsékleten történ, és a kén nanoszemcse 

szintézis folyamatos keverés mellett zajlott. A nanoszemcsék összetapadásának 

elkerülése végett acetont adtak a mikroemulzió keverékhez. Ebben az esetben a 

kész nanoszemcséket a mikroemulziótól centrifugálással, majd mosással szárítással 

választották el. Az így előállított nanoszemcsékből megfelelően megválasztott 

stabilizálószer vizes oldatával szolt tudunk előállítani. 

 

Vizes oldatból 

 

Vizes oldatból savas precipitációval R.G. Chaudhuri és kutatócsoportja 

foglalkozott [Chaudhuri2010], M. I. Alexandrovich és csoportja 

[Alexandrovich2012], valamint ezt a módszert alkalmazta M Suleiman 

[Suleiman2015, Suleiman2013] tetraoktil-ammonium-bromid (TOAB) stabilizátor 

alkalmazása mellett. 

Nátrium-tioszulfát oldatból savas közegben hajtott végre diszproporciós 

reakciót, melyben kén szemcsék keletkezésének mechanizmusát LaMer és 

munkatársai is vizsgálták már az 50-es években [LaMer1947]: 
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Na2S2O3 +2HCl → 2NaCl + SO2 + S↓ + H2O  (10) 

 

Savkatalizált precipitációt alkalmaztak munkájukban A. M. Awwad és 

munkatársaik is [Awwad2015], a sósav hatását természetes, növényi kivonattal 

segítve. 

Ebben a kén szol előállítási módszerben, a szintézis eredménye főleg gömb 

alakú S8 struktúrájú ortorombos vagy α-kén keletkezett. A kén szemcsék mérete 

függvénye a kataliztorként használt sav ionizációs konstansától (disszociáció 

állandójától) azaz annak erősségétől, valamint a sav/tioszulfát mólarányától is 

(III.2. ábra). Chaudhuri [Chaudhuri2010] megállapította továbbá, hogy a szervetlen 

savakkal katalizált folyamat során nagyobb szemcsézetű szol képződött, mint 

szerves savak alkalmazása esetén (III.3. ábra). Szerves sav alkalmazása esetén a 

szemcsék méreteloszlása is egyenletesebb (III.4. ábra), valamint ami a szol 

stabilitása szemponjából fontos, hogy szerves savakkal katalizált szintézis esetén 

magasabb a szemcsék  (zeta) -potenciál értéke, amely a kén szemcsék 

agglomerációját akadályozza meg. 

 

 

 

III.2. ábra Kén szemcse mérete a sav/tioszulfát arány függvényében, 5mM toszulfát 

koncentráció esetén [Chaudhuri2010]. 
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III.3. ábra A kén precipitátumok mérete a reagens koncentráció függvényében 

[Chaudhuri2010] 

 

 

 

III.4. ábra Szemcse méreteloszlás a küönböző savak alkalmazásának függvényében, 

10mM tioszulfát koncentráció esetén [Chaudhuri2010] 
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III.5. ábra Kén nanoszemcse méretének változása HCl katalízis mellett, 5 mmol 

tioszulfátot tartalmazó oldatban a következő stabilizátosok mellett: TX-100 (triton 

X-100), CTAB (Cetil-trimetil-ammónium-bromid), and SDBS (Nátrium-

dodecilbenzil-szulfonsav) (t=28°C) [Chaudhuri2011] 

 

Másik munkájukban [Chaudhuri2011] megemlítik továbbá a stabilizátorok 

hatását is. Anionos felületaktív anyaggal stabilizált szemcsék mérete kisebb, 

valamint a vizsgált tioszulfát koncentrációk mellett a szemcsék méretében a 

változás kisebb. Cetil-trimetil-ammónium-bromid CTAB alkalmazása mellett adott 

tioszulfát koncentráció mellett kisebb szemcsézetű terméket tudtak előállítani, 

szemben más felületaktív anyaggal (III.5. ábra). Szerves sav alkalmazása mellett 

CTAB vizes oldatában 30 nm szemcseméretű kénszolt állítottak elő 

[Chaudhuri2010]. 

Xie et al. [Xie2009] Alkoholos kén telített oldatához cseppenként adagoltak 

vizes cisztin oldatot, folyamatos ultrahangos kezelés mellett. Az eredmény cisztin-

nanokén szol. Azt figyelték meg, hogy az kén nanoszemcsék egy része 
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összekapcsolódott, és 50–100 nm hosszúságú láncszerű terméket hozott létre, ami a 

szol viszkozitását növelheti. 

M. Shamsipur és csoportja [Shamsipur2011] elektrokémiai szintézis útján 

állítottak elő kén nanoszemcsét nátrium-tioszulfát oldatot használva elektrolitnak.  
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IV. VAS-OXID NANORÉSZECSKÉK ELŐÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI 

A nanoszemcsék közül azok fontosak, amelyeknek minimális toxikus hatása 

van, vagy egyáltalán nem toxikusak. Ilyen anyag a nanoméretű vas-oxid részecske, 

mely kis méretének köszönhetően szuperparamágneses tulajdonságokkal 

rendelkezik. Ezen anyagok fejlesztése jelenleg is folyik, számos kutatás során újabb 

és újabb módszereket fejlesztenek ki az előállításra, hogy minél jobb mágneses 

tulajdonságokat érjenek el.  

 Ma sokféle anyagból különféke módszerekkel lehetséges nanoszemcséket 

előállítani. Egyik legfontosabb kritérium az, hogy az előállíott nanoszemcsék 

mérete közel azonos legyen, azaz monodisperz rendszert alkossanak. A 

nanoszemcsék esetében a monodiszperzitás azért fontos, mert az általunk tervezett 

fizikai, kémiai tulajdonságok csak így biztosíthatóak. Ma nanoszemcséket a 

tudomány számos területén alkalmaznak, többek között az orvos-biológiában 

antibakteriális hatása miatt a nano ezüstöt illetve ezüst nanoszemcsékből készült ? 

bevonatot [HUSH2008], a nano TiO2-t [VERR2007], és biokompatibilitása miatt a 

vas- oxidot például a tumoros betegségek kezelésébe [KIM2001a]. Valamint a 

vegyiparban alkalmaznak még monodiszperz nanorészecskéket elsősorban 

katalízishez [DEVI2003]. 

Nanorészecskéket főleg vizes közegből precipitációval illetve összetett 

anyagú részecskék esetében koprecipitációval, illetve mikroemulziós módszerrel 

állítanak elő. A következő fejezetekben ezeket a technológiákat ismertetem.  

Ebben a fejezetben a mágneses vas-oxid nanorészecskékkel fogok 

foglalkozni, ezért először röviden bemutatom ezen anyag tulajdonságait. 
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A szuperparamágneses vas-oxid jellemzői 

 A nanoméretű szupermagnetikus vas-oxid vegyületek közül elsősorban a 

magnetit (Fe3O4) és a maghemit (γ-Fe2O4) szerepel a biológiai vizsgálatok 

középpontjában. Egy anyag mágneses tulajdonságát a párosítatlan elektronjainak 

spinje határozza meg. A mágneses anyagok egyedi mágnesként viselekdő 

egységekből ún. domainekből állnak [SZITT1999].  Az anyag mágneses 

tulajdonságát befolyásolja a mágneses domainek mennyisége, illetve az, hogy az 

adott anyag domainjei hogyan reagálnak külső mágneses tér jelenlétében, illetve 

annak hiányában. Amikor egy anyag már csak egyetlen mágneses domainből áll, 

akkor szuperparamágneses jellemzőket mutat. Ez erős paramágneses jelleget jelent, 

– a domainek dipólus jellegének köszönhetően a mágneses térrel azonos irányban 

rendeződnek el – míg a mágneses tér hiányában diffúz eloszlásúak lesznek a 

Brown-mozgás következtében [THOR2006]. Ezt a szuperparamágneses jellemzőt 

megfigyelhetjük a vas-oxid részecskék esetén is bizonyos mérettartományban. Az 

50-100 nm közötti részecskéket szuperparamágneses vas-oxidok (SPIO) 

csoportjába sorolják, míg az 50 nm alatti méretűeket ultra-kicsi 

szuperparamágneses (USPIO) vas-oxidoknak nevezik [BOYE2010]. A nanoméretű 

vas-oxid részecske – mely az alábbiakban ismertetett módszerekkel előállítható – 

általában különböző bevonatot kap, például arannyal vonják be a felületüket vagy 

lipidekbe helyezik öket. A bevonat segíti a SPIO stabilitását és javítja az 

alkalmazás lehetőségét például a biológiai rendszerekben.  

 Azért állnak ezek a vegyületek vizsgálataink középpontjában, mert 

biokompatibilisek, a szervezetben le tudnak bomlani, az élő sejtekre kifejtett 

toxikus hatásuk még nem teljesen tisztázott, jól mágnesezhetőek, kémiailag stabilak 

és a szintézisük viszonylag egyszerű [BOYE2010, FIGU2010]. Így terápiás 

felhasználásukra számos lehetőség nyílik. Az 1980-as évektől használják MRI 

vizsgálatokban kontrasztanyagként, de alkalmazhatók például a daganatok 
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hipethermiás kezelésére, bioszenzorként, és számos kutatás folyik arra 

vonatkozóan, hogyan használhatók fel gyógyszer- illatve génhordozó rendszerként 

is [HONG2008].  

Nanorészecskék előállítási módjai 

Vizes közegű precipitációval 

A vas-oxid nanoszemcsék szintézisére számos módszer létezik, melyek 

közül a legelterjedtebb – az MRI-ben használatos kontrasztanyagok leggyakoribb 

előállítási módja is – a ko-precipitációs módszer [FIGU2010]. Ennek a módszernek 

az alapja az, hogy bázikus közegben összekeverünk Fe2+: Fe3+ -ionokat tartalmazó 

vizes oldatot, azonos koncentrációk esetén 1:2 moláris arányban. Az oldat pH-ja 9-

14 között lehetséges a szintézis során. A reakció végbemenetelét jelzi, hogy az 

oldatból fekete csapadék jön létre. A keletkezett szemcse alakja, mérete és 

összetétele függ attól, hogy milyen sót használunk prekurzorként. A Fe2+ és a Fe3+ 

aránya a keletkezett szemcsékben függ az oldat pH-jától és a reakció közeg 

minőségétől is [SJOR1994]. Redukciós módszer esetén a oxigénmentes környezet 

biztosításával a nem kívánt oxidáció elkerülhető és a keletkezett ferrit szemcsék 

mérete is csökkenthető. Ilyen esetben a reakció során N2 gázt buborékoltatnak 

keresztül az oldaton [GUPT2004; KIM2001b]. A pH és az ionerősség is jelentős 

hatással lehet a részecske méretére. Az együtt leválasztást (co-precipitatio) 

alkalmazva a szemcseméret általában 2-15 nm közötti változik. Ahogy fentebb 

említettem, a  tiszta mágneses vas-oxid nanoszemcsék felületén az előállításuk 

után, különböző bevonatokat alakítanak ki, mint például a szilícium-dioxid vagy a 

dextrán. A módszer hátránya, hogy egyszerre csak kis mennyiségű vas-oxid 

állítható elő vele. [THOR2006,BOYE2010,GUPT]. Ennek oka, hogy híg oldatotkat 

kell alkalmazni. Töményebb oldatokból polidiszperz termék állítható elő. Híg 

oldatok felhasználásával alakítható ki monodiszperz minta. 
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A ko-precipitációs módszer leginkább alkalmazott kiindulási alapanyaga a 

FeCl3
. 6H2O és a FeCl2

. 4H2O. Ezt a két vas sót különféle reagensekkel hozzák 

kapcsolatba, melyet az IV.1. táblázatban foglalok össze: 

 pH 

beállításra 

adalékanyagok egyéb 

körülmény  

felületmódosításra forrás 

FeCl3
.6H2O+ 

FeCl2
.4H2O 

NH4OH 

 

tetrametil-

ammónium-

hidroxid+ 

olajsav 

ultrahangos 

kezelés 

Dodecilbenzolszulfons

av  nátrium sója 

(sodium dodecyl 

benzene sulfonate) 

[XU2002] 

FeCl3
.6H2O+ 

FeCl2
.4H2O 

NaOH, HCl Nátrium-oleát   [KIM2001b

] 

FeCl3
.6H2O+ 

FeCl2
.4H2O 

NH4OH 

 

 60°C, N2 

atmoszféra 

poli-akrilsav [LIN2005] 

FeCl3
.6H2O+ 

FeCl2
.4H2O 

semleges 

oldatban 

Fe(NO3)3
.9H2

O +NO gáz 

dialízálás 

salétromsav

as oldat 

segítségével 

Poli-vinil-alkohol [CENG200

6] 

FeCl3
.6H2O+ 

FeSO4
.7H2O 

NH4OH 

 

Karbamid 80–100°C Dextrán [JIAN2004] 

IV.1. táblázatParamágneses vas-oxid szemcsék előállítási körülményei 

 

Kim és munkatársai az általuk vizsgált rendszerben (FeCl3
.6H2O + FeCl2

.4H2O 

+ NaOH + HCl + Nátrium-oleát) azt figyelték meg, hogy a pH, és az oldat 

összetételének függvényében változik a szemcse mérete, ahogy azt a IV.2. 

táblázatban összefoglaltam: 

 



60 

 

Minta pH NaOH (M) D (XRD), Å 

1 14 0,9 13 

2 14 1 17 

3 14 1,1 29 

4 14 1,5 30 

5 12,5 1,5 55 

6 11,54 1,5 60 

 

IV.2.táblázat  Különböző körülmények között szintetizált szemcsék átlagos 

szemcse mérete a XRD vizsgálat alapján számítva FeCl3
. 6H2O+FeCl2

. 

4H2O+NaOH+HCl+Nátrium-oleát rendszerben [KIM2001b]. 

 

Mikroemulziós módszer 

A mikroemulzió, hasonlóan a durva diszperz rendszerhez két egymással nem, 

vagy csak részben elegyedő folyadékból állítható elő. A felhasznált folyadék 

egyike lipofil tulajdonságú olaj, a másik pedig az esetek többségében víz vagy más 

hidrofil jellegű folyadék (pl. alkohol). Emulziók között – attól függően, hogy 

melyik folyadék a diszpergált fázis – megkülönböztetünk „olaj a vízben” (O/V) 

vagy „víz az olajban” (V/O) típusú emulziókat. Az emulziók valamilyen 

felületaktív anyag (anionos, kationos vagy nem ionos tenzid) segítségével 

minimális energia befektetéssel képződnek. A mikroemulzió képződéséhez 

legtöbbször segédtenzid (kotenzid) is szükséges, amely a vizes és olajos fázis 

között egyensúlyi megoszlásban, a folyadék/folyadék határfelületen feldúsulva az 

adszorbealódott tenzid molekulákkal együtt fejti ki stabilizáló hatását. 
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1. ábra 

IV.1.A mikroemulziók elméleti fázisdiagramja[JAYN2000] 

 

A mikroemulziókat nanoszemcsék előállításához azért használják, mert könnyen 

befolyásolható a keletkezett nanoszemcsék mérete. A tenzid és a kotenzid 

mennyiségével változtatható a mikroemulzióban diszpergát folyadék-cseppek 

átmérője, ez pedig meghatározza az előállított szemcsék méretét. Nagy előnye még 

a mikroemulziós módszernek, hogy általa monodiszperz termék állítható elő. 

 Mikroemulziós módszer alkalmazása során a nanoszemcsék előállításának 

során a reagenseket külön-külön mikroemulzióba juttaják, majd a termék előállítása 

során ezeket az emulziókat összeöntik, és a reagensekből keletkezik a nanoszemcse 

(IV.2. ábra).  
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IV.2. ábra A nanoszemcse keletkezése V/O tipusú emulzióban 
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Másik lehetőség, hogy a prekurzor sót, azt a vegyületet, amely a nanoszemcse 

alapanyagául szolgál, feloldják a mikroemulzió vizes részében, és a reagenst oldat 

formájában egyszerűen hozzáadják a mikroemulzióhoz. A készítendő 

nanorészecske mérete a mikroemulzió diszperzitásán túl nagyban függ a reagensek 

arányától, valamint az emulzióban alkalmazott olajos és vizes komponensek 

arányától [KAND2011]. Példaként említem Kanda [KAND2011] munkáját, 

amelyben ugyan nem Fe3O4 szemcséket, hanem α-Fe2O3 részecskéket állítanak 

elő, viszont az emulzió összetétel hatásának leírására megfelelő példa. Három féle 

emulzió frakciót alkalmaztak, a felhasznált alapanyagok arányában. A vizes fázis 

mellett n-heptánt mint olajos fázist, és AOT-t mint stabilizátort használtak, a 

következő arányokban: 

 H2O C7H16 AOT 

Frakció A  

 

15,0 75,0 10,0 

Frakció B 35,0 50,0 15,0 

Frakció C 45,0 35,0 20,0 

 

Mindhárom frakció esetén sikeresen előállítottak α-Fe2O3 nanorészecskéket, 

azonban azt figyelték meg, hogy monodiszperz terméket, kis szemcsemérettel 

akkor kaptak, amikkor a legkeveebb vizes fázist alkalmazták (Frakció A). Növelve 

a vizes fázis arányát a keletkező nanoszemcse mérete is növekedett.  

Biológiai célú alkalmazásra leginkább a „víz az olajban” rendszer használata 

elterjedt. Ebben az esetben egy reverzibilis micella belső, vizes magjában állítják 

elő a vas-oxid nanoszemcséket, melyhez deoxigenizált Fe2+ és Fe3+ sók 1:2 moláris 

arányú oldatát juttatják be a micella vizes magjába. A csapadékképzéshez szintén 

deoxigenizált NaOH-t használnak, majd oxigén mentes közegben keverik az 
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emulziót, mely eredményként 15 nm, vagy attól kisebb homodiszperz szemcsék 

képződnek [THOR2006 ,GUPT2005]. 

Nguyen és munkatársai mikroemulziós módszerrel készítettek paramágneses 

nanoszemcséket [NGUY2008]. A szokásos két sót, FeCl3
.6H2O + FeCl2

.4H2O 

használták. Ennek a két sónak a vizes oldatát Szorbian monooleát/n-hexán 

keverékében emulgeálták. A redukcióhoz szükséges NH4OH-oldatot ugyacsak 

Sorbian monooleát/n-hexán keverékében emulgeálták. A két mikroemulziót ezután 

összekeverték, majd 2 órán keresztül keverték.  

 Más módszerekkel is előállíthatóak vas-oxid nanorészecskék, így például 

addíciós módszerekkel. Ezek közé tartozik a szonokémiai módszer, valamint a 

spray illetve a lézer pyrolízis is [THOR2006, BOYE2010].  

Vizes közegű előállítás során számolni kell azzal, hogy a nanoszemcse felületére 

többek között hidroxil csoportok adszorbeálódnak, amelyeket pl. hőkezeléssel lehet 

eltávolítani. Ebben az esetben azonban a szemcse tulajdonságai változhatnak. 

Rosszabb esetben a termékünk tovább oxidálódik, és Fe3O4 helyett Fe2O3 

szemcséket kapunk. Ennek elkerülése érdekében számos kutató alkalmazza a 

pirolízis technikáját. Tipikus eljárás, konkrét mennyiségekkel, amikor pl. 3 mmol 

vas-oleátot ( szükséges ligandum vegyületekkel együtt) 40 ml hexadekánban 

feloldanak, majd 85°C-on 1 órán keresztül hőn tartják. A kémiai reakció 

felgyorsítása érdekében a hőmérsékletet állandó fűtési sebességgel 287 ◦C-ra 

emelik, és 1 órán át visszafolyató hűtő alatt forralják. 30 perc elteltével az oldat 

meghatározott indukciós periódus után sötétbarna lesz, jelezve a vas-oxid 

nanoszemcsék képződését. A reakció végeztével a rendszert argon védőgáz alatt 

hűtik szobahőmérsékletűre. A szemcsék méretét a visszafolyatás időtartama 

szabályozta [CHIU2007]. 
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Vas-oxid nanorészecskék stabilizáló bevonatai 

 A szuperparamágneses vas-oxid szintéziséhez  általában alkalmaznak 

valamilyen stabilizáló anyagot, mivel a bevonat és modifikáció mentes nanoméretű 

vas-oxid részecskék nem stabilak. A vas-oxid nanorészecskék fokozott aggregációs 

hajlammal rendelkeznek a nanomérettartományban jelentkező nagy fajlagos 

felületük, valamint mágneses tulajdonságuk következtében [THOR2006]. 

Mindezek mellett az élő szervezetek víztereiben elektromos kettősréteg alakul ki az 

alkalmazni kívánt SPIO körül, mely szintén hozzájárulhat az aggregációhoz 

fokozódásához [FIGU2010 ].  Különböző bevonatokat alkalmazhatnak, melyek 

lehetnek monomerek (pl.: karboxilátok, foszfátok), szervetlen vegyületek (pl.: 

silicium-dioxid, arany), vagy különböző polimerek (pl.: dextran, polietilén-glikol, 

polivinil-alkohol, alginát, kitozán), illetve más, a fenti csoportokba nem sorolható 

anyagok [LAUR2008 ]. 

A szilícium-dioxid  is gyakran alkalmazott bevonatképző anyag. Kunzmann 

és munkatársai 30-50 nm átmérőjű részecskéket állítottak elő, melyet mint 

lehetséges MRI kontasztanyagot vizsgálták. FeO(OH)-t olajsavval elegyítettek, 

majd a kapott olajsavval fedett részecskékét néhány cikluson át etanolos  

kicsapással szeparálták. A szilicium-dioxid burkot mikroemulziós módszerrel 

kötötték a vasmag felületére. A kapott részecske mágneses tulajdonságai 

megfelelőek voltak, toxikus hatása alig volt kimutatható és nem váltott ki 

gyulladást előidéző citokin termelést [KUNZ2011 ].   

 Hong és munkatársai SPIO felületén dextránt alaklamzatak stabilizátorként. 

A dextránt és FeCl3 6H2O–ot oldanak fel deionizált vízben, hidrazin-hidrátot adtak 

az elegyhez, majd alapos keverés után FeSO4 7H2O-ot adtak hozzá. Ezt követően –  

aktív keverés mellett –NH4OH- oldatot cseppentenek gyorsan az elegyhez 

oxigénmentes közegben, majd lassú cseppekben addig adagolják az NH4OH-

oldatot, míg az oldat pH-ja eléri a 10-et. A kapott fekete szuszpenziót lehűtik és 

centrifugálják, majd a felülúszót dializáták és megszárították. Az ilyen módszerrel 
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előállított SPIO-n a dextrán bevonat fokozta a stabilitást, viszont a részecske 

mágneses tulajdonságát csökkentette a bevonat. A hidrazin-hidrát alkalmazása 

azonban elősegítette a kisebb méretű részecskék szintézisét (13-50 nm), valamint 

fokozta a mágneses tulajdonságot. Az így kapott anyag alkalmas lenne MRI 

kontarasztanyagként, mely – állatkísérletekkel igazoltan – különösen alkalmas 

tumorok diagnosztizálására [HONG2008]. 

Lee és munkatársai szonokémiai módszerrel hoztak létre SPIO – kitozán 

(azaz gükózamin) komplexet. Ezt a daganatok embolikus terápiájában lehet 

alkalmazni, mivel a kitozán nagy molekulatömege lehetővé teszi a mikrométeres 

nagyságrendbe tartozó méret elérését, mely alkalmas a hajszálerek elzárására, így a 

daganat növekedésének gátlására, és így lehetőség nyílik egyben a kezelés MRI 

általi nyomonkövetésre is. Az eljárás során FeCl36H2O-t és FeCl24H2O-t  kevertek 

össze és ultrahang fürdőben kezelték az elegyet, majd gyorsan NH4OH-oldatot 

adtak hozzá, mely szobahőmérsékleten fekete csapadék megjelenéséhez vezetett. 

Az így kapott részecskéket deionizált vízzel többször mosták, majd megszárították, 

végül ecetsavas kitozán oldattal elegyítették. Ezt követően újabb ultahang fürdős 

kezelést alkalmaztak, majd centrifugálták és tisztították a vas-oxidot. A kapott 

SPIO részecskék átlagosan 15 nm-es átmérőjűek lettek, valamint a komplex – 

melynek mérete 100-150 μm közötti lett – olyan mágneses tulajdonsággal 

rendelkezett, mely lehetővé tette  az MR képalkotást [LEE2005]. 

Chiu és munkatársaik [CHIU2007] munkájukban vizsgálták a vas-oxid 

(Fe3O4) nanoszemcsék mágneses tulajdonságát, ahogy az a IV.3. ábrán látható. A 

hiszterézis hurkok (IV.3. ábra) azt mutatják, hogy az összes nanoszemcse 

szuperparamágnesességet mutat, jellemzően nulla koercivitással 

szobahőmérsékleten, kivéve a 17,7 nm-es átlagos átmérőjű szemcséket. A Stoner – 

Wohlfarth-elmélet szerint a magnetokristályos anizotropia (EA) energia az 

egydoménes részecskék számára kifejezhető 
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IV.3. ábra A Fe3O4 nanoszemcsék mezőtől függő mágneses hiszterézise különböző 

szemcseméret esetén, szobahőmérsékleten (297 K) 

 

EA = KV sin2 θ      (IV.1)  

 

, ahol K a magnetokristályos anizotrópia konstans, V a nanoszemcse térfogata és θ 

a mágnesezési irány és a nanoszemcse tengelye közötti szög .  

Amikor a nanoszemcse mérete csökken, az EA összehasonlítható vagy kisebb, mint 

a hőenergia, kBT (ahol kB a Boltzmann-állandó, T a hőmérséklet). Ennek 

következtében a hőenergia könnyen mozgathatja a mágnesezés irányát. Nem vált ki 

állandó dipólusmomentumot és a mágnesezettség iránya követi az alkalmazott 

mágneses tér orientációját. Ennél fogva nem figyelhető meg koercitivitás a 6,8 nm-

nél kisebb vagy azzal egyenlő nanoszemcsék esetében. 
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V. TITÁN OXID NANOCSÖVEK 

 

A szén nanocsövek felfedezése óta (CNT’s), jelentős figyelem terelődik a 

kisméretű, nanostrukturált anyagok felé. Beszámoltak már számos szervetlen 

nanocső szerkezet előállításáról, mint például a bór-nitridről (BN), vanádium-

oxidról (V2O5), alumínium-oxidról (Al2O3), szilícium-oxidról (SiO2) és titán-

oxidról (TiO2). Közülük az egyik legígéretesebb nanostrukturált oxidtermékek a 

Titán-oxid nanocsövek (TNT’s). A közismert TiO2 porhoz hasonlóan, a titánium-

oxid nanocsövek szintén fehér színű portermékek. A TiO2 egy jól ismert félvezető 

oxid, viszonylag olcsón előállítható, kémiailag stabil, ártalmatlan, és nincs 

abszorpciós tulajdonsága a látható fény tartományában. Ugyanakkor UV-fény 

hatására elektron-lyuk párok keletkeznek benne, ezáltal kémiai reakciók 

indulhatnak be a felületén. Épp ezért a TiO2 legígéretesebb tulajdonsága a nagy 

fotokatalitikus aktivitása [Tohru.]. 

 

Titán-oxid nanocsövek előállítása 

 

A TiO2 nanocsövek előállítása alapvetően két eljárással történhet: 

 Templát/replika módszer (templát anyagok alkalmazása a csőszerkezet 

kialakításához) 

 Közvetlen szintézis (templát nélküli módszer) 

A templát módszer esetében, egyéb anyagokra, mint pl. szerves, szervetlen és 

fémes nanohuzalok/nanorudak/nanotűk vagy nanocső/nanolyuk rendszerekre is 

szükség van templátként. Ilyen például az Al2O3. A módszer során a TiO2-ot 

többnyire szol-gél vagy csapadékképző módszerrel szintetizálják oldatból. Ezt 

követően a templát anyagot eltávolítják. Az előállítható nanocsövek mérete 
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könnyedén szabályozható az alkalmazott templát méretének megválasztásával. Az 

ily módon előállított nanocsövek amorf struktúrájúak, melyek megfelelő hőkezelés 

alkalmazása után nanokristályos szerkezetűvé alakíthatóak. 

A közvetlen szintézises módszer, az alacsony hőmérsékletű oldat kémiai módszert, 

és a fém szubsztrát vagy fólia elektrokémiai oxidációját foglalja magában. Titán, 

vagy titán ötvözetek anódos oxidációja során amorf nanocsövek is keletkeznek 

[Tohru.]. 

Ezen két leggyakoribb módszeren kívül egyéb, különleges módszerek 

alkalmazásával is előállíthatunk titánium-oxid nanocsöveket. Ilyen például a 

szonokémiai leválasztás, mikrohullámú besugárzás. 

Szol-gél technológia alkalmazásával 70-100 nm átmérőjű, anódos oxidálással 

(Zhao Jianling et al.) ~100 nm átmérőjű, kémiai kezelés során (Kasuga et al.) 8 nm 

átmérőjű, 100 nm hosszú TiO2 nanocsöveket sikerült előállítani [XingWu2005.]. 

 

Titán- oxid nanocsövek előállítása mikrohullámú besugárzással 

A mikrohullámú sugárzással történő TiO2 előállítás egy meglehetősen újszerű 

módszer. A TiO2 kristályai (anatáz, rutil, vagy kevert fázisuk) és a vizes oldatú 

NaOH közötti reakción alapszik az eljárás. A mikrohullámú besugárzás során, az 

elektromágneses mező hatására molekuláris kölcsönhatások révén, energiát 

közlünk a reaktánsokkal. A módszer segítségével csökkenthető a reakcióidő, 

egységes, gyors térfogati fűtést alkalmazva [XingWu2005]. 

Xing Wu és munkatársai kísérletük során ezt a módszert alkalmazták. Az anatáz és 

rutil TiO2 por előállítását leválasztással és nanorészecskék hozzáadásával végezték. 

Ezt követően hat órán át tartották hőn szárítás céljából 90 °C-os hőmérsékleten, 

vákuum alatt. Az így kapott porokat tokos kemencében 110 és 700 °C között 

kalcinálták. A nanocsövek előállításához kereskedelemben kapható TiO2 –ot is 
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használtak prekurzorként. A TiO2 porokat és a 10M-os NaOH oldatot 

összekeverték, majd belehelyezték egy teflon autoclávba, melyben 5 percen 

keresztül ultrahangosan kezelték. Ezt követően egy mikrohullámú reaktorba 

helyezték őket, ahol 195 W-on, 90 percig sugárkezelést végeztek ratuk. A terméket 

ezután desztillált vízzel átmosták (7-es pH értékig). Szűrés, és vákuumos szárítás 

után megkapták a kész TiO2 nanocsöveket. Az 50 percig kezelt titán-oxid por 

reakciója nem volt teljesen tökéletes,  néhány el nem reagált nanorészecske is fent 

maradt a kísérlet alatt. A reakcióidő növekedésével a TiO2 nanocsövek keletkezése 

egyre teljesebb volt. Kb. 12 nm átmérőjű 7 mikronos hosszúságú csöveket kaptak 

eredményül. 

A nanocsövek keletkezése a következő módon ment végbe: A NaOH oldat 

hatására, a TiO2 nanorészecskék rétegei szétváltak, exfoliálódtak majd számos 

nanolapokat képeztek. Az erős molekuláris kölcsönhatások következtében ezek a 

lapkák nanocsövekké hengerlődtek. Amikor a reakcióidő túl rövid volt, a 

nanorétegek nem tudtak teljes mértékben exfoliálódni, így nanoszemcsékként 

visszamaradtak. A keletkezett nanocsövek jellemzően 3-7 rétegből álltak (többfalú 

nanocsövek). 

A NaOH oldat koncentrációja is jelentős mértékben befolyásolta a keletkezett 

nanocsövek minőségét. A legjobb minőségű termékek csak 8-12 M koncentrációjú 

NaOH-os oldat alkalmazásával keletkeztek. 8 M koncentráció alatt egyáltalán nem 

keletkeztek nanocsövek, ahogy 12 M felett sem. Ez utóbbi esetben a 

kristályszerkezet az valószínűleg szétesett, és szuszpendált oldat jött létre. 

Az alkalmazott TiO2 alapanyag is befolyással volt a nanocsövek előállítására. Az 

anatáz fázisból előállított nanocsövek néhány mikron hosszúságúak voltak, és kb. 

10 nm átmérővel rendelkeztek. A reagaktáns nanorészecskék méretének 

növekedése a nanocsövek hosszának csökkenését eredményezte, és visszamaradtak 

el nem reagált nanoszemcsék is. A rutil fázisból előállított termékek sokkalta 
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párhuzamosabb, és egyenesebb csövekből álltak, de rövidebbek is voltak 

[XingWu2005]. 

 

Templáttal segített előállítási módszer 

A templát segítségével történő előállítási módszernél megkülönböztetjük a pozitív 

és negatív templát szintézist. A pozitív templát szintézis során a képződött oxid 

anyag a templát külső falát borítja, negatív szintézis során pedig a templát 

pórusainak a belsejében rakódnak le az oxidok. 

A TiO2 nanocsövek dimenziója (átmérő és hosszúság) az alkalmazott templát 

dimenziójával és típusával szabályozható [Tan1996]. 

 

Pozitív templát szintézis 

A módszerről elsőként Hoyer [Hoyer1996] számolt be, anódosan növesztett Al2O3-

ot használva kiinduló anyagként, mely a templátként szolgált egy polimer 

formációnak a készítéséhez. Ezt követően amorf TiO2-ot választott le elektrokémiai 

úton erre a polimerre. A polimer forma acetonnal történő leoldása után, TiO2 

nanocsövek képződtek, melyek kb. 8 mikron hosszúsággal, 70-100 nm-es belső 

átmérővel rendelkeztek. 

Lee és munkatársai egy egylépéses templát szintézisről számoltak be, melynek 

során szilikon szubsztráton, ZnO nanorudak segítségével állítottak elő 

nanocsöveket. Templátként a ZnO rudak szolgáltak. Egylépéses módszerről van 

szó, ugyanis nincs szükség a templát utólagos feloldására, mivel a TiO2 

lerakódásakor a templát a hidrogén ionokkal reagálva feloldódott. A keletkezett 

nanocsövek 50-120 nm közötti átmérővel rendelkeztek [Lee2005]. 
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Qiu és munkatársai szol-gél technológiával állítottak elő TiO2 nanocsöveket, üveg 

szubsztráton, ZnO nanorudakat alkalmazva templátként. A TiO2 szol először a ZnO 

nanorudakon lerakódott, majd a templátot nedves kémiai maratással eltüntetve, 

TiO2 nanocsövek képződtek. A keletkezett nanocsövek 1,5 mikron hosszúságúak és 

100-120 nm belső átmérőjűek voltak [Qiu2006]. 

A pozitív templát szintézis alkalmazásával, az előállított nanocsövek hossza és 

belső átmérője a templát hosszától és külső átmérőjétől függ. A nanocsövek külső 

átmérőjét, a templátra lerakódott TiO2 vastagsága határozza meg [Tan1996.]. 

 

Negatív templát szintézis 

A szol-gél technológia és az anódos alumínium-oxid (AAO) negatív templátként 

való kombinálásával Zhang és munkatársai 8 mikron hosszúságú, 200 nm átmérőjű 

nanocsöveket állítottak elő [Tan1996.]. 

Li és munkatársai anatáz TiO2 nanocsöveket állítottak elő szol-gél technológiával, 

AAO- ot alkalmazva templátként. Először is belemártották az AAO templátot a 

TiO2 szolba 2 percre. Ezt követően vákuum alatt a szol teljes térfogatát átszívták az 

AAO templáton keresztül. Ezután a templátot 30 percig szárították 

szobahőmérsékleten, majd 400 °C-on kalcinálták egy kemencében 6 órán át. A 

titán-oxid nanocsövek a templát NaOH-ban törtnő feloldását követően elkészültek. 

A csövek 10 nm vastagságúak, és 100 nm átmérőjűek voltak, amely átmérő 

megegyezett az alkalmazott templát pórusainak átmérőjével [Li2005]. 

 

Titán-oxid nanocsövek előállítása anódos oxidálással 

Az anódos oxidáció egy meglehetősen egyszerű előállítási módszer, mely 

könnyen automatizálható, egységes, nagy orientáltságú TiO2 nanocsövek 

előállítására. A nanocsövek Ti fóliák eloxidálásával állíthatóak elő. 
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Tang Yu-xin és munkatársai TiO2 nanocsöveket állítottak elő ezzel a módszerrel, 

majd vizsgálták a nanocsövek tulajdonságait, illetve a különféle paraméterek 

változtatásának a hatásait. 

A kb. 700-900 nm vastag Ti fóliát RF katódos porlasztással választották le üveg 

szubsztrátra, szobahőmérsékleten. A keletkezett leválasztási hibák eltüntetése 

végett 10 perces ultrahangos kezelést alkalmaztak a fólián, aceton, etanol és 

ioncserélt víz elegyében. Az anódos oxidálást különböző töménységű HF 

elektrolitban végezték (0,1-1 m/m%), miközben az anódizálás potenciálját állandó 

10 V értéken tartották, valamint 0,5 m/m % HF elektrolit oldatban, miközben a 

feszültséget változtatták (5-30 V). A kísérlet mindegyik esetben 

szobahőmérsékleten zajlott. A Ti fóliát egy Cu rúdhoz kapcsolták, amely így a 

munkaelektródot alkotta. A segédelektród egy réz dróthoz csatlakoztatott platina 

lemez volt. A két elektród távolsága 3 cm volt. A folyamat kezdetén hirtelen 

lecsökkent az áramsűrűség, mely a fólia felületén keletkezett oxidrétegnek 

tulajdonítható. Első lépésként keskeny rések, repedések jelentek meg a felszínen 

(a), mely jelenség az oxidréteg oldódásának tulajdonítható. A (b) esetben a porózus 

struktúra keletkezése figyelhető meg, mely pórusok homogén eloszlást mutatnak, 

azonban felületükön, csapadékréteg lerakódása figyelhető meg (hidroxid film 

réteg). A (c) esetben látható, hogy a porózus oxid réteg az egyre egységesebb, a 

csapadékréteg mennyisége pedig csökkent. A (d) esetben az látható, amikor a 

pórusok képződése egyensúlyt tart a Ti oldódásával. 

A kísérlet során megállapították, hogy a HF koncentrációjának növekedése azonos 

potenciál alkalmazásával, illetve azonos HF koncentráció mellett a potenciál 

növelése, az anódizáció áramsűrűségét növeli. A HF koncentráció növelése az 

jelentősebb áramsűrűségbeli növekedést eredményezett, mint a feszültség növelése. 

Továbbá megállapították, hogy a túl nagy alkalmazott feszültség (>25 V) a 

keletkezett nanocsövek morfológiáját súlyosan károsítja, szivacsszerű szerkezet 

létrehozását eredményezi. A sikeres nanocső előállításhoz megállapították, hogy 
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10-20 V alkalmazása szükséges 0,5 m/m % HF elektrolitoldat esetén, és 0,25-1,0 

m/m % HF koncentráció szükséges 10 V alkalmazott feszültség mellett 

[TANG2009]. 

 

Titán-oxid nanocsövek felhasználási lehetőségei 

A TiO2 nanocsövek többféle alkalmazási területet is felölelnek. Az egyik 

legjelentősebb a fotokatalizátorként történő alkalmazása. A fotokatalitikus 

tulajdonságot az előállított nanocsövek nem az alapanyagként szolgáló anatáz 

fázisú TiO2-tól öröklik, hanem ezt egy utólagos hőkezeléssel alakítják ki náluk 

[Ou2007]. 

További alkalmazási területei az ioncserélőként/adszorbensként, száraz 

fényérzékeny napelemként, gáz szenzorokként, biomolekulák immobilizációjaként 

történő, illetve fotovoltaikus, fotokémiai, hidrogén gázfejlesztési alkalmazásuk 

[Ou2007, Mohapatra2007]. 
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VI. KOMPOZITOK JELLEMZÉSE ELŐÁLLÍTÁSUK ÉS 

FELHASZNÁLÁSUK 

Kompozitok tulajdonságai 

 

 A kompozitok két vagy több hagyományos anyag (fém, kerámia, üveg) 

egyesítéséve állíthatók elő. Ezekben az új anyagokban az alapanyagok 

tulajdonságai egy előnyösebb kombinációja valósítható meg (kis sűrűség-nagy 

szilárdság).  

Fémmátrixú kompozitok (MMC) készítésénél a mátrix anyagául bármely fém 

szóba jöhet, elsősorban viszont a könnyűfémek, mint például az alumínium, 

magnézium, titán, stb. Erősítő fázisként különböző kerámiákat, oxidokat, 

nitrideket, karbidokat, illetve a karbont alkalmazzák amelyeket, a mátrixot adó 

fémbe szálak, tűk (whiskers) illetve szemcse formájában lehet beépíteni. A 

kompozitok egyik fontos jellemzője, hogy tulajdonságaik adott tartományon belül 

folyamatosan változtathatóak, valamint tervezhetőek. 

Ebben a fejezetben néhány példán keresztül bemutatom a kompozitok előnyös 

tulajdonságait, valamint ezen anyagok alkalmazhatóságát.  

 

Az VI. 1. ábrán látható különböző összetételű, rövid szálas Al-9Si-3Cu kompozit 

Young moduluszának hőmérséklet függése.  
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VI.1. ábra A hőmérséklet hatása az Al-9Si-3Cu kompozit Young modulusz értékére 

[Harrigan1987] 

 

A 0,24 V% rövid szálakat tartalmazó kompozit szilárdsági értéke hozzávetőleg 

300°C- on veszi fel azt az értéket, mely a mátrix alapanyagát jellemzi 200°C-on 

(ld.: VI.1. ábra). A kompozitok rugalmassági modulusza lényegében magasabb 

értéket vesz fel minden hőmérsékleten, mint a mátrix alapanyagául szolgáló 

fémötvözet. Ezen kívül, a rövid erősítő szálak mennyiségének növelése csökkenti a 

hő tágulási együttható értékét (VI.1. táblázat), és növeli a kompozit keménységét 

(VI.2. táblázat). Ez a tulajdonság kombináció lehetővé teszi, hogy az adott 

kompozitból például dugattyúk készüljenek. 

A mátrix anyagául szolgáló fémek sűrűségén az erősítő fázis nem változtat 

számottevően, viszont jelentős különbség van a mátrix-fém, például az alumínium 

és a kompozit mechanikai tulajdonságai között. Erre példa a VI.1. táblázat, 

melyben látható a mátrixként szolgáló alumínium ötvözet, és a kompozitok 

mechanikai jellemzői. Látható, hogy a szakítószilárdság, folyáshatár, rugalmassági 

modulusz, valamint a nyúlás az erősítő fázis mennyiségének függvényében 

növekszik. 
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VI.1. táblázat SiC szemcsékkel erősített alumínium kompozit, és a mátrix anyagául 

használt ötvözet mechanikai tulajdonságai [Harrigan1987] 

Ötvözet és 

V% 

Rugalmassági 

modulusz, 

GPa 

Folyáshatár 

MPa 

Szakító 

szilárdság, 

MPa 

Nyúlás, % 

6061 68,9 275,8 310,3 12,0 

15 96,5 400,0 455,1 7,5 

20 103,4 413,7 496,4 5,5 

25 113,8 427,5 517,1 4,5 

30 120,7 434,3 551,6 3,0 

35 134,5 455,1 551,6 2,7 

40 144,8 448,2 586,1 2,0 

 

Az ipari gyakorlatban ma használatos anyagok, mint például a fék rotor anyagként 

alkalmazott öntöttvas mechanikai tulajdonságaihoz hasonló tulajdonságokat 

mutatnak az alumínium mátrixú kompozitokok, viszont a kompozitok sűrűsége 

harmada az öntöttvasénak, ezen kívül hővezető képessége is jobb egy 

nagyságrenddel (ld.: VI.2. táblázat). 

 

VI.2. táblázat. Fémmátrixú szemcsés kompozit és öntöttvas fék rotor anyagok 

tulajdonságainak összehasonlítása [Magyar2004] 

Tulajdonságok F3S/SiC/20p-T61* Szürke öntöttvas 

Rugalmassági modulusz, 

GPa 

99 90-119 

Nyírószilárdság, MPa 340 214-270 

Sűrűség, g/cm3 2,8 7,2 

Hővezető képesség, 

W/mK 

182 47 

Fajhő, kJ/kgK 0,84 0,4 
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Hőtágulási együttható,  

10-6/°C 

17,4 12,2 

*Az alumínium mátrix ötvözői: Si:8,5-9,5 t%; Fe: max.: 0,20 t%; Cu: max.: 

0,20t%; Mg 0,45-0,65 t%; Ti: max.: 0,20t%; egyéb: max 0,03t% 
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VI.2. ábra A hőtágulási együttható változása Al/SiCp kompozitban a SiC 

részecskék térfogat arányának függvényében [Magyar2004.] 

 

A VI.2. ábra a hőtágulási együttható változását mutatja Al/SiCp kompozitban, az 

erősítő fázis térfogatarányának függvényében. A kompozitok tulajdonságait 

meghatározó egyik paraméter a kiindulási anyagok hőtágulási együtthatóinak 

viszonya. A kompozit hőtágulási együtthatóját az erősítés anyagi minősége és a 

mátrixban való eloszlása határozza meg [2].  

A 10-30 μm méret tartományban a bekevert szemcsék a mátrixban 

agglomerálódnak [Kandil2000], valamint a fém kristályok szélén rendeződnek, nem 

épülnek be a növekvő krisztalitba. A VI.3. ábra világosan mutatja az erősítő 

szemcsék nagyságának és mennyiségének hatását a kompozit keménységére, amely 

a kopási tulajdonsággal korrelál.  
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VI.3. ábra A Al/SiCp kompozit keménységének változása a SiC szemcse 

méretének függvényében [Kandil2000] 
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VI.4. ábra A salaktartalom hatása 

salakszemcsés alumínium kompozit 

folyási határára [Janardan1994] 

 

VI.5. ábra A salaktartalom hatása 

salakszemcsés alumínium kompozit 

szakítószilárdságára [Janardan1994] 

Janardan cikkében leírja, hogy a keveréssel 750°C-on előállított kompozit esetén 

öntési problémák nem merültek fel, a kész kompozitban az erősítő szemcsék 

eloszlása homogén. Az így előállított MMC-k esetében viszont azt találta, hogy a 

26 μm-es szemcsék esetén 4 m/m%-nál míg a 105 μm-es szemcsék esetén 8m/m%-

nál még nagyobb (1400/perc) keveréssel sem lehet homogén szerkezetű kompozitot 

előállítani, mert a szemcsék csomósodnak, klasztereződnek. 

Janardan kutatása során bemutatja a salak szemcsék mennyiségének hatását a 

kompozitok mechanikai tulajdonságaira (VI.4- VI.5. ábra). A salak mennyiségének 

a csomósodás kezdetéig való növelésével nő a szakító szilárdság, a folyáshatár és a 

keménység, a szemcsék mennyiségének további növelésével pedig a szerző 

eredményei alapján e mechanikai tulajdonságok romlanak. Véleménye szerint a 

kemény és rideg alumínium-oxid szemcsék a mátrix diszperziós szilárdulását 

eredményezik. A diszperz második fázis ellenáll a diszlokációk mozgásának, 

szilárdítva és keményítve a kompozitokat. A szerző által megállapított 
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szemcseméret és mennyiség, mint optimum elérésétől kezdve növekszik a 

flokkulációs hajlam, és ezzel nő az átlagos szabad út a diszlokációk mozgásához. 

Az összetapadt szemcsék nem kötődnek megfelelően a mátrix anyagához így nem 

is erősítve azt. 
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VI.6. ábra A salaktartalom hatása a salakszemcsés alumínium kompozitok 

nyúlására [Janardan1994] 
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A (VI.6. ábra) mutatja, hogy a nyúlás is követi a szilárdsági tulajdonságok 

viselkedését. A képlékenység a salakaránnyal kezdetben nő, majd csökken. 

Hasonlóan viselkednek az alumínium mátrixú, Al2O3 szemcsés kompozitok. Amint 

a szemcsék flokkulálódni kezdenek, a rendelkezésre álló  kristálycsírák száma 

csökken, a szemcsézet durvulni kezd és a képlékenység csökken. A tiszta 

alumínium-oxid nagyobb mértékben javítja a mechanikai jellemzőket, mint a nagy 

alumínium-oxid tartalmú salak. 

 

Janardan megállapításai szerint a salakszemcsékkel erősített kompozitok esetén az 

erősítő fázis diszperziójának egyenletessége függ a salak szemcse méretétől és 

tömegarányától 

A szakítószilárdság, folyáshatár, keménység és nyúlás növekszik a salaktartalom 

egy bizonyos határig való növelésével 

A kopási sebesség nő a terhelés és a csúszási sebesség növelésével, csökken a 

kompozit keménységének növekedésével. 

 

Fémmátrixú kompozitok alkalmazási területei 

 

A fémmátrixú kompozit (MMCs) öntvények iránt jelentkező érdeklődés a 

kompozitok nagy szilárdságának, hővezetőképességének és méretstabilitásának 

köszönhető. Alkalmasak fékek forgó alkatrészeihez dugattyúkhoz, tárcsákhoz, 

hengerperselyekhez. Az AlSi – mátrixú kompozit szilárdsága és rugalmassági 

modulusa a SiC tartalommal növekszik. A szilárdságnövekedéssel csökken az 

anyag képlékenysége, törési szívóssága alig változik [Vaccari1992]. 

Kompozitokat több területen is alkalmaznak, így például: rövid szálakkal erősített 

Al mátrixú kompozitokat használnak dízelmotorok dugattyúinál. 20% (V/V) erősítő 

fázist tartalmazó MMCs rgalmassági modulusa 20 % - kal nagyobb, hőtágulási 

együtthatója mintegy 25 %- kal kisebb mint a szokásos Al ötvözetekből készült 
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dugattyúké, valamint  350°C- on a kompozitok forgó-hajlító szilárdsága kétszerese 

a normál ötvözetekénél [Sick1992]. Jelenleg kemény és rideg Al-Cu alapú felrakó 

ötvözetet gyártanak hegesztőpálca alakjában, kemény felületek előállításához. Ha 

SiC vagy Al2O3 kerámia szemcséket tartalmazó alumínium ötvözetű hegesztő 

pálcákat vagy huzalokat lehetne előállítani, az tovább fokozná a felrakó hegesztés 

kopásállóságát, valamit a MMC-k hegesztésének és javításának a lehetőségét is 

szolgálná [Soda1997]. 

A kompozitok nagy szilárdság-tömeg aránya, valamint a „második megmunkálás” 

(secondarly process), mint például a kovácsolás, extrudálás, hengerlés során nyert 

nagy modulusz lehetővé teszi a kompozitok katonai/repülőgép piacon való 

alkalmazhatóságát [Toaz1987]. Repülőgépeknél a kompozitokat nagy 

nyomószilárdsága, jó törési szívóssága [Cook1987], teszi alkalmassá az 

alkalmazhatóságra. Légi járműveknél kompozitból készül a szárnyon kívül például 

a raktér padlózata ez által a repülőgép tömege mintegy 35%-kal csökkenthető.  

A szálerősítésű kompozitok első kereskedelmi alkalmazásaként dugattyúkat 

készítettek [Toaz1987]. 

Jelenleg a Mercedes-Benz által gyártott CLK DTM AMG típusú személygépkocsi 

karosszériájának több eleme készült nagy szilárdságú, könnyű karbonszál erősítésű 

alumínium kompozitból [www.myleasing.de]. 

A kompozitok jó abrazív tulajdonságai miatt alkalmasak fékrotorok készítésére. A 

fék rotor készítésénél (sp3 elektron szerkezetű) gyémánt bevonattal ellátott karbon 

szemcséket alkalmaznak erősítő fázisként [www.sp3inc.com].  

Különleges alkalmazási területe a kompozitoknak a lópatkókészítés. 

Versenylovaknál, díjugratásnál, ahol fontos a könnyű, nagy kopásállóságú patkó 

 

Fémmátrixú kompozitok előállítási módszerei 

 

Öntés 
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Öntéssel előállított kompozit gyártás során az erősítő fázist szemcséket tűket, 

szálakat az olvasztott fémbe keverik, és ezt a keveréket öntik az előkészített öntő 

mintába [Toaz1987]. 

Janardan véleménye szerint az öntéssel előállított kompozitok előnye a 

porkohászati módszerrel előállított kompozitokkal szemben, hogy gazdaságosabb 

és sokoldalúbb. A porkohászati kompozit gyártás drága és korlátozza a gyártandó 

darab méretét és alakját.  

Az öntéssel készülő kompozitok esetében az erősítő fázist csak bizonyos százalékig 

lehet alkalmazni, mivel a szemcsék az olvadék viszkozitását növelik 

[JunWang2003], rontva az önthetőséget, valamint a szemcsék az olvadékban 

koagulálódnak [Janardan1994]. 

 

Nyomásos öntés 

 

A nyomásos öntés lényege, hogy az előzőleg elkészített és az öntőforma megfelelő 

részében elhelyezett előformába nagy nyomással (vákuum alkalmazása esetén 

vákuum öntésnek nevezzük az eljárást) juttatják a fém olvadékot. Az alkalmazott 

nyomás eloszlik az öntőformában, ez segíti elő az olvadék és az erősítő fázis között 

a megfelelő kapcsolat létrejöttét. A nyomást a megszilárdulás végéig kell tartani. 

Az eljárás alkalmazható szemcsés és szálas kompozitok készítéséhez is, ebben az 

esetben az erősítő fázist az öntés előtt a fémolvadékba kell keverni [Magyar2004]. 

 

Féminfiltráció 

 

A féminfiltrációs módszer alkalmazásakor az erősítő szemcsékből, valamint tűkből 

előformát készítenek [Toaz1987, Cook1987]. Az előforma állhat teljes egészében az 

erősítő fázisból, illetve elsődleges „neméghető” részekből (pl.: SiC) és másodlagos 

„éghető” részecskékből (karbon) [Yunsheng1998]. Utóbbi preforma alkalmazása 

során az „éghető részeket oxidációval távolítják el a féminfiltráció előtt. 
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A féminfiltrációs eljárás során az olvadt fém a nyitott pórusokat tölti meg és 

megszilárdulva hozza létre a kompozitot.  

A mátrix anyagául szolgáló fémolvadék az erősítő fázisként alkalmazott kerámiákat 

valamint karbon szálakat nem nedvesíti. Ezért a kompozitok készítésénél, az 

infiltráció után az alkalmazott nyomást növelik (> 70 MPa) és ezen a nyomáson 

tartják a kompozitot a fém megszilárdulásának végéig  [Toaz1987]. 

Más szerzők szerint a kompozit készítése során 10-100MPa nyomás 

alkalmazásával töltik meg az előforma pórusait [Magyar2004]. 

 

Felületi kompozitok előállítása 

 

Felületi kompozitok előállíthatóak elektrokémiai eljárással. Forgó katód felületén 

lehetséges kompozit kialakítása, a mátrix és az erősítő szemcsék együttes  

leválasztásával (codeposition) [Maurin1995, Yeh1994], valamint szórásos 

technikával [Asthana1998], valamint az erősítő szemcsék belövésével a felületre, 

amelyet helyileg, pl. lézerrel olvasztanak meg.  

 

A fémmátrixú kompozitok előállításánál használnak nagy nyomást, keverést, stb, 

hogy a gyártás során legyőzzék a határfelületi jelenségek okozta nehézséget, 

nevezetesen, hogy a fémolvadék a kerámia szemcséket nem nedvesíti. Az 

irodalomban található, kompozitok morfológiájával foglalkozó cikk, bemutatja, 

hogy a szemcsék a mátrixban nem oszlanak el homogénen, koagulálódnak, az 

erősítő fázis és a mátrix határán nem tökéletes a kontaktus. Mindezen problémák a 

nedvesítés jelenségére vezethetőek vissza. A határfelületi jelenségek tárgyalását a 

következő fejezetben mutatom be. 
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A fémes alapanyag és az erősítő fázis közötti határfelület 

 

A fém mátrixú kompozitok (MMC) előállításánál és tervezésénél sok más 

szempont mellett nem kerülheti el a figyelmet, a talán legfontosabb kritérium, az 

olvadék és az erősítő fázis közötti nedvesítés. A nedvesítés határozza meg a mátrix 

és a második fázis kapcsolatát, a szemcsék és szálak beépülését a fémmátrixba, a 

kompozit előállíthatóságát, a kompozit mechanikai, fizikai és kémiai 

tulajdonságait. 

 

A határfelület szerepe a kompozit struktúrájára 

 

A fémmátrixú kompozitokban a második, erősítő fázisként használt kerámia lehet 

szemcsés, szálas vagy tűs szerkezetű, és legalább egyik jellemző mérete 100 μm-

nél kisebb. A méret következménye, hogy az MMC-k gyártása során a határfelületi 

jelenségek –erők és energiák – meghatározó szerepet játszanak a kerámia szemcse 

és az alap fémolvadék kölcsönhatásában. Különösen jelentős a szerepe a 

határfelületi erőknek, amikor a μm-es mérettartományba tartózó, szemcsés vagy tűs 

kerámiát kell valamilyen technológiával, pl. szórással bejuttatni a fémolvadékba. E 

mérettartományban ugyanis az olvadék és a szemcse sűrűségkülönbsége, ill. a 

gravitációs erő már nincs hatással a szemcse behatolására. Ilyen esetben a 

komponensek között ható határfelületi jelenségek befolyásolják a szemcse 

mozgását, behatolását és beépülését az alapmátrixba. E kölcsönhatások 

eredményeként alakul ki a kompozit struktúrája, mely döntő mértékben 

meghatározza a keletkezett anyag (MMC) szilárdsági és mechanikai tulajdonságait. 
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Kaptay [Kaptay1997] kinetikai megfogalmazások alapján vezeti le a szükséges 

kritériumokat, melyek a határfelületi energiákat tartalmazzák megfelelő 

paraméterként. A határfelületi energia fogalmáig a következő alapfogalmakon és 

összefüggéseken keresztül lehet eljutni:  

- A felületi feszültség a folyékony illetve a szilárd testek vákuummal 

érintkező síkjának egységnyi felületén érvényesülő többletenergia a térfogati 

energiához képest. Mivel a felületen elhelyezkedő atomok a vákuum 

oldaláról nincsenek körülvéve a fázist összetartó kohéziós energiát biztosító 

szomszédokkal, a felületi feszültség értéke mindig pozitív. A felületi 

feszültséget σ-val jelöljük, mértékegysége J/m2, vagy N/m 

- Határfelületi energia a fenti definícióban megfogalmazott többletenergia 

bármely két fázis közös kontaktussíkjában értelmezve, mértékegysége 

ugyancsak: J/m2 

- A peremszög, két kontaktusban lévő, szilárd-folyékony fázis határfelületi 

viselkedése akkor figyelhető meg legjobban, ha pl. egy kisméretű 

fémolvadék cseppet helyezünk el egy sík szilárd kerámia felületén. Ekkor a 

fémolvadék egy jellemző alakot vesz fel, amely lehet gömb, félgömb vagy 

teljesen elterülő, attól függően, hogy a rendszerben milyen a felületi 

feszültség és adhéziós energia uralkodik [Kaptay1997]. A kialakult csepp-

alakot az ún. peremszöggel jellemezhetjük, mely a folyadék és a szilárd fázis 

érintkezési pontjába a folyadékcsepp kontúrjához húzott érintő és a szilárd 

sík közötti szög a folyékony fázis irányában (VI.7. ábra). 
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VI.7. ábra A peremszög értelmezése 

A peremszög és a határfelületi energiák között érvényes a Young egyenlet: 

lv

clcv



 
cos      (1) 

ahol:  cv - a kerámia és a vákuum között érvényes határfelületi energia 

 cl - a kerámia és az olvadék között érvényes határfelületi energia 

lv - az olvadék és a vákuum között érvényes határfelületi energia 
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Az (1) egyenlet jelentősen egyszerűsödik, ha figyelembe vesszük a kerámia és a 

fémolvadék között érvényes ún. adhéziós energiát, amely definíció szerint: 

W = cv + lv - cl      (2) 

Az adhéziós energia 0-nál mindig pozitívabb szám, mértékegysége szintén J/m2, 

vagy N/m. Minél nagyobb W értéke, annál erősebb a fémolvadék és a kerámia 

közötti kölcsönös vonzás, azaz az adhézó. A fémmátrixú kompozit gyártásban 

elméletileg csak olyan fém- kerámia párok alkalmazása érdemes, melyek 

egymással érintkezve stabilan két fázist alkotnak, azaz amelyekre cl értéke 

biztosan pozitív. A fémmátrixú kompozitok gyártásához használt fém-kerámia 

párokra tehát az adhéziós energia a következő tartománnyal rendelkezik: 

0<W< cv + lv      (3) 

Ha (2) egyenletet az (1)-be helyettesítjük, a peremszögre a következő összefüggést 

kapjuk:  

1cos 
lv

W


     (4) 

A peremszög értéke 0 – 180° értéket vehet fel, mely értékek, valamint az energiák 

arányai szemléletesen jellemzik a rendszerben uralkodó nedvesítési viszonyokat. A 

(4) egyenlet alapján a peremszögnek különböző tartományai fogalmazható meg: 

 

a)  ≥ 90°: az olvadék nem nedvesíti a kerámiát, az adhéziós energia kisebb az 

olvadék felületi feszültségénél 

b)  < 90°: az olvadék nedvesíti a kerámiát; az adhéziós energia az olvadék felületi 

feszültségénél nagyobb (de kevesebb, mint annak kétszerese) 
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c)  = 0°: az olvadék tökéletesen nedvesíti a kerámiát; az adhéziós energia legalább 

kétszerese az olvadék felületi feszültségének [Báder2000] 

  

Az öntészeti kompozit előállítás egyik kritikus pontja az erősítő fázis fémolvadékba 

juttatása. A részecske teljes elmerüléséhez az olvadékban, tökéletes nedvesítés 

szükséges [Kaptay1997, Delannay1987, Mortensen1991, Asthana1993, Kaptay1996, 

Kaptay2001]. Amennyiben a fémolvadék az erősítő fázist nem nedvesíti tökéletesen, 

a kompozitot hosszabb ideig tartó keveréssel tudják csak előállítani [Hashim2001]. 

Hashim és munkatársai [Hashim2001] megállapítása szerint a keveréssel előállított 

öntészeti alumínium kompozitok készítésének kritériumai a következők:  

- mechanikai keverés szükséges a szemcsék olvadékba juttatásának 

javításához, 

- a keverés nem segíti elő a szemcsék elmerülését a mátrixban, ha a fém 

teljesen folyékony, a szemcsék a fémolvadék felszínén úsznak, függetlenül a 

keverés sebességétől. 

- a keverés hatására a szilárduló fémbe a kerámia szemcsék beépülnek, de a 

kompozit újra olvasztása során, ha a fém teljesen megolvad, a kompozit 

szétválik 

- magnéziumot használva a nedvesítés növekszik, viszont, ha az alumínium 

olvadék magnézium tartalama 1 %- ot meghaladja, megnő az olvadék 

viszkozitása, amely rontja a szemcsék megfelelő eloszlását 

Mindezekből következik, hogy az erősítő fázis felületét a mátrix olvadékának 

nedvesítenie kell, igaz ez a mikrométeres erősítő fázisok esetén, de még inkább a 

nanorészecskék esetén, amelyeknek fajlagos felülete jelentősen nagyobb, mint a 

mikronos szemcséké. 
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Az erősítő szemcsék koagulációjának kiváltó oka ugyancsak a nedvesítésre 

vezethető vissza, azaz minél kevésbé nedvesíti a fémolvadék a kerámia felületét, 

annál nagyobb valószínűséggel tapadnak össze az egymással kapcsolatba kerülő 

kerámia részecskék [Kaptay1997]. E kedvezőtlen folyamat elkerülése, azaz az 

erősítő fázis homogén eloszlása a fémolvadékban, abban az esetben valósulhat 

meg, ha minél jobban nedvesítő kerámia-fémolvadék párt választunk.  

 

Tényezők, amelyek a nedvesítést csökkentik 

Általában a fémolvadék felületén jelen lévő oxid hártya vezet ahhoz, hogy a 

fémolvadék az erősítő fázis anyagát nem nedvesíti. Ez az oxid hártya 

megakadályozza a szemcsék fémolvadékba juttatását, különösen akkor, ha az 

erősítő fázist a fémolvadék tetején keresztül próbáljuk az olvadékba juttatni. Az 

alumíniumnak nagy az affinitása az oxigénhez, - 400°C hőmérsékleten 50nm 

vastag oxidréteg alakul ki az alumínium ötvözet felületén 4 óra alatt. 

A kerámia szemcsék felületén is kialakul egy gáz réteg, amely egyes szerzők 

szerint hozzá járul a rossz nedvesítéshez. A szemcsék felületén lévő gáz réteg 

megakadályozza, hogy a fémolvadék a szemcsével közvetlenül érintkezzen, 

továbbá, ha az erősítő fázis koncentrációja egy bizonyos kritikus szintet elér, a gáz 

rétegből egy „gáz-híd” alakul ki, amely teljesen megakadályozza a szemcsék 

fémolvadékba jutását.  

Az olvadék hőmérsékletének növelésével nő a nedvesítés, azaz a peremszög 

csökken. De ezzel a módszerrel sem lehet tökéletes nedvesítést elérni 

[Hashim2001a]. 

Kaptay szerint az alumínium olvadék felületén kialakuló oxidhártya a reakcióképes 

alumíniumot elválasztja a vele reagálni képes kerámiától. Egy bizonyos „kritikus” 

hőmérséklet felett az adhézió hirtelen megnő és a rendszer nedvesítővé válik. 
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Ennek oka, hogy az alumínium olvadék és a rajta lévő oxidhártya között kémiai 

kölcsönhatás eredményeként gáz halmazállapotú Al2O vegyület keletkezik és az 

oxidhártya „eltűnik”, azaz az alumínium olvadék és a kerámia között ezen a 

nagyobb hőmérsékleten valósul meg a tényleges kapcsolat [Kaptay1998]. Az 

oxidhártya az olvadék felületéről eltávolítható, az alumíniumot mintegy 3 m/m% 

Magnéziummal ötvözzük, ekkor a tiszta alumínium olvadék felületén kialakult 

tömör oxidhártya szerkezete átalakul, és rajta keresztül lehetővé válik az alumínium 

és az erősítő fázis köti kontaktus [Kaptay1991]. 

Kerámia szemcsék nedvesítését növelhetjük, ha a kerámia felületén vékony 

fémbevonatot alakítunk ki [Rohatgi1988, Rajan1998], Fémes jellegű kerámia 

bevonattal [Rajan1998, Körner2000], valamint az alumínium olvadék felületén 

keletkező oxidhártya feloldásával, pl. K2ZrF6 alkalmazásával [Rocher1989].  

 

Az alumínium olvadék és az erősítő fázisok kapcsolatának jellemzése 

A kerámiákat az alumínium olvadék általában nem nedvesíti tökéletesen 

[Eustathopoulos1999]. Ahhoz, hogy a fémolvadék az erősítő kerámia szemcsék 

felületét nedvesítse, pl. a szemcse felületét be kell vonni fémmel, pl Cu, vagy Ni, 

vagy fémes jellegű kerámiával, pl TiC.  

 

Fémbevonatok előállításának feltételei 

A kompozit gyártás szempontjából fontos, hogy az erősítő fázist minél 

egyszerűbben juttassuk a fémolvadékba. A legalkalmasabb közeg a szemcsék 

átviteléhez a só olvadék [Kennedy1999]. A só olvadék védi a fém olvadékot az 

oxidációtó, a kezelt szemcsék a kezelés után rögtön a fémolvadékba juttathatóak.  
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Jó elektromos vezető tulajdonságú felületen nagy olvadáspontú fémbevonatot 

elektrolízis alkalmazásával elő lehet állítani klorid- illetve klorid-fluorid 

olvadékból, valamint diszproporcionációval. Diszproporcióra pl. a Ti képes. A fém 

titán spontán képződését só olvadékban és üveg, valamint kvarc minta felületén 

leírták elektrokémiai titán raffinálás közben klorid só olvadékban [Baimakov1966]. 

Ha a  Ti-t kell a só olvadékon keresztül vezetni, az eredményes folyamathoz 

kontrollálni kell a diszproporcionációt a só olvadékban. A titán esetében a Ti2+, Ti3+ 

és aTi4+ ionokat kell irányítani. A rendszer tökéletes leírása a következő heterogén 

és homogén egyensúlyi egyenletekkel lehetséges:  

 2Ti2+ = Ti +Ti4+ (1) 

 2Ti3+ = Ti2+ +Ti4+ (2) 

 

Ennek az egyensúlynak az első szisztematikus vizsgálatával Szmirnov és 

munkatársai foglalkoztak a 60-as, 70-es években [Cмирнов1973]. Azóta a titán 

ionok viselkedését több kutató is vizsgálta [Chassaing1981]. A vizsgálatok 

eredményeit a következők szerint lehet összefoglalni (az egyszerűségért, csak az 

(1) reakció egyenletet figyelembe véve a tárgyalásban) NaCl-KCl olvadékban, 

700°C-on, tiszta fém titán jelenléte mellett, normál gáz nyomás alkalmazásával, 

alacsony Ti-koncentrációval a só olvadékban, a fő ion az olvadékban a Ti2+, az 

egyensúly eltolódik az (1) egyenlet szerint balra. Az egyensúly jobbra tolása a 

következő paraméterek változtatásával lehetséges [Kaptay2001]:  

- ha a Na + és a K+ ionokat az olvadékban alacsonyabb ionerősségű 

kationra cseréljük, pl Cs+ ionra. 

- Ha a Cl- iont nagyobb ionerősségű anionra cseréljük, mint például a F- 

- Ha a fém Ti aktivitása csökken Ti vegyület képződésének köszönhetően 

- Ha a gáznyomás a rendszerben csökken 

- Ha a teljes Ti ion mennyiséget az olvadékban növeljük 
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- Ha csökken a hőmérséklet 

 

A fenti szabályok tág lehetőséget biztosítanak a Ti bevonat kialakítására kerámia 

felületén, mégis a két következő technológia biztosítja a kívánt eredményt, a Ti 

ionok megfelelő átvitelét fém Titánról, só olvadékon keresztül a kerámia felületére. 

 

1. NaCl-KCl só olvadékban Ti egyensúlya esetén magas Ti2+-Ti4+ arányt 

eredményez, az (1) egyenlet balra tolódik el. Ekkor a rendszerbe vitt NaF az 

egyenletet jobbra tolja, ezzel Ti kristályosodását eredményezi a só olvadékban. A 

titánnal fedett felület alacsonyabb felületi energiájú lesz, mely további Ti 

kristályosodását idézi elő. A Ti lerakódását javítja, ha kémiai reakció játszódik le a 

kerámia és a titán film között [Kaptay2001]. Hasonló példát mutatnak példát 

Glagolevskaya és munkatársai. Zr bevonat és por képződését figyelték meg NaF 

adagolása esetén a NaCl-KCl-ZrCl2 só olvadékban, a Zr4+ stabilitása miatt, és így 

gyorsítva a Zr2+ ionok diszproporcionálódását, kialakítva fém Zr-t 

[Glagolevskaya1987].  

2. Ti anódos oldásával, alacsony áramsűrűség mellett. Ekkor az anód körül az (1) 

egyenlet szerint magas Ti2+-Ti4+ arány alakul ki. Az elektrolízis idő előre 

haladásával több és több Ti2+ és Ti4+ halmozódik fel az anód körül, ennek 

következtében az ionok diffundálni kezdenek a só olvadékban. Az idővel arányosan 

nő az olvadék Ti ion tartalma, és az (1) egyenletet fokozatosan jobbra tolja, ami 

fém Ti képződéséhez vezet. Ebben az esetben is az alacsonyabb energiájú felület 

szükséges a Ti fém képződéséhez. 

 

Só olvadék és vizes oldatok tulajdonságainak összehasonlítása 

Kerámia szemcsék felületén bevonatot kialakíthatunk vizes oldatból redukciós úton 

[Tomolya2003], vagy vizes fázisból, illetve só olvadékból történő elektrolízissel 
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[Sytchev2002] egyaránt. A só olvadékból történő elektrolízissel fogok foglalkozni, 

ugyanis ennek az eljárásnak számos előnye van az előbbivel szemben. A vizes 

fázisban történő elektrolizálás vagy redukciós eljárás után ugyanis a bevont 

szemcséket a fémolvadékba juttatás előtt le kell szűrni, meg kell szárítani. Szárítás 

közben viszont a bevonaton oxidhártya alakulhat ki, amely miatt a szemcse 

nedvesíthetősége csökken az alumínium olvadék által. Ezzel szemben, ha a 

szemcsék bevonása az olvadt fémet takaró védősalakban, a só olvadékban 

történik, megakadályozzuk a fémolvadék oxidálódását, ami a reaktív alumínium 

esetén nagyon fontos. E mellett a szemcsék bevonása közvetlenül a fémolvadékba 

juttatás előtt, a rendszerben (in-situ) történik, így nem kell számolni a bevonat 

oxidálódásával sem. 

 

KARBON FÁZISSAL ERŐSÍTETT AL MÁTRIXÚ KOMPOZITOK  

 

A grafit nedvesíthetősége alumínium olvadék által 

 

 Az előző fejezetekből kitűnik, hogy a kompozitok gyártásánál az egyik 

legfontosabb kérdés, hogy a fémolvadék hogyan nedvesíti az erősítőnek szánt 

alapanyagot. A következő alfejezetekben az alumínium olvadék és a grafit közötti 

nedvesítést, és annak javítási lehetőségeit mutatom be. 

 

 Nedvesíthetőség normál kiindulási állapotban 

 

Az alumínium felületét közismerten vékony oxidhártya fedi, ami az olvadáspont 

felett is megmarad. A technológiai szempontból érdekes 700 oC környékén az 
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oxidhártya stabilan fedi az Al-olvadékot. Ez az oxidhártya megakadályozza a valós 

Al/C határfelület kialakulását és 140o - 160o közötti peremszöget eredményez. A 

fémolvadék felületén lévő oxidhártya megakadályozza a szemcsék fémolvadékba 

juttatását, különösen akkor, ha az erősítő fázist a fémolvadék felszínén keresztül 

próbáljuk az olvadékba juttatni. A kerámia szemcsék felületén is kialakul egy 

adszorpciós gáz réteg, amely hozzájárul a rossz nedvesítéshez. A szemcsék felületén 

lévő gáz réteg megakadályozza, hogy a fémolvadék a szemcsével közvetlenül 

érintkezzen. 

Túlhevítés és nagyvákuum használata a nedvesítés javítására 

Az oxidhártya eltávolításának egyik módja a nagy (legalább 950 oC, vagy 

afeletti) hőmérséklet kialakítása, párhuzamosan nagyvákuum alkalmazásával. Ekkor 

az Al-olvadék nedvesíti a karbon felületét, 1000 oC körül kb. 50o – 70o közötti 

peremszöggel. Ekkor a határfelületen 1-20 mikrométer vastagságú Al4C3 réteg alakul 

ki, és a nedvesítés nem az Al/C, hanem az Al/Al4C3 határfelületnek köszönhető .  

Ismert, hogy 1200 oC-on grafiton, valamint szénüvegen az alumínium olvadék 

peremszögét 20o körüli értéknek mérték, melyhez azonban 30 – 60 perces hőntartásra 

volt szükség. 

Az alumínium olvadék felületén kialakuló oxidhártya a reakcióképes 

alumíniumot elválasztja a vele reagálni képes karbontól. Egy bizonyos „kritikus” 

hőmérséklet felett az adhézió hirtelen megnő és a rendszer nedvesítővé válik. Ennek 

oka, hogy az alumínium olvadék és a rajta lévő oxidhártya között kémiai kölcsönhatás 

eredményeként gáz halmazállapotú Al2O vegyület keletkezik és az oxidhártya 

„eltűnik”, azaz az alumínium olvadék és a kerámia között ezen a nagyobb 

hőmérsékleten valósul meg a tényleges kapcsolat.  

Az Al/C kompozit gyártása szempontjából se a magas hőmérséklet, se a 

nagyvákuum, se az Al4C3 keletkezése nem kedvező, illetve nem megengedett. 

Ráadásul az így elért 50o – 70o közötti peremszög is messze van az optimálistól. Ezért 

nyilvánvaló, hogy más technológiai megoldásra van szükség a nedvesítés javítására. 
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Olyanra, ami 700 – 800oC-on, 1 bar nyomáson is működik úgy, hogy alumínium 

karbid nem keletkezik a határfelületen.  

 

Oxidhártya-destabilizáló ötvözőanyagok használata a nedvesítés javítására 

 

Al/C rendszerben 700°C közelében azért figyelhető meg nem-nedvesítő 

peremszög, mert az Al olvadékot összefüggő oxidhártya fedi. Azok az ötvöző elemek, 

melyek az oxidhártya stabilitását csökkentik, javítani fogják a nedvesíthetőséget, pl.: 

Ca, Li, Mg [28].  

Az alumínium ötvözőit két csoportra bonthatjuk a viselkedésük alapján [32]. Az 

egyik csoportba azok az elemek tartoznak (Li, Be, Mg, Ca, Zr, La), melyeknek az 

oxigénhez való affinitása hasonló vagy erősebb, mint az Al oxigénhez való affinitása. 

Ezek az elemek destabilizálják az oxidhártyát. Az ötvözők egy másik csoportja (In, Tl, 

Bi, Cd, Na) azok, melyek nem elegyedő olvadékot alkotnak az alumíniummal, és ezért 

felületük oxidhártya mentes lesz, amin keresztül a korlátozottan oldódó Al a felülethez 

diffundálhat. 

A karbon felületén kialakított bevonat használata a nedvesítés javítására 

 Kompozitok tulajdonságának és a gyártás egyszerűsítésének céljából az erősítő 

fázist be lehet vonni fémekkel, vagy fémes jellegű anyagokkal.  

Goddard és munkatársai [Goddard1987] 1987-ben egy összefoglaló cikkben 

írták le ezen terület addigi eredményeit. Megállapításuk szerint karbon szálak közé Al 

olvadékot műszakilag csak úgy tudtak bevinni, ha CVD módszerrel TiB2 bevonatot 

hoztak létre a karbon szálon. Ez a módszer nyilván nagyon költséges, és a repülőgép, 

illetve űriparra szűkíti az így előállított C/Al kompozitok piacát.  

Kerámia szemcsék nedvesítését javíthatjuk a kerámia felületén kialakított 

vékony fémbevonatottal, valamint fémes jellegű kerámia bevonattal. Kompozit gyártás 

szempontjából leggyakrabban a nikkel és a réz bevonatot alkalmazzák. Nikkel 
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bevonatot kémiai úton, vizes fázisból létre lehet hozni fémek felületén, karbon szál 

felületén, Al2O3 felületen, valamint SiC szemcséken. A nikkel bevonat ugyanis 

csökkenti az infiltrációhoz szükséges nyomást, illetve javítja a nedvesíthetőséget. 

Az Al peremszöge kezeletlen SiC-on 150°, amely még 2 órás kontaktus idő 

után is csak 115°-ot ért el. A nikkellel bevont SiC felületen az alumínium olvadék 

peremszöge 12°. Nikkel bevonat esetén az Al/SiC határfelületen nem keletkezett Al4C3 

fázis. Réz bevonat is előállítható vizes oldatból grafit szál, illetve SiC szemcsék 

felületén. 

TiC, SiC bevonatok használatával azt tapasztaljuk, hogy TiC bevonat 

alkalmazásával lényegesen javulnak a kompozitok mechanikai tulajdonságai. 

 

Sóolvadékok az oxidhártya megszűntetésére 

 

Sóolvadékokat főleg azért használnak, hogy az alumíniumon lévő oxidhártyát 

„eltüntessék”. A NaCl-KCl-KF típusú ún. fedősók vagy tisztítósók közismertek az Al-

alapú ötvözetek olvasztása és tisztítása során. A sóolvadékoknak több szerepe is van: 

egyrészt feloldják az oxidhártyát, másrészt az Al-olvadékot megtisztítják a 

zárványoktól. Ennek magyarázata, hogy az adott zárványt az alumínium olvadék az 

adott sóolvadék alatt egyáltalán nem nedvesíti (a peremszög 180o), így az, könnyen 

átjut a nedvesítő sóolvadékba. A NaCl-KCl-KF típusú sóolvadékok elsősorban az Al-

olvadék oxidtípusú zárványoktól való megtisztítására alkalmasak.  

 Roy és Sahai [Roy1997] azt vizsgálta, hogy az alapnak számító NaCl-KCl 

ekvimoláris összetételű sóolvadékokhoz adagolt különböző klorid- és fluorid adalékok 

milyen mértékben képesek elősegíteni a kis méretű Al-olvadék cseppek 

koaleszcenciáját, ami akkor lesz sikeres, ha a cseppeket fedő oxidhártyát a sóolvadék 

sikeresen feloldja. A kísérleteket 740 oC-on végezték. Az idő függvényében azt 

mérték, hogy a kiindulási 100 Al cseppből hány csepp keletkezett. A legjobb összetétel 
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nyilván az, amelyik az 1 nagy cseppet biztosította minél rövidebb idő alatt. Ez a NaCl-

KCl alap-olvadékkal csak a 600 és 720 perc közötti intervallumban következett be. 

Még rosszabb volt a helyzet, ha 5-5 m/m% LiCl, CaCl2 és MgCl2 adalékot használtak. 

A fluorid sók ennél hatásosabbak voltak, mint pl. az AlF3, de a MgF2, CaF2, és 

különösen a KF, illetve a NaF, LiF, Na3AlF6. A NaF:AlF3 arány növelésével (NaCl-

KCl-hoz adagolva) a hatás erősödött. Az adalékok hatékonysága annál jobb, minél 

kisebb az Al/só határfelületi energia. Ez arra utal, hogy az Al-olvadék felületének 

oxid-mentesítése nem azért történik meg, mert az Al2O3 feloldódik a sóolvadékban 

(oldhatósága valójában elhanyagolható), hanem azért, mert a sóolvadék penetrál az Al 

7 V/V% tágulással járó olvadása miatt az oxidhártyán megjelenő repedésekbe, majd 

azokon keresztül határfelületi okokból lefejti az olvadt Al cseppről az oxidhártyát. 

  

Grafit nedvesíthetősége sóolvadékok által 

 

Sóolvadék/karbon rendszereket alkalmaznak például fémek elektrolízisénél, 

karbon nanocsövek előállításánál, energiatárolásnál, üzemanyagcelláknál, kompozit 

anyagok előállításánál, vagy fémolvadékok tisztítására. Ezen technológiák irányítása 

és kivitelezése nehézkes a különböző sóolvadékok nedvesítési szögének ismerete 

nélkül. Eustathopoulos és munkatársai [Eustathopoulos1999] bemutatták, hogy száraz 

inert gáz atmoszférában 1000°C-on a grafit szubsztrátot nem nedvesítik a nátrium- és 

lítium-bromidok, -kloridok illetve -fluoridok (pl.: θLiCl= 136°, θNaCl=128°). A 

nedvesítés javul KBr-t, KCl-t, vagy KF-t alkalmazva (pl.: θKCl=73°). A grafitot 

legjobban a RbCl (θRbCl = 47°) nedvesítette. 
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Karbon nedvesíthetősége Al olvadék által sóolvadékok segítségével 

Kompozit gyártás során NaCl-KCl-K2TiF6 sókeverékek alkalmazhatóak a legjobban. 

Ebben az esetben a sóolvadék az alumínium olvadék tetején helyezkedik el. A 

sóolvadék és az alumínium olvadék között egy cserereakció játszódik le, amely során a 

K2TiF6 só és az alumínium kriolitot K3AlF6 sót eredményez, ez oldott állapotban a 

NaCl-KCl alapsóban marad. A reakció másik terméke az alumíniumban oldott Titán 

lesz. Az Alumíniumban oldott titán Al-Ti intermetallikus fázist hoz létre a 

fémolvadékban, ahogy ez a VI.8. ábrán is látható.  

 

VI.8. ábra. Az Al-Ti fázisdiagram Al-sarka karbon fázissal, feltüntetve a C/Al4C3 és a 

C/TiC tartományokat 

A sóolvadék a grafit vagy akár a karbid szemcsék felületét megtisztítja, az alumínium 

olvadék felületéről az oxid hártyát eltávoltítja, A karbon tartalmú erősítő fázis az 

alumínium olvadékba tud süllyedni, amit az segít elő, hogy  reakcióba lép az 

alumínium olvadékkal, és az erősítő fázis felületét Al4C3 fázis fogja bevonni. A két 

fázis, azaz az Al3Ti és az Al4C3 750°C feletti hőmérsékleten reakcióba lép egymással, 

és az erősítő fázis felületén lévő Al4C3 fázist a reakciótermék, azaz a TiC lecseréli, a 

következő egyenlet szerint.  
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Al3Ti + 1/3 Al4C3 = TiC + 13/3 Al 

A VI.9. ábrán látható, hogy  az Al3Ti intermetallikus fázis a karbon szálak közötti 

térrésből eltűnt. Ez is igazolja a fentebbi reakció egyenlet végbemenetelét. 

 

VI.9. ábra KI-10 m/m % K2TiF6 segédfázis alkalmazásával készített alumínium 

mátrixú karbonszállal erősített kompozit [Juhasz2012] 
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