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Rövidítés- és jelölésjegyzék 
 

Alkalmazott rövidítések: 

ASTM Amerikai Anyagvizsgálati Egyesület (American Society for Testing and 

 Materials) 

CNT szén nanocső (carbon nanotube) 

CVD kémiai gőzlecsapatás (chemical vapor deposition) 

DMAC n,n-dimetilacetamid  

DMF n,n-dimetil-formamid  

DMSO dimetil-szulfoxid  

DMTA dinamikus termomechanikai analízis (dynamic mechanical thermal analysis) 

DSC differenciális pásztázó kalorimetria (differencial scanning calorimetry) 

E húzás irányában befogott, ideálisan rugalmas szálakból álló szálköteg  

EP élén megütve, szálakkal párhuzamosan (edge, parallel direction) 

EL hullámos, illetve előfeszített szálakból álló ideálisan rugalmas szálköteg  

ES kicsúszó szálakból álló ideálisan rugalmas szálköteg  

ET ferde szálakból álló ideálisan rugalmas szálköteg  

FN Felületén megütve, szálakra merőlegesen (face, normal direction) 

FTIR Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia  (Fourier-transform infrared 

 specroscopy) 

H-VARTM nagyvákuummal segített gyantainfúzió (high-vacuum assisted resin transfer 

 molding) 

GyZ gyűrűzáródás 

I-FWIT műszerezett ejtődárdás vizsgálat (instrumented falling weight impact test) 

ILSS rétegközi nyírószilárdság (interlaminar shear strength) 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Testület (International Organization for 

 Standardization) 

nano nanoszálakkal társított minta  

MWCNT többfalú szén nanocső (multi-walled carbon nanotube) 

PA-6 poliamid-6 

PAN poliakrilnitril 

PBI polibenzimidazol 

PBO polibenzobiszoxazol 

PE polietilén  

PEG poli-etilénglikol  

PEK poli-éterketon  
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PET poli-etiléntereftalát  

PLA poli-tejsav  

PS polisztirol 

PTFE poli-tetrafluoretilén  

PVA poli-vinilalkohol  

PVP poli(vinil-pirolidon)  

ref referencia (pl. minta) 

SEM pásztázó elektronmikroszkópia  (scanning elecron microscopy) 

SPM pásztázó tűszondás mikroszkópia (scanning probe microscopy) 

SWCNT egyfalú szén nanocső (single wall carbon nanotube) 

Sz szövet (erősítés) 

TEM transzmissziós elektronmikroszkópia (transmission electron microscopy)  

TGA termogravimetriai analízis (thermogravimetric analysis) 

UD unidirekcionális, egyirányú (unidirectional) 

VARTM vákummal segített gyantainfúzió (vacuum assisted resin transfer molding) 

 

Alkalmazott jelölések: 

A  [1/Pa·m] Paschen-törvény konstansa 

A0  [m
2
]  kivágott minta felszíne 

Aegy  [m
2
]  egyenértékű keresztmetszet 

b  [m]  minta szélessége 

B  [V/Paˑm] Paschen-törvény konstansa 

C  [-]  lognormális eloszlás konstansa 

d  [m]  szálátmérő 

e  [C]  csepp teljes töltése 

E  [MPa]  húzómodulusz 

EL  [-]  az átlagos szabad csúszási hossz 

ES  [-]  szálak fajlagos megcsúszási határa 

ET  [-]  átlagos szálferdeségi paraméter 

E'  [kV/m]  elektromos térerősség 

f(x)  [-]  sűrűségfüggvény 

FH(z)  [-]  kötegmodell normált várható húzóerő folyamata 

FHi(z)  [-]  kötegmodellt felépítő kötegek normált várható húzóerő folyamata 

h  [m]  elektródaköz 

l  [m]  szálhossz 

m  [g]  minta tömege 
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Mg  [g]  gömb alakú csepp tömege 

M0  [g]  folyadékoszlop tömege   

M(ξ)   [-]  várható érték   

P  [Pa]  környezeti nyomás (elektródák közötti térben) 

Pd  [-]  polidiszperzitási index 

q0  [W/g]  hőáramsűrűség a mintavételezés kezdetén 

q1  [W/g]  hőáramsűrűség a mintavételezés végén 

q(t)  [W/g]  hőáramsűrűség függvény 

Qt  [W]  teljes stabilizációs energia 

s  [-]  lognormális eloszlás szórása 

t  [-]  lognormális eloszlás várható értéke 

t0  [s]  mintavételezés kezdeti ideje 

t1  [s]  mintavételezés vége 

Tg  [°C]  üvegesedési átmenet hőmérséklete 

U  [V]  feszültség 

Uü  [kV]  átütési feszültség 

R  [m]  csepp sugara 

ST  [-]  ET paraméter szórása 

VE  [-]  átlagos normált szálszakadási nyúlás szórása 

VL  [-]  EL paraméter szórása 

VS  [-]  ES paraméter szórása 

 X  [-]  hasadási index 

wi  [-]  kötegmodell részkötegeinek súlya 

 

ΔP  [Pa]  nyomáskülönbség 

ε0  [F/m]  vákuum permittivitása 

η  [Pas]  viszkozitás 

ηsz  [-]  szálkihasználási tényező 

κ  [C/m]  folyadékszál egységnyi hosszra eső töltése 

λg  [C/g]  egységnyi tömegű csepp kritikus töltéssűrűsége 

λo  [C/g]  egységnyi tömegű folyadékoszlop kritikus töltéssűrűsége 

ρ  [kg/m
3
] sűrűség 

σ  [MPa]  húzószilárdság    

σ'  [N/m]  felületi feszültség 

χ  [m
-3

]  második Townsend-koefficiens 
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1. Bevezetés 

A nanotechnológia alatt olyan technológiai folyamatot értünk, amelyet a nanométer mérettar-

tományában végeznek, és aminek emellett létezik valós alkalmazása is [1]. Ha egy molekulát 

igen közelről szemlélünk, akkor a folytonos, tömbszerű anyag inhomogén szerkezetként, külön-

álló atomokra bontva írható le: ezzel foglalkozik a kvantummechanika. Azonban felfoghatjuk az 

anyagot klasszikus, kontinuum értelemben is. Ez a kettős-viselkedési jelleg leginkább a nanomé-

ter mérettartományában jelentkezik és gyakran különleges tulajdonságokkal ruházza fel a szer-

kezeti anyagot. Ezért kap napjainkban a nanotechnológia kiemelt figyelmet a műszaki életben 

[2]. A mérnökök egyre több szerkezeti szinten kezdenek el beavatkozni a konstrukciókba és ma 

már gyakran az anyagok nanoszerkezetét is tudatosan, mérnöki módszerekkel tervezik meg, ami-

re jó példa a nanocső erősítésű kompozitok [3], nanokristályos anyagok [4] stb. megjelenése és 

terjedése. 

Az elektrosztatikus szálképzés (elektro-szálképzés, electrospinning) alapvetően a nanotechno-

lógia tudományterületéhez tartozik. Cooley és Morton 1902-ben írt szabadalmai [5, 6] tekinthe-

tők az eljárás legelső megjelenésének. Az eljárást később az 1930-as években Formhals találmá-

nyai [7, 8] tökéletesítették, azonban a korszerű vizsgálati módszerek hiánya és potenciális alkal-

mazások korlátai miatt az elektro-szálképzett nanoszálak szélesebb körben csak az elmúlt két 

évtizedben nyertek számottevő érdeklődést. 

Jelenleg az elektro-szálképzéssel jellemzően polimer és kerámia szálak állíthatók elő, néhány 

nm-től néhány µm-ig terjedő mérettartományba eső, előre tervezhető átmérővel [9], és ezeknek 

ma már számos felhasználási lehetősége is van [10-14]. A kutatások – a gyakorlatban már ma-

napság is jelentős – orvos- és szűréstechnikai alkalmazásokra, valamint a termelékenység növe-

lésére összpontosítanak. Alakját tekintve a termék általános esetben kétdimenziósnak tekinthető 

szálpaplan szerkezet (1. ábra), de előfordulhatnak egyéb megjelenési formák, például szálköte-

gek, fonalak is. 

Burger és társai [15] a szálak finomságát úgy szemléltették, hogy ha egy ilyen, 100 nm átmé-

rőjű polimer szálat kifeszítenénk a Föld és a Hold közé, akkor annak a mintegy 384 000 km 

hosszú szálnak a tömege mindössze 3 g lenne. Egyetlen gramm nanoszál felülete mintegy 40 m
2
, 

ami a kompozit mátrixa és az ilyen erősítőszálak között kiváló adhéziót tesz lehetővé, ezáltal 

csökkentve pl. a delaminációs hajlamot [16-18]. A nanoszálak és –pórusok kiválóan gátolják to-

vábbá a repedések terjedését is [19]. Az elektro-szálképzett anyagok egyedülálló tulajdonságaik 

miatt igen nagy szerepet tölthetnek be kompozit-ipari alkalmazásoknál is. 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

2 

 

  

  

 a) b) 

1. ábra: Elektro-szálképzett nanoszálak – a) Poliakrilnitril (PAN) szövedék pásztázó 

elektronmikroszkópi képe, b) Közönséges vadgesztenye (aesculus hippocastanum) nanoszálas 

szövedékkel kiszűrt pollenjei 

 

Az elektro-szálképzés egy meglehetősen sztochasztikus technológiai folyamat, amelynek le-

írása még nem igazán kidolgozott, és ez gátat szab a precíziós alkalmazásoknak. Nincsen olyan 

méretezési törvény, amely segítségével például egy, a technológiához tartozó szálképző lapot, 

vagy egy szálgyűjtőt meg lehetne tervezni, és nincsen olyan leírási és méretezési módszer sem, 

amellyel a folyamat tömeg-, energia-, entrópia transzportja leírható lenne.  

Az összefüggő nanoszálas szerkezet belélegezve nem jelent szilikózis veszélyt, nem rákkeltő 

és egyéb egészségkárosító hatása sem ismeretes, ellentétben egyéb nanorészecskékkel (pl. szén 

nanocsövek stb.) [20]. Még ha az egyes elemi szálak szabad szemmel nem is érzékelhetők, a 

nanoszálas szerkezet maga szabad szemmel látható, kézzel tapintható. A megfelelően homogén 

termékek gyártástechnológiája, megfelelő feldolgozhatósága, kezelhetősége még nem kiforrott 

napjainkban. Jelenleg megoldatlan a nanoszálas féltermékek további feldolgozása, ami akár tör-

ténhetne hagyományos textilipari módszerekkel (fonás, cérnázás, szövés stb.) is. 

A nanoszálas termékek szilárdsági méretezésére és a tönkremenetelének leírására sincsen sok 

utalás az irodalomban. Az ismert mérési-méretezési eljárások gyakran időigényesek, igen költsé-

ges mérőberendezéseket igényelnek. A hagyományos szál, szálköteg és szálpaplan modellek [21] 

újragondolásával számos probléma megoldható ezen a területen. Az értekezés ezekre az egymás-

sal összefüggő, de megoldatlan problémákra kíván választ adni annak érdekében, hogy a 

nanoszálak kompozitokban történő potenciális alkalmazhatóságát elősegítse. 
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2. Irodalmi áttekintés 

A szálgyártással kapcsolatos kutatások a hagyományos szálképzési eljárások esetében előál-

lítható szálátmérő további csökkentésére irányulnak. Újszerű például a lézeres szuperszónikus 

szálképzés [22-27], a sziget a tengerben-típusú konjugált ömledékes szálképzési eljárás [28], a 

termoplasztikus nanokompozitok előállítása polimer keverékből [29, 30], a módosított 

ömledékfúvás [31], a sugárfúvásos technológia [32] stb. Mindezek közül az eljárások közül ki-

emelkedő szerepet kap az elektro-szálképzés. Ennek az eljárásnak a különlegessége tehát az, 

hogy ellentétben a hagyományos szálgyártási eljárásokkal, a folyadék állapotban kialakuló 

filamentek nyújtására nem mechanikai, hanem elektrosztatikus erőket használ fel. A szálak kép-

ződése és a szálakból létrejövő szerkezet kialakulása, más néven terítékképzés, időben és térben 

nem választható el egymástól, éppen úgy, mint ahogyan a szálak összekötése sem. A technológia 

tehát lehetővé teszi igen kis átmérőjű nanoszálas szerkezetek egyetlen lépésben történő előállítá-

sát. Ennek köszönhetően ezen eljárás talán a legnépszerűbb feltörekvő nanoszál előállítási mód-

szer, és ma már az iparban is számos helyen alkalmazzák [33, 34].  

2.1. Az elektro-szálképzés működési elve 

Az elektro-szálképzés első megjelenése [5-6] után néhány évvel Zeleny [35] fedezte fel 

(1914-ben), hogy folyadékokat elektrosztatikus úton porlasztani is lehet. Így jelent meg az 

elektrohidrodinamikus porlasztás, más néven elektroporlasztás (electrohidrodynamic 

atomization, electrospraying), amely az iparban az elektro-szálképzésnél sokkal hamarabb elter-

jedt elsősorban bevonatolási, üzemanyag befecskendezési stb. eljárásként [36], és működésével 

is szélesebb körben foglalkoztak. Mivel a két eljárás hatásmechanizmusa igen hasonló, számos 

összefüggés teljes egészében érvényes mindkét esetben. 

A szálképzésre szánt alapanyag, rendszerint elektromosan jól vezető polimer oldat, 

nagyfeszültségű elektródán helyezkedik el (2. ábra, 2), a végtermék összegyűjtésére általában 

földelt szálgyűjtőt (kollektort) alkalmaznak (2. ábra, 6). A potenciálkülönbséget nagyfeszültségű 

tápegység (2. ábra, 1) hozza létre. 

Az elektrosztatikus erőtérben fellépő elektrosztatikus erők könnyen kölcsönhatásba tudnak 

lépni elektromosan vezető folyadékokkal. Ennek hatására a folyadékcsepp felszíne kúp alakot 

vesz fel (2. ábra, 7), amelynek csúcsából egy, vagy több vékony folyadéksugár lép ki, majd 

instabillá válik (3. ábra). Taylornak a folyadékfelszín matematikai leírásában elért eredményei 
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[37] iránti tiszteletből, ezt gyakran Taylor-kúpnak nevezik. A folyadékoszlop a fellépő erők 

hatására tovább vékonyodik, miközben halad a szálgyűjtő felé, az oldószer pedig elpárolog. 

 
2. ábra: Elektro-szálképzés sematikus vázlata – 1: nagyfeszültségű tápegység, 2: szálképző 

elektróda (kapilláris), 3: oldatadagoló, 4: szálképzési folyadék, 5: szálképzési térrész, 6: szálgyűjtő 

(földelt), 7: Taylor-kúp, vagyis a kapillárisból kilépő folyadék deformált alakja [38] 

A sugár, ha szálas formában szilárdul meg, elektro-szálképzésről, ha csepp, esetleg összefolyt 

cseppekből kialakult film formában, akkor pedig elektroporlasztásról beszélünk.  

 
3. ábra: Az elektrosztatikus erők hatására kialakuló Taylor-kúpok [36] 

Az alapanyag nemcsak polimer oldat lehet, hanem ömledék is. Ezt a szakirodalomban külön 

ki szokták emelni, és ömledékes elektrosztatikus szálképzésnek hívják [39-41]. Az ömledékben 

lévő mozgatható töltésekről úgy gondolják, hogy alacsony koncentrációjú ionos szennyeződé-

sekből származnak, amelyek forrása monomer-maradványok, egyéb, az utó-polimerizáció lépése 

során felhasznált vegyi anyagok, a polimer feldolgozása során bekerülő szennyeződések, vala-

mint nedvesség felvétel [42] lehet. A Taylor-kúp itt nehézkesen alakul ki, ami akár 90 másodper-

cet is igénybe vehet [43], a szálak oldatos eljáráshoz hasonló mértékű elvékonyodásának pedig 

gátat szab a jellemzően nagy ömledékviszkozitás. 

2.1.1. Folyadékok deformációja elektro-szálképzés során 

A folyadéksugár deformációját a térfogattal arányos erők és felületi (normális/tangenciális 

irányú) feszültségek okozzák [36]. A térfogati erők közül kettő játszik jelentős szerepet: a gravi-

tációs erő és a belső súrlódási erő (Stokes-féle súrlódásból). Ezen kívül fontos szerepet játszik 

még a leírásban az elektrodinamikai feszültség tenzor, amelynek összetevői a felületi töltéssűrű-
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ség és a helyi elektromos erőtér következtében alakulnak ki. Fontos szerepet kap továbbá a nyo-

máskülönbség indukálta feszültség tenzor, amely a fázishatár, mint felület oldalai között kiala-

kult nyomáskülönbség miatt jön létre, továbbá a folyadék dinamikai viszkozitása által indukált 

feszültség tenzor, amely arányos a fázishatárra vett folyadéksebesség gradiensével. Ezen felül a 

folyadék tehetetlenségének következtében is kialakul egy tenzorikus feszültség a fázishatár helyi 

folyadéksebessége miatt. Ezek mind a folyadék felületi feszültség tenzorának ellenében hatnak 

[36]. Az egységnyi térfogatra származtatott térfogati erők egyensúlya felírható, és a kialakuló 

feszültségek egyensúlyi egyenlete szintén meghatározható, azonban ezeknek analitikai megoldá-

sa általános esetben jelenleg még nem ismert.  

Rayleigh már 1882-ben foglalkozott [44] az elektromos töltéssel rendelkező folyadékok 

viselkedésének leírásával. Ha egy elektromosan vezető folyadékcseppet elektromos erőtérbe 

helyezünk (a töltés a csepp felületén koncentrálódik, a csepp belsejében nincsen elektromos 

erőtér), akkor a nyomásegyensúly leírható az (1) összefüggéssel:  
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ahol e a csepp teljes töltése, R a csepp sugara, σ’ a felületi feszültség, ε0 a vákuum permittivitása. 

A nyomásesés és csepp sugara közötti összefüggés nem lineáris. Az e
2
/(32π2ε0R

4
) 

elektrosztatikus nyomás dominánssá válik, ha a csepp átmérője kisebb lesz, ezáltal a 

töltéssűrűség nő [45]. 

Hengeres kapilláris folyadékoszlopokra, folyadékszálakra szintén meghatározható a Rayleigh-

féle instabilitás és a (2) összefüggéssel írható le: 
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ahol κ a folyadékszál egységnyi hosszára eső töltését jelöli.  

Ahol a csepp nyomása egyenlő lesz a környezet nyomásával, vagyis ΔP=0, ott fennáll a 

Rayleigh-kritérium, vagyis az a legnagyobb töltéssűrűség, aminek a csepp adott átmérővel képes 

ellenállni. Az egyenletekből következik, hogy folyadékoszlopokra kevesebb, mint fele ez a 

Rayleigh töltéssűrűség-limit, mint azonos sugarú folyadékcseppekre [45], (I. melléklet). Ez 

okozza a csepp szállá formálódását, majd a folyadéksugár hosszanti hasadását, illetve 

keresztirányú tördelődését is. Az utóbbi jellemzésére – ami a porlasztást, vagy a szálképzést és 

annak minőségét határozza meg – Rayleigh az (1) összefüggés alapján a hasadási indexet 

(Fissility index), mint az elektrosztatikus és a felületi erők arányát vezette be (3),[46]: 
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A hasadási index jellemzi a folyadékból kialakuló alakzatokat. Ha X<<1, a kilépő folyadék 

gömbalakú csepp formát vesz fel.  Ha X<1, a kilépő folyadék ellipszoid alakú csepp forma, ha 

X≈1, akkor csapszerű cseppek, száltöredékek alakulnak ki, és ha X>>1, akkor szálak képződnek, 

elektrosztatikus szálképzés jelensége lép fel. 

Eszerint két főbb módot különböztethetünk meg: csepegő (spraying) és folyadéksugár 

(spraying/spinning jet) módozatokat [46], az utóbbi tartozik az elektrosztatikus szálképzés 

témakörébe. Cloupeau és Prunet-Foch foglalkoztak [47-48] a módozatok részletesebb 

feltárásával (4. ábra). 

 
 a) b) c) d) e) f) g) h) 

4. ábra: Elektrosztatikus erőtér hatására kialakuló főbb módozatok 

a) egyszerű csepegő, b) mikrocsepegő, c) csap , d) multicsap, e) kúp-sugár, f) oszcillációs,  

g) precessziós, h) multi-sugár [47] 

Megkülönböztettek a csepegő módon belül egyszerű csepegő, mikrocsepegő, csap és 

multicsap almódozatokat, a folyadéksugár módozatokon belül pedig kúp-sugár, oszcillációs, 

precessziós és multi-sugár működéseket. 

2.1.2. Instabilitások – a szálforma kialakulása 

A cseppből kilépő folyadéksugár viselkedésének feltárásával Reneker és Yarin foglalkoztak 

[43] az 1990-es és 2000-es években. Vizsgálataik alapján a folyadéksugár a cseppből kilépve 

egyenesen halad tovább, majd különböző instabilitások lépnek fel (5. ábra [43]). 

Amikor a folyadékcseppben az elektromos potenciál dominánssá válik a felületi feszültséghez 

képest, akkor lép ki a folyadéksugár a felszínen. A kilépő folyadéksugár a legelső szakaszban a 

Coulomb erők hatására egyenesen halad a szálgyűjtő elektróda felé (3. és 5. ábra), miközben a 

többlet-töltések a folyadéksugár hosszirányában rendeződnek és azzal ionok formájában együtt 

mozognak. A folyadéksugár átmérője a kilépési ponttól távolodva monoton csökken. Mivel a 

rendszer arra törekszik, hogy a folyadékon belül a térerősség zérus legyen, a töltések a 

folyadéksugár felszínére vándorolnak. Ez az idő az anyag dielektromos tulajdonságaitól és az 

elektromos ellenállásától függ. A folyadékszál különböző módokon válik instabillá, amelyek 

 

(3) 
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közül a leggyakoribb az az eset, amikor a folyadéksugáron előbb-utóbb létrejön egy kisméretű 

kitüremkedés, amely a felületen lévő töltések következtében fellépő, taszító (Coulomb) erők 

hatására elkezd növekedni, végül az egész sugár egy kifelé tölcséresedő spirállá tekeredik fel. 

Ezt elsőrendű hajlítási, vagy más néven ostorozó [20] instabilitásnak nevezik. A spirál 

kialakulásának Rutledge és Fridrikh szerint az az oka, hogy így kevesebb mozgási energia kell 

ahhoz, hogy a folyadéksugár a „fejét” az azt követő részek előtt tartsa. Az elektromos energia 

nagyrészt a folyadéksugár nyújtására fordítódik, amely ahogy egyre inkább vékonyodik, az egyre 

kisebb másodrendű tehetetlenségi nyomatékának [20] következtében újabb és újabb hajlító 

instabil állapotokba kerül, amelyek fraktál-szerűen mindig a már meglévőkre szuperponálódnak. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy lényegében egy önhasonuló rendszer alakul ki: a másodfokú 

instabilitás geometriailag hasonló az elsőfokúhoz, a harmadfokú a másodfokúhoz stb. Minden 

instabilitás mérete monoton nő. A fordulatonként megtett radiális irányú növekmény állandó, 

ezért a szálképzési tér egyenes utáni szakasza lényegében befoglalható egy kúpba. 

       
 a)  b) 

5. ábra: A szálképzés során fellépő instabilitások 

a) Elméleti ábra [43], b) A folyadéksugár stroboszkópi képe [49] 

Egy folyadéksugár szálképzés közbeni, stroboszkópi képét mutatja az 5. b ábra [49]. A 

függőleges irányú sebesség komponenst a szerzők 3 m/s-ra becsülték, a spirál forgásiránya lehet 

jobb, vagy bal egyaránt. 

Az anyag és a berendezés paramétereitől függően a nyújtási szakaszban kisebb 

valószínűséggel ugyan, de egyéb instabilitások is felléphetnek: gyöngyök kialakulása, 

elágazódások, a sugár kollektor elektródába történő becsapódásakor kialakuló kihajlási spirálok. 

Előfordulhat az is, hogy az instabilitás hatására a már kialakult sugár cseppekre esik, porlik szét. 

A sugár instabilitásának hatására egyes esetekben olyan szálak képződnek, amelyek gyöngy-

szerű vastaghelyekkel terheltek [50] (6. ábra). Munir és társai [51] eredményeiből látható, hogy 
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ezek a szálak lényegében átmenetet képeznek az elektrosztatikus szálképzés és az 

elektroporlasztás között.  

A folyadéksugárnak ezt a fajta instabilitását a kapilláris-jelleg felbomlása okozza, amit a felü-

leti feszültség és az elektromos erők dominanciájának időbeni váltakozása okoz. A felületi fe-

szültség dominanciája esetén gyöngy, míg az elektrosztatikus erő dominanciája esetén szál for-

málódik a folyadéksugárból. Ezért a polimer oldat viszkoelasztikus tulajdonságai és a felületi 

feszültsége kulcsfontosságú jellemzők a folyamatban [51], de a vezetőképességének növelésével 

is csökkenthető a gyöngyökkel terhelt szálak képződésére való hajlam [52]. Mivel a felületi fe-

szültség a polimer koncentrációjának változtatásával is befolyásolható, túlhígított oldatokból is 

keletkezhetnek gyöngyökkel terhelt szálak [53]. 

 
6. ábra: Gyöngyszerű vastaghelyekkel terhelt poli(vinil-pirolidon),(PVP) szálak [51] 

Az elágazódási instabilitás a folyadékszál nagy felületi töltéssűrűsége esetén alkul ki. Ekkor a 

a Coulomb-erők következtében a hosszirányú nyúlás mellett oldalirányú elágazódások is 

kialakulhatnak (7. ábra). Jellemzően nem fordul elő gyöngyökkel terhelt szálak jelenlétében, 

mert abban az esetben a felületi töltéssűrűség alacsony [43].  

 
7. ábra: Elágazódási instabilitás kialakulásának stroboszkopikus képe [54] 

Az egyenes szakaszban, vagy már a hajlító instabilitási zónában bekövetkező kihajlási instabi-

litás az egyéb instabilitásoktól függetlenül lejátszódó, azoktól egyértelműen elkülöníthető jelen-

ség, amely a kollektor-elektróda környezetében játszódik le [49]. Amikor a folyadékszál a szál-

gyűjtő-elektródába csapódik, akkor nyomóerő jön létre benne, amelynek hatására kihajolhat. En-

nek során különböző szálalakok jöhetnek létre, amelyeket mintáknak is neveznek. Létrejöhetnek 
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szinuszos, cikk-cakk, nyolcas, spirál- és egyéb visszatérő motívumok. Néhány ilyet mutat be a 8. 

ábra. 

 

8. ábra: A kihajlási instabilitás hatására kialakuló néhány (a-f) szálforma [49] 

A hajlítási instabilitásból eredő hurkok stroboszkópikus frekvenciája a 10
3
 Hz nagyságrendbe, 

az arra szuperponálódó kihajlási instabilitásé pedig a 10
5
 - 10

6
 Hz nagyságrendbe esik, ezért azok 

egyértelműen elkülöníthetők egymástól. A kihajlási instabilitás kialakulásában és minőségében 

kulcsfontosságú szerepet játszik a sebesség, az átmérő, a sűrűség és a viszkozitás. 

2.2. Az elektro-szálképzést befolyásoló paraméterek 

A keletkezett szálas termék minőségét és adott idő alatt képződő mennyiségét is számos pa-

raméter befolyásolja. Ezek csoportosíthatók a berendezés paraméterei, az alapanyag jellemzői 

vagy környezeti tényezők szerint. 

A berendezés, illetve a gyártási elrendezés legfontosabb tényezői az alkalmazott feszültség, a 

szálképző-szálgyűjtő távolsága (elektródaköz), a térerősség, a szálgyűjtő geometriája és 

dielektromos jellemzői, a szálképző oldat elhelyezése (szálképző kapilláris, cső, lap stb. geomet-

riája). Az alapanyag legfontosabb jellemzői a koncentráció, az oldószer, a viszkozitás, a vezető-

képesség, a felületi feszültség, az adalékanyagok, a molekulatömeg, az anyagáram. Környezeti 

tényezők lehetnek a hőmérséklet a nyomás stb. 

2.2.1.  Az előállítási paraméterek hatása a szálas termék tulajdonságaira 

Mivel a szálképzőnek számos különböző elrendezése lehetséges (bővebben 2.3. fejezetben), a 

berendezés és előállítás paramétereinek hatására csak irányelvek, empirikus szabályszerűségek 

adhatók meg. Andrady [55] szerint ez teszi az elektrosztatikus szálképzést, mint technológiát 

éppen annyira művészetté, mint tudománnyá. 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

10 

 

Az elektrosztatikus szálképzés során használt tápegység feszültsége jellemzően 5-50 kV, a 

térerősség pedig 0,5-5 kV/cm tartományba esik [45, 55]. A feszültség növelése alapvetően ked-

vez a folyamatnak, mivel a termelékenységet növeli [56], az átlagos szálátmérőt csökkenti, a 

homogenitást pedig nem változtatja meg [57], de egy határon túl történő emelésével elektromos 

kisülés következik be. Ennek az átütési feszültségnek leírására a Paschen-törvény (4) szolgál 

[58]: 

𝑈 =
𝐵𝑝ℎ

𝑙𝑛 [
𝐴𝑝ℎ

𝑙𝑛(1 +
1
𝜒)

]

 

 

ahol h az elektródaköz, p az elektródák közötti tér nyomása, χ a második Townsend-koefficiens, 

A és B konstansok. Az átütőfeszültség függ a p nyomástól és a h elektródaköztől is, de ha p-t és 

h-t úgy változtatjuk, hogy a (ph) szorzat állandó maradjon, az átütőfeszültség nem változik. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy az átütőfeszültség értékei egyetlen görbébe foglalhatók [58]. Az oldat-

szálgyűjtő távolság (elektródaköz), a nyomás és a közeg (gáz) megválasztásával tehát nagymér-

tékben befolyásolni lehet a folyamatot. Rendszerint csak a távolság megváltoztatásának hatását 

tárgyalják az irodalomban [56], de az ömledékes elektrosztatikus szálképzés esetében már ki-

használják a vákuumban érvényesülő nagyobb átütési szilárdságot és az ezáltal elérhető nagyobb 

szálképzési térerősséget is [41]. 

A váltóáramú tápegységgel képzett szálak átlagos átmérője jellemzően nagyobb az egyenára-

mú tápegység alkalmazásával előállítottakénál. A negatív polaritású egyenáramú tápegység álta-

lánosságban nagyobb átlagos szálátmérőt eredményez, mint a pozitív polaritású [55]. 

A térerősség növelésével a szálak átmérője csekély mértékben növekszik, mivel a kialakuló 

nagyobb elektrosztatikus erők következtében a folyadéksugár gyorsabban távolodik el a Taylor 

kúpból, kevesebb idő áll rendelkezésre a hajlító (ostorozó) instabilitások kialakulására, ezáltal 

kisebb lesz a folyadékszál nyúlása [53]. 

A térerősség átlagos értéke [58] megadható két elektróda között az (5) összefüggéssel: 

𝐸′ =
𝑈

ℎ
 

ahol E' a térerősség. Az (5) összefüggés jó közelítést ad a kollektor közelében, azonban a Taylor 

kúp közvetlen közelében (~1 µm) már nem [43]. Az U feszültség növelése és a térerősség csök-

kentése egyaránt kedvező a szálmorfológiára nézve, ezért az elektródaközt (szálképzési távolsá-

got) nagyra érdemes választani. A folyadékszál megszilárdulása után további nyújtás nem érhető 

el [53], ezért az elektródaköz-növelés egy küszöbérték felett nem befolyásolja a morfológiát. 

(4) 

(5) 
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A szálképző kapilláris geometriája kevésbé van hatással a morfológiára, mint a hagyományos 

szálképzési eljárások esetében. Heikkila és Harlin [59] azt tapasztalták, hogy nagyobb kapilláris 

átmérők (0,5 mm) esetében az átlagos szálátmérő és annak szórása gyakran kisebb volt, habár az 

eltérések nem szignifikánsak. 

Az elektromosan feltöltött nanoszálak szálgyűjtővel történő érintkezésekor azon keresztül ve-

szítik el elektromos töltésüket. A kollektor dielektromos tulajdonságai ezért számottevően befo-

lyásolják a végtermék térfogat-sűrűségét. Egyes esetekben egy segéd-kollektort is alkalmaznak a 

földelt szálgyűjtő és a szálképző fej között. Ezen a töltések egyre halmozódnak és az egyes 

nanoszálas rétegek között taszító hatás léphet fel [55]. 

2.2.2. Az oldat paramétereinek hatása a szálképzésre 

Több mint százféle polimer alapanyagból állítottak már elő nanoszálakat [45], pl. PVP, PEG 

(poli-etilénglikol), PVA (poli-vinilalkohol), PLA (politejsav), PA6 (poliamid-6), PAN 

(poliakrilnitril) stb. Az alapanyag kiválasztása után az oldat előállítása a következő lépés. Az 

egyes paraméterek változtatása gyakran más paraméterek változását is eredményezi (pl. koncent-

ráció változtatásával változik a felületi feszültség és a viszkozitás), ezért a szálképzésre megfele-

lő oldat előállítása kihívás.  

Az oldat tömegáramát célszerű a lehetőségekhez mérten maximalizálni, ami azt jelenti, hogy 

pont annyi anyag kerül a szálképző fejbe, amennyiből ténylegesen szál képződik. Ha ezt túllép-

jük, akkor szakállasodás, vagy csepegés léphet fel. A térfogatáram növelése általánosságban a 

szálátmérők növekedéséhez vezet, tehát azonos szálképző rendszert használva a termelékenység 

növelése a morfológia rovására mehet [55]. 

Oldat esetén fontos szempont a megfelelő oldószer kiválasztása, ami a megszilárdulásra van 

jelentős hatással [9]. Indokolt esetben különböző oldószereket kevernek össze a kívánt eredmény 

érdekében [60]. A töltéssűrűség csökkentése és a viszkozitás és/vagy a felületi feszültség 

növelése bizonyos határokon belül a sugár stabilitását javítják, ami elősegíti a szálak képződését 

a cseppek rovására [20]. A felületi feszültséget igen könnyen lehet befolyásolni felületaktív ada-

lékok hozzáadásával [61]. Ez nagyobb koncentrációk esetében lehetővé teszi a szálképzést, ki-

sebb koncentrációk esetében azonban gyöngyszerű vastaghelyekkel terhelt szálakat eredményez-

het. 

Az oldat viszkozitásának változtatása az egyik leghatásosabb módja a szálátmérő szabályozá-

sának. Sűrű oldatból vastagabb szálak képződnek, mint híg oldatból, egy határ felett pedig folya-

déksugár nem tud kialakulni [53]. A szálátmérők akár egy egész nagyságrenddel is módosíthatók 

[60]. A keletkezett szálak átmérője a polimer koncentrációjának négyzetével arányos [50]. Zérus 
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vezetőképességű oldatokból nem lehet ezzel az eljárással szálakat képezni [55]. Az oldat vezető-

képességének növelése, ami legegyszerűbben sók oldatba keverésével érhető el, általában kedve-

ző hatású. Demir és társai [50] kimutatták, hogy sók hozzáadásával a tömegáram, ill. a termelé-

kenység mintegy 50%-kal növelhető. A felső korlátot a sókristályok szálakon belüli megjelenése 

[62] jelenti. A szálátmérők keskenyebb eloszlást mutatnak és az átlagos átmérő is csökken. En-

nek elsősorban az az oka, hogy a hajlítási instabilitás fázisában a több felületi töltés nagyobb 

nyúlást eredményez [55]. Ennek ellentmond, hogy Heikkila és Harlin [59] azt tapasztalták, hogy 

a termelékenységgel együtt a szálak átmérője is nő. A fellépő instabilitások mértéke is növeke-

dett, aminek hatására 3D-s szerkezetek és egyéb hibák alakultak ki.  

Folyadéksugár kialakulása csak úgy lehetséges, ha az oldatban lévő, elektrosztatikus tér hatá-

sára orientálódott hosszú polimer molekulák átfedik egymást, így a folyadéksugár összefüggő 

marad. Amennyiben a folyadékszálban a molekulák átfedését nem képes a Coulomb erő meg-

szüntetni, úgy folytonos szálak képződnek [55]. Értelmezhető egy kritikus molekulatömeg, 

amely alatt nem lép fel megfelelő mértékű átfedés, vagyis a szálképzéshez ennél nagyobb mole-

kulatömegű polimert kell használni. Azonos oldatviszkozitás mellett a túlságosan hosszú polimer 

láncok pedig már előnytelenebb morfológiát eredményeznek, ami a szálátmérők nagyobb szórá-

sában is jelentkezik. A szálképzés során molekula-töredezés, degradáció nem lép fel. Amennyi-

ben a molekulaláncok nagyon elágazók, akkor az anyag alkalmatlan elektro-szálképzésre, vala-

mint morfológiai szempontból előnyös a kis polidiszperzitás (Pd ≈1) is [55]. 

2.2.3. Környezeti és egyéb hatások 

A környezet és az oldat hőmérsékletének is hatása van a folyamatra. Demir és társai [50] ki-

mutatták, hogy az oldat hőmérsékletének emelésével a szálátmérő eloszlás keskenyebb lesz. A 

hőmérséklet emelésének kedvező hatása valószínűleg a viszkozitás csökkenésével magyarázható, 

ugyanakkor az oldószer párolgásának sebességére is hatással van. 

A munkatérben lévő levegő ventilációja is hatással van az oldószer párolgására, ezáltal a szál-

átmérőre is. Varesano és társai [63] hullámos szálakat állítottak elő levegő befúvásával, tehát a 

morfológiát is befolyásolni lehet ilyen módon. Zárt munkatérben az elpárolgott oldószer kon-

centrációja megnövekedhet, ami gátat szabhat a szálak megszilárdulásának. 

2.3. Kísérleti elrendezések és módosított eljárások 

Az elektrosztatikus szálképző berendezés egyik elrendezési módozata [45] az elmúlt két évti-

zedben széles körben elterjedt szálpaplanok előállítására. Emellett számos innováció is született 

a szálas termék formátumának megváltoztatására és a termelékenység növelésének érdekében: az 
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előbbi a szálgyűjtő módosításával, az utóbbi pedig a szálképző fej (kapilláris) megváltoztatásával 

érhető el. 

2.3.1.  A szálképzés általános kísérleti elrendezése 

Rendszerint cseppformából képzik a szálakat, mert a felületi feszültség és a térfogati erők 

aránya ennél a geometriánál a legkedvezőbb. A szálképző oldatot rendszerint fém kapillárison  

keresztül vezetik be, ami a legtöbb esetben hipodermális injekciós tű [45, 63, 64], de gyakran 

előfordul üveg pipetta [55], vagy egyéb üveg kapilláris is [65]. Az utóbbi esetekben 

huzalelektródát helyeznek a folyadékáramba. Az elektróda nagyfeszültségű tápegységhez 

kapcsolódik. 

Az oldat utánpótlását fecskendő esetén szabályozható térfogatáramú fecskendő pumpa 

biztosítja, a kapilláris lehet függőleges (fent/lent) és vízszintes elrendezésű egyaránt. A másik 

esetben a pipetta tengelyének függőleges irányhoz viszonyított szöge biztosítja az anyagáram 

szabályozását. Egyetlen kapillárissal általában kb. 0,1-10 ml/óra térfogatáram érhető el [45]. 

Szálgyűjtőként általános esetben földelt sík lapot használnak amelyen hordozóanyag is elhelyez-

hető, a szálak további feldolgozhatóságának javítása érdekében. Ez lehet papír, textília, polimer 

film stb. és alkalmazása általában előnyös, mert a keletkezett szálak mennyiségére nincsen befo-

lyással [66], ellenben jelentős vastagságok esetén már érzékelhető, hogy dielektrikumként visel-

kedik. 

A keletkezett szerkezet szabálytalan, potenciálisan végtelen hosszú szálakból álló szálpaplan. 

A folyamatos üzemmód érdekében alkalmaznak mozgóövet, vagy futószalagot is [59, 67] a szá-

lak összegyűjtésére. A keletkezett anyag vastagsága egyenes arányosságban áll az előállítási idő-

vel [55], fordított arányosságban az elhúzási sebességgel. 

2.3.2. Módosított szálgyűjtők szövedéktől eltérő termékek előállítására 

Amennyiben két, egymással párhuzamos fém rudat, vagy lemezt használnak a szálak össze-

gyűjtésére [57], akkor a szálak a rudakra, illetve lemezekre merőleges irányban orientálódva ra-

kódnak le. A forgódobos elrendezés szintén orientációt eredményez. A folyadékszálak egyik vége 

a dobra tapad, míg másik végük szabadon marad. A forgás következtében további nyújtás is fel-

lép, ami még a szálátmérőt is tovább csökkentheti [68]. 

Dupla gyűrűs szálgyűjtő-elrendezéssel [69] szálfolyam állítható elő, amely egyszerűen, az 

egyik gyűrű körbeforgatásával véges hosszú, tetszőleges sodratú fonallá fonható. Az így előállí-
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tott ultrafinom fonal átmérője 5 µm-nél is kisebb. Ezen már végezhetők klasszikus mechanikai 

vizsgálatok (szakítóvizsgálat, töréspróba stb.) [70], de a további feldolgozásnak gátat szab a vé-

ges hosszúság. Különböző drótváz-szerkezetek is használhatók (téglalap, háromszög, rács stb.) 

szálgyűjtőként, de ezek is csak szakaszos üzemmódot tesznek lehetővé [55]. 

A fonalak folytonos üzemű előállítása intenzíven kutatott terület. A próbálkozások egyik cso-

portja azt használja ki, hogy szálgyűjtőként nemcsak szilárd testek, hanem folyadékok is alkal-

mazhatók. 

Teo és társai [64] egy nyitott tartály alján egy kis átmérőjű furatot alakítottak ki (9. ábra). A 

szálgyűjtő szerepét a tartályban lévő nyílt folyadékfelszín tölti be, ide terítődnek a szálak. A föl-

delt kollektor-folyadék a folyadéktartály alján lévő furaton keresztül áramlik ki és örvény kelet-

kezik. Ez a szálakat összesodorja, majd a szálfolyam a folyadéksugárral párhuzamosan távozik. 

A folyadék egy szivattyú segítségével visszavezethető a felső nyitott tartályba, a szálfolyam pe-

dig felcsévélhető. Ezzel a módszerrel elméletileg végtelen hosszú, fonalszerű szálköteg állítható 

elő, azonban az átmérőjének rendszerint nagy a szórása [64]. 

 
9. ábra: Szálkötegek előállítása folyadék-szálgyűjtővel 

1: szálképző fej, 2: szálak összegyűjtése, 3: folyadék-tároló, 4: szálak sodrása örvénnyel, 5: fonal 

kihúzása a folyadékból,  6: tekercselés, 7: folyadék visszavezetése [64] 

Smit és társai [71] a kollektor-folyadék nyitott felszínéről közvetlenül tekercselték fel a für-

dőből kilépő, potenciálisan végtelen hosszú szálfolyammá egyesült szálakat 50 mm/s sebesség-

gel, aminek során nyújtást is kaptak (10. ábra). 

Szálfolyamok és fonalak előállíthatók egyéb, speciális kialakítású szálgyűjtőkkel is. Bazbouz 

és Stylios [72] két egymásra merőleges, különböző átmérőjű korong elektródát használtak. A 

szálak orientálása a két henger között alakul ki. Ezzel a speciális kialakítással az egyik elektródát 

forgatva potenciálisan végtelen hosszú szálfolyamot állítottak elő, 8 m/perc tekercselési sebes-

séggel. 
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Amennyiben szálgyűjtőként egy tű hegyét használják, az a csúcs-effektus révén képes fóku-

szálni a szálakat. Kínai kutatók [73] ezt felhasználva állítottak elő szálfolyamot. A tű hegyével 

kialakított rövid szálfolyamot átvezették egy tekercselő dobra. A szálfolyam dobhoz közeli, már 

összefont része úgy működik, mint a tű hegye, innentől kezdve kialakul egy önrendeződési fo-

lyamat. Ebben vizsgálataik alapján kulcsfontosságú paraméter az oldat vezetőképessége. A te-

kercselés során nyújtás is felléphet. 

 

 

10. ábra: Előfonal előállítása folyadék-szálgyűjtő segítségével [71] 

2.3.3. Termelékenység növelésének lehetőségei a szálképző fej módosításával 

A szálképző fej geometriai kialakítása kulcsfontosságú az elektrosztatikus szálképzés folya-

matára nézve. A termelékenység további növelésének céljából gyakran több kapilláris csövet al-

kalmaznak [74, 75]. Furatok is gyakran előfordulnak [67], de általában azonos paraméterek mel-

lett nagyobb tápfeszültséget igényelnek a szálképzéshez, mint a kapilláris csövek (tűk) végén 

kialakított csepp, amelynél a csúcshatás következményeként a töltések koncentrálódnak. 

Szintén a termelékenység növelésének érdekében Varabhas és társai [67] egy PTFE csövet lát-

tak el radiális kapilláris furatokkal axiális irányban, egy sorban 10 mm-enként, és a belsejébe 

egyedi kialakítású, rács-szerű elektródát vezettek. Szálgyűjtőként mozgó szalagot használtak. Az 

anyagáramot nyomás változtatásával szabályozták. Eredményeiket úgy értékelték, hogy az álta-

luk kifejlesztett eljárás sokkal egyszerűbb, mint ahol sok tűt helyeznek el. Ezt az elrendezést 

használta később Heikkila és Harlin [59] azzal a módosítással, hogy egyszerű lineáris huzalelekt-

ródát használtak. 

Andrady és társai [76] szintén a kapillárisok számának növelésével kívántak termelékenység-

növekedést elérni. A szálképző furatokat nem síkban helyezték el, hanem egy hengeres dob pa-

lástján (11. ábra). A kollektort a szálképző dobbal koncentrikusan alakították ki. A dob fordulat-
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számával és a belső nyomás állításával lehet szabályozni az oldat térfogatáramát. A keletkezett 

szálak mennyisége nagyságrendekkel nagyobb, mint egyetlen kapilláris esetében, azonban nem 

fordítottak kellő igényt a szálgyűjtő véges kiterjedésének megnövelésére. 

 
 

11. ábra: Forgó szálképző dobos elrendezés – 1: tápegység, 2: oldat bevezetése, 3: szálképző dob, 4: 

folyadékba vezetett elektróda, 5: kapillárisok a dob felületén, 6: szálgyűjtő [76] 

A módosított szálképző eljárások egy másik csoportja a szabad folyadékfelszínből indul ki. A 

legelső ilyen Yarin és Zussman [77] munkájában tárgyalt. Ők egy lapos edény aljára mágneses 

folyadékot (magnetit reszelék szilikon olajban) töltöttek. Erre óvatosan ráhelyeztek egy vékony 

polimer (PEO) filmet. A mágneses folyadékot permanens mágnessel vagy tekerccsel indukált 

mágneses térbe helyezték, ami ennek hatására függőleges irányú kitüremkedéseket hoz létre a 

felszínen, magán mozgatva a polimer filmet. A folyadékot elektrosztatikus térbe helyezve a kitü-

remkedések hegyén Taylor-kúpok képződtek és így egy szabad felületű elektrosztatikus szálkép-

zési eljáráshoz jutottak, amit ők „tű nélküli” eljárásnak neveztek. A termelékenység a kapilláris 

eljárásénál nagyságrendekkel nagyobb, úgy becsülték, hogy 1 cm
2
 folyadékfelszínről 26 folya-

déksugár lép ki egy időben. 

Ebből az alapgondolatból indult ki 2008-ben több kutatócsoport is, mint pl. a kínai Liu és He 

[2, 78, 79], a dél-afrikai Smit és Sanderson [80], valamint az egyesült államokbeli Reneker és 

társai [81], akik a nyílt folyadék felszínén levegő/nitrogén gáz bevezetésével buborékokat állítot-

tak elő. Ezek a buborékok képesek átvenni a Taylor-kúpok szerepét, és innentől kezdve a szál-

képzés a 2.1. fejezetben tárgyaltak szerint történik. A kapilláris eljárással az oldat paraméterei a 

meghatározóak, itt a buborékok mérete a legfőbb jellemző [79], így akár 50 nm-es átmérőjű szá-

lak is képezhetők. Az eljárás hátránya, hogy nagyon nagy felszínen érintkezik az oldat a környe-

zettel, ami az oldat betöményedéséhez és fokozott oldószerpárolgáshoz vezet. 

A cseh Nanospider™ [33, 82] eljárásnál egyszerűen folyadék filmből képzik a szálakat. Faj-

lagosan talán ez az eljárás igényli a legtöbb energiát és feszültséget, ellenben igen termelékeny. A 

polimer oldatot egy forgó, töltött elektróda hordja fel a saját felszínére, innen történik a szálkép-



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

17 

 

zés. A 12. ábra [33] mutatja be, hogyan alakulnak ki a henger felszínén a Taylor-kúpok és miként 

képződnek, majd rakódnak le a szálak a kollektor felületére. Ennek kissé módosított változata 

[83], amikor a hengerrel először egy, a henger tengelyével párhuzamos, lineáris elektródára hord-

ják fel a polimer oldatot, majd erről történik a szálképzés. Az eljárás hátránya, hogy a folyadék-

film nagy kiterjedésű, ami fokozott oldószerpárolgáshoz és betöményedéshez vezet. Az oldatba 

kevert részecskék leülepedhetnek az oldat-tartály aljára.  

      

 a) b) 

12. ábra: Nyílt folyadékfelszínű szálképzés – a) Nanospider™ technológia [33], b) A módosított 

eljárás Chang és Lee [83] szerint. 1: oldat, 2: felhordó henger, 3: lineáris elektróda, 4: szálképző-

tér, 5: földelt kollektor, 6: tekercselés 

A töltés-befecskendező eljárást elektrosztatikus porlasztásra fejlesztették ki, szálképzésre való 

alkalmazását Kelly [84] szabadalmaztatta. Ez a 2.1. fejezetben tárgyalt kapilláris eljárás alterna-

tívája lehet. Az elektromosan szigetelő alapanyag (polimer ömledék) két elektródával is érintke-

zik: kívülről egy tompa kialakításúval, valamint a folyadékba vagy ömledékbe merülő hegyes 

elektródával. A kettő közé nagy feszültséget kapcsolva és nyomásnövelés (pl. levegő bejuttatása) 

mellett a folyadék kipréselhető a tompa elektróda szájnyílásán, Taylor-kúp nem képződik. Mivel 

az ömledék elektrosztatikusan töltött, ezért a belőle kialakított sugár hasonló instabilitásokat 

szenved, mint a kapilláris eljárás esetében, végül nanoszálas szövedékként szilárdul meg a szál-

gyűjtőn. A termelékenysége 2-3 nagyságrenddel nagyobb, mint a kapillárisos-oldatos eljárásnak. 

2.4. Elektro-szálképzett anyagok felhasználása kompozitokban 

Huang és társai [85] szerint az elektro-szálképzett anyagok felhasználása a következő főbb 

területekre bontható: szűréstechnika, orvostechnikai alkalmazások, mesterséges szövetek 

vázanyaga,  katonai védőruházatok, szenzortechnika, kozmetikumok. 
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A kereskedelmi forgalomban kapható elektro-szálképzett anyagokat előszeretettel használják 

fel ipari szűrőkben, levegő- és víztisztításban, valamint biológiai szűrőkben [86-92]. A másik 

feltörekvő alkalmazási terület, az orvostechnika, amely három csoportra bontható: szintetikus 

protézisek, szabályozott gyógyszerleadású rendszerek [9,14] és szervátültetések [13, 93-95]. 

Szintetikus protézisek esetén elsősorban érprotézisekre kell gondolni. Az alapanyagokkal szem-

beni alapkövetelmény a biokompatibilitás, ami alatt a biológiai rendszer – az élő, többnyire em-

beri szervezet – és a biológiai rendszerbe helyezett technikai rendszer zavartalan együttműködé-

sét, összeférhetőségét értjük [96]. Elképzelhető, hogy a jövőben a ma használatos PET és PTFE 

alapanyagú, körszövéssel vagy habosítással előállított érprotézisek mellett elterjednek az elektro-

szálképzett protézisek is.  

Az ideális szerkezetű polimer alapanyag elméleti szilárdsága és a kereskedelemben kapható 

tömbforma közötti szilárdságbeli eltérés akár ezerszeres is lehet (például PE esetén) [97]. A szál-

átmérő csökkenésével az anyag szilárdsága jelentősen nő, az anyag statisztikailag közelít a hi-

bamentességhez. Ezt az összefüggést mutatja be a 13. ábra. 

 

 

a) b) 

13. ábra: Mérethatás szálas anyagok esetében – a) Különböző gyártmányú szénszálak 

húzószilárdsága a szálátmérő függvényében [98] b) Nanoszálak húzómodulusza a szálátmérő 

függvényében (He és társai [2] munkája [99] alapján) 

Ez a jelenség általánosan megfigyelhető minden polimer szerkezeti anyag esetén. Amennyi-

ben a szálak átmérőjét két további nagyságrenddel tudjuk csökkenteni, vagyis ha nanoszálakat 

állítunk elő, a húzószilárdság és modulusz elméletileg, azonos szálszerkezet esetén, többszörösé-

re növekszik. További előny, hogy minél kisebb a szál átmérője, elméletileg annál nagyobb a 

molekulaláncok szálon belüli orientációja az elektrosztatikusan előállított szál irányának megfe-

lelően [100]. Egy makro-szinten rövidnek tekinthető, néhány mikrométer hosszú nanoszál l/d 

alaktényezője a 10
3
 nagyságrendbe esik, így elméletileg gyengébb határfelületi adhézió esetén is 

megfelelő tapadás érhető el a szálas erősítőanyag és a mátrix között. Ezek miatt az egyedülálló 

tulajdonságok miatt jogosan merül fel, hogy a nanoszálakat a kompozitokban is használják. 
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 Az elektrosztatikus szálképzéssel kapcsolatosan előállított kompozitok lényegében három 

csoportba sorolhatók: I.: nanoszálakkal és szálpaplanokkal erősített kompozitok, 

II.: nanorészecskékkel erősített nanoszálak, III.: exokompozitok, vagy más néven díszített 

nanoszálak: olyan nanoszálak, amelyek felszínéhez nanorészecskéket kötnek [55]. 

2.4.1.  Kompozit nanoszálak 

A kompozit nanoszálak olyan nanorészecskékkel társított szálak, amelyeknél a társítás a szá-

lakon belül, vagy kívül helyezkedik el. Az ilyen nanoszálak tehát önmagukban is kompozitoknak 

tekinthetők, emellett hibrid kompozitok erősítőanyagává is válhatnak. 

2.4.1.1. Kisebb nanorészecskékkel társított nanoszálak 

Kisebb nanorészecskékkel társított nanoszálak alatt a nanocsövekkel és egyéb 

nanorészecskékkel társított kompozitokat értjük. Mivel a szén nanocsövek különleges tulajdon-

ságokkal bírnak: kimagaslóan nagy szilárdságúak és moduluszúak, kis sűrűségűek, jó hő- és 

elektromos vezetők, ezért szívesen használják ezeket kompozitok erősítőanyagaként. A szilárd-

ságuk két nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint egyes erősítő szálaké, ezért elméletileg már kis 

térfogatarányban felhasználva is jelentős szilárdságnövekedés érhető el velük [1]. Mivel a szén 

nanocsövek átmérője egy-két nagyságrenddel kisebb a nanoszálak átmérőjénél, ezért nanoszálak 

belsejébe helyezhetők. A szén nanocsöveket a polimer oldatba keverik, a jó eloszlatás érdekében 

gyakran alkalmaznak ultrahangos keverőt, és egyéb, nagy nyíró igénybevételeket előidéző mec-

hanikus keverőket [101]. A jól eloszlatott nanocsövek szálirányban orientálódnak és egyes ese-

tekben a szál molekuláinak orientációját is kedvezően befolyásolják (14. ábra). 
 

 
14. ábra: CNT-vel társított PA 6.6 nanoszálak TEM képei – a) Kevésbé jól diszpergált 

nanocsövekkel, b) Megfelelően diszpergált nanocsövekkel, amelyek szálirányba orientáltak [103] 
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A CNT társítással a nanoszálak mechanikai tulajdonságai is számottevően javíthatók. 0,75% 

SWCNT tartalom hatására közel 60%-os húzószilárdságbeli, valamint 60%-ot meghaladó 

moduluszbeli növekedés is elérhető [102]. A kulcs általában a megfelelő eloszlatás és adhézió 

elérése. A kompozit nanoszálakat elő lehet állítani költséghatékony módon, nagyüzemi körülmé-

nyek között is, pl. nyílt folyadékfelszínű (Nanospider) elektro-szálképzéssel. A nanocsövek 

ilyenkor is a szálak belsejébe ágyazódnak be, amit Košt’akova és társai [101] Raman-

spektroszkópiai eredményei is alátámasztanak.  

A szén nanocsövek mellett egyéb nanorészecskék is használatosak: korom, hántolt grafit, 

montmorillonit, egyéb nano-szilikátok stb. [55, 104-108] de ezek kevésbé köthetők a szintetikus 

polimer-polimer kompozitok és a dolgozat témaköréhez. 

2.4.1.2. Exokompozit nanoszálak 

A harmadik csoportot az exokompozitok alkotják, amelyeket gyakran díszített szálaknak is 

hívnak. Ezek elsődleges szerepe gyógyszeradagoló készülékeknél van, mivel igen gyors ható-

anyag-kioldódást tesznek lehetővé. A szálak felületére úgy viszik fel a nanorészecskéket, hogy a 

szálképzést „poros” környezetben végzik, vagy elekroporlasztással kombinálják a szálképzési 

eljárást, de a merítés, mint nedves eljárás is megjelenik [55]. 

Hou és Reneker [109] CVD eljárással nanocsöveket hozott létre szén nanoszálak felszínén. 

Az így kialakult fésűs szerkezetet a 15. ábra mutatja. Ezzel az eljárással a CNT-k aggregálódása 

meggátolható. 

 

15. ábra: Szén nanoszálak felületén in situ előállított szén nanocsövek transzmissziós 

elektronmikroszkópi (TEM) képe [109] 

2.4.2. Nanoszálakkal társított kompozitok 

A hagyományos szintetikus polimer-polimer kompozitok társíthatók nanoszálakkal, így hozva 

létre hibrid kompozitokat. A nanoszálas szerkezet megváltoztathatja a rétegek közötti kapcsolat 
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minőségét, vagy egyéb, „intelligens” funkciókkal ruházhatja fel az anyagot. A termoplasztikus 

nanoszálak szilárdsága – a kedvezőtlenebb szálstruktúra miatt – általában egy nagyságrenddel 

kisebb, mint a mikroszálas erősítőanyagé, így ezekben a konstrukciókban a nanoszálak inkább a 

repedések terjedésének meggátolását szolgálják, semmint erősítenek.  

Ugyanakkor a nanoszálas anyagok kompozitok elsődleges erősítőanyagai is lehetnek, ameny-

nyiben megfelelően szilárd anyagokból hozzuk létre azokat, vagy a szálforma kialakítása után 

érjük el a megfelelő mechanikai tulajdonságokat, pl. hőkezeléssel. Ez a fejezet összefoglalja a 

nanoszálas nanokompozitokban rejlő kutatási és ipari lehetőségeket. 

2.4.2.1. Nanoszálak, mint a kompozitok másodlagos erősítőanyagai 

A rétegekből felépített, hőre keményedő mátrixú polimer kompozitok szilárdságának határa 

gyakran a rétegközi tulajdonságokon múlik. Olyan esetekben, amikor a kompozit alkatrész nem 

az erősítőrétegek síkjába eső terheléseknek van kitéve, pl. kihajlásnál, csavarásnál, síkra merőle-

ges erőknél stb. számolni kell a delamináció, rétegelválás jelenségével. A korábbi időkben szá-

mos eljárást fejlesztettek ki, hogy csökkentsék a probléma mértékét: fizikai keverékek, szívós 

polimer filmek [110-112], vagy szén nanocsövek [113-115] elhelyezése a rétegek közé stb., de 

ezek a megoldások általában megváltoztatják az alkatrész geometriáját és tömegét. Varrás, z-

tűzés (z-pinning) és egyéb módszerek [115-116] is alkalmazhatók a rétegek egymáshoz rögzíté-

sére, de ezek a módszerek az erősítőanyag szálainak helyi sérülésével és jelentős költségekkel 

járnak. A nanoszálas rétegek ugyanakkor porózusak, nagyon hajlékonyak, jól idomulnak az erő-

sítőanyag alakjához és csekély tömegűek. A gyanta síkbeli elrendeződését is segíthetik az imp-

regnálás során. A nanoszálak erősítőanyagok közé helyezését Dzenis és Reneker szabadalmaztat-

ta [16] 2001-ben. Az alkalmazási példák között unidirekcionális szénszál erősítésű epoxi mátrixú 

kompozitokat társítottak poli-benzimidazol (PBI) szálakkal és eredményként 15%, illetve 130%-

os növekedést tapasztaltak a kompozitok I., illetve II. módbeli törési munkájában. 

A nanoszálak létrehozhatók síklemez elektródán, ekkor a szálakat óvatosan kell eltávolítani a 

szálgyűjtő felszínéről, például formaleválasztó kimosásával. Célszerű a közvetlen terítékképzés 

az erősítőanyag felszínére, mivel a nanoszálas anyag felületi tömege gyakran kevesebb, mint 

1-2 g/m
2
. Ebben az esetben nem sérül szállítás és feldolgozás közben, ami a reprodukálhatóság 

miatt, üzemi gyártásnál lényeges szempont, valamint a formaleválasztó anyag is megspórolható. 

Fém szerszám alkalmazása esetén az erősítőanyag rétegek nanoszálakkal való bevonása történhet 

akár a szerszámban, akár robot segítségével is. Az erősítőanyag tekercs formában, teljes széles-

ségében is bevonható, amit egyaránt elvégezhet az erősítőanyag, vagy a termék gyártója. Összes-

ségében tehát kiválóak az automatizálási lehetőségek [MK1]. 
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A nanoszálas rétegek pórusméret-eloszlása kulcsfontosságú a gyantafelszívási folyamatban. 

Az esetlegesen rossz nedvesítés hatására kialakuló kedvezőtlen beágyazás miatt előfordulhat, 

hogy a nanoszálas szerkezet rontja a mechanikai tulajdonságokat [117]. A nanoszálak impregná-

lásának minősége ezért kulcsfontosságú. Ajánlott vákuumpréselést vagy túlnyomásos technikát 

(VARTM, H-VARTM, autokláv, sajtolás stb.) alkalmazni a légbuborékok eltávolításának érdeké-

ben [118-119]. 

További fontos szempont a nanoszálas szövedékek optimális vastagságának megtalálása: a túl 

vékony rétegnek nincsen tulajdonság-módosító szerepe, a túl vastag a síkbeli tulajdonságokat 

rontja. Liu és társai [118] azt mutatták ki, hogy ha a nanoszálas rétegek összegzett vastagsága 

eléri a laminát vastagságának 10%-át, akkor – nem meglepő módon – már a kompozit hajlító 

moduluszában és rétegközi nyírószilárdságában is szignifikáns csökkenés tapasztalható. Thang 

és társai szerint a nanoszálas rétegek vastagságának növelése a 20-105 µm-es tartományon belül 

a repedések keletkezéséhez, valamint terjedéséhez szükséges energiát növelte [119]. 

A szálátmérőt is érdemes csökkenteni, mivel a finomabb nanoszálak hatékonyabban alkal-

mazhatók. Zhang és társai [119] a nanoszálas szövedékek vastagságának és a nanoszálak átmérő-

jének hatását vizsgálták szénszál/epoxi/poli-éterketon (PEK) nanoszálas hibridkompozitok I. 

törési módú szívósságára, valamint hajlító és dinamikus termomechanikai analízissel (DMTA) 

mért tulajdonságaira. A nanoszálak tömegaránya 0,2-0,7% között változott. A finomabb 

nanoszálak nagyobb növekedést eredményeztek a vizsgált tulajdonságokban, azonban a 

nanoszálas társítás önmaga volt a növekedés igazi oka, a szálátmérő ezen belül csak másodlagos 

szereppel bírt. 

Az alkalmazott nanoszálas réteg típusa is befolyásolja a rétegközi erősítés minőségét. A rideg 

(pl. kerámia) nanoszálak a húzómoduluszt növelik meg, az elasztomer nanoszálak a rétegközi 

nyírószilárdságot, de csökkentik a moduluszt (Liu és társai [118]). Ez egyben lehetőséget is te-

remt arra, hogy a kompozitok mechanikai tulajdonságait tudatosan módosítsuk azáltal, hogy a 

megfelelő nanoszálas anyagot választjuk ki. Ugyanakkor, elég kevés szakirodalom lelhető fel 

ezen a területen, így ismereteink a paraméterek optimális megválasztásáról még korántsem telje-

sek. 

2.4.2.2. Szén nanoszálak, mint a kompozitok elsődleges erősítőanyagai 

Hamar kiderült, hogy a termoplasztikus anyagokból (pl. a PA, PS) képzett nanoszálak nem 

rendelkeznek megfelelő szilárdsági tulajdonságokkal ahhoz, hogy hőre keményedő kompozitokat 

erősítsenek. A leginkább elterjedt erősítőanyagok ezen a területen egyébként is az üvegszál, 

szénszál, valamint az aromás poliamidokból, ún. aramidokból (pl. Kevlar
®

) képzett szálak. Ezek 
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mellett a bazaltszálakkal erősített kompozitok is egyre népszerűbbek [120], valamint számos új, 

nagyszilárdságú szál jelent meg a kereskedelmi forgalomban, mint pl. a polibenzobiszoxazol 

(PBO) stb. 

Az üveg nanoszálak előállítása gátakba ütközik, mivel az üveg 700°C felett olvad meg, ennél 

jóval nagyobb hőmérsékletre lenne szükség, hogy a vékony folyadékszál ne szilárduljon meg idő 

előtt, így technológiailag járhatatlannak tűnik ez az út. Bioaktív üvegszálakat ugyan előállítottak 

már szol-gél eljárással [121], de ezek felhasználása nem kompozitipari célú. Aramid szálat is 

lehetséges elektro-szálképzéssel előállítani, de az oldatba vitelük körülményes. Yao és társai 

[122], valamint Bai és társai [123] meta-aramidból; Srinivasan és Reneker [124] para-aramidból 

állítottak elő nanoszálakat, de pl. PBO-ból is volt már sikeres próbálkozás [125]. Ezek mellett a 

próbálkozások mellett a kutatók figyelme inkább a szén nanoszálak előállítására irányul.  

2.4.2.3. Prekurzorok előállítása szénszálgyártáshoz 

A szén nanoszálak előállítása során a kiindulási szálat, az ún. prekurzort állítják elő elektrosz-

tatikus eljárással, majd azt termokémiai kezeléseknek vetik alá. A nagyszilárdságú és/vagy 

moduluszú szénszálak PAN, vagy izotaktikus kátrány prekurzurból készülnek. Elektrosztatikus 

szálképzés során éppúgy a PAN alapanyag a népszerűbb, mint a hagyományos szénszálgyártás-

ban. A PAN előnye az oldatos szálképzés során tág határok között beállítható viszkozitásban rej-

lik. Kátrány-alapú nanoszálak előállítására több kísérlet is ismert [126, 127], de ezzel a techniká-

val a nagy viszkozitás miatt a szálátmérőt nem lehet néhány mikrométer alá csökkenteni. 

PAN-ból a hagyományos (5-10 μm átmérőjű) szénszálak előállítása során első lépésben rész-

legesen oxidálják a prekurzort, amit kétlépcsős hőkezelés, az ún. karbonizáció követ [98] inert 

atmoszférában. A hőkezelés hasonlóan véghez vihető nanoszálak esetében is, azonban nagyon 

kevés tapasztalat áll rendelkezésre. Ezzel szemben a hagyományos szénszálgyártásról nagyon 

sok tapasztalat és tudományos eredmény született, amelyek, ha csak alapelveiben is, de átültethe-

tők a nanoszálas prekurzorokból történő szálgyártásra. 

Maga a PAN, mint homopolimer (16. ábra) viszonylag régen ismert, de mivel bomlási hőmér-

séklete olvadási hőmérséklete alatt van, ezért ömledékes szálgyártásra, vagy egyéb hagyományos 

megömlesztéssel járó műanyagipari feldolgozásra nem alkalmas [98]. 1942-ben találták meg azt 

az oldószert, N,N-dimetilformamidot (DMF), amely lehetővé teszi koncentrált oldat előállítását. 

PAN szálat már 1943-ban előállítottak, de gyártása textilipari célokra csak az 1950-es években 

indult. Shindo [128] volt az első, aki PAN-ból szénszálat állított elő (1961-ben), mára pedig már 

a világ szénszálgyártása mennyiségét tekintve mintegy 90%-ban ilyen alapú. 
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16. ábra: PAN homopolimer molekulalánc [98] 

 

A PAN molekulaláncai közötti távolság csupán 0,53 nm, ami a nitril csoport nitrogénje és a 

szomszédos molekula hidrogénje között kialakult hidrogénkötés miatt ilyen kis érték. Ez egya-

ránt magyarázza a nehéz olvaszthatóságot és oldhatóságot, ami miatt a szálgyártáshoz 

kopolimerizálni szokták a PAN-t. A legalább 85% akrilnitrilt tartalmú kopolimer szálakat egysze-

rűen PAN szálnak nevezik, míg a 35-85% közötti tartalmú szálakat modakrilnak, az utóbbit a 

textilipar alkalmazza, szénszálgyártásra nem alkalmas. A szénszálgyártás kezdetén az ipari elter-

jedésnek komoly gátat szabott, hogy a már meglévő PAN üzemek a textilipar számára gyártottak 

PAN szálakat, amelyekből az eltérő követelmények miatt nem lehetett igazán nagy moduluszú 

szénszálakat előállítani [128]. 

A stabilizáció során lejátszódó ciklizáció és kémiai dehidrogénezés egyaránt exoterm folya-

mat, amelyek hirtelen és részben egyidejű lejátszódásakor a PAN molekulák degradálódhatnak, 

ezért olyan monomereket kell választani a kopolimerizációhoz, amelyek a stabilizáció során fel-

szabaduló hő mennyiségét és intenzitását egyaránt csökkentik. A prekurzor szálak átmérőjének 

minél kisebbnek kell lennie, hogy az egyébként rossz hővezető anyag keresztmetszetén belül a 

hőkezelés során minél homogénebb hőmérsékletprofil alakuljon ki, valamint a reakciók során 

felszabaduló hőt a szál a nagyobb fajlagos felületén keresztül könnyebben le tudja adni a kör-

nyezetének. A jellemző molekulatömeg szálképzésnél előnyösen 40-70 kDa, ami nagyjából 1000 

ismétlődő egységet jelent. Ez valamivel kevesebb, mint a textilipari felhasználású szálaknál (ahol 

ez 80-180 kDa). A polidiszperzitási indexet 1,5-3 közötti értéknek célszerű megválasztani. A 

nagy szilárdság eléréséhez fokozottan figyelni kell a gyártási környezet tisztaságára, mivel a 

prekurzorban lévő szennyeződések nagy mértékben csökkenthetik a belőlük előállított szénszá-

lak szilárdságát [98]. 

A gyakorlatban a gyártók többféle monomert építenek be a PAN láncokba. Az exoterm hő 

nagy mértékben csökkenthető hatékonyságuk sorrendjében: itakonsav, metakril sav, akrilsav és 

akrilamid komonomerekkel. Ezen kívül használhatók még vinilészterek, vinilamidok, nátrium 

sók stb. A komonomerek pirolízisben betöltött előnyös szerepük mellett a jobb oldhatóság, vala-

mint jobb szálképzési hajlam elérésében is nélkülözhetetlenek. A túlságosan sok komonomer 
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használatával az exotherm hőmennyiséget jóval a "biztonságos" érték alá is le lehet csökkenteni, 

csak nem érdemes, mert a későbbiekben ez a hőkezelési idő megnövekedésével jár, ami gazdasá-

gossági problémákat vet fel. A másik ok, hogy a szálképzés csak megfelelő kristályos részarányú 

PAN-ból lehetséges, ennek mértékét pedig csökkentik a komonomerek [98]. 

A szénszál előállítására alkalmazott alapanyagokról ezek az alapelvek ismertek, a tényleges 

prekurzor összetételt a legtöbb gyártó ipari titokként kezeli. 

A PAN prekurzorok előállítása az iparban nedves-oldatos, ritkábban száraz-oldatos eljárással 

történik. Az utóbbi eljárás gyorsabb szálgyártási sebességet tesz lehetővé, de egy időben keve-

sebb szál rögzíthető a megfelelő alakban. Oldószerként DMF mellett elterjedt pl. a γ-

butirolakton, N,N-dietilacetamid (DMAC), dimetil-szulfoxid (DMSO) és etilén-karbonát is. Le-

hetőség van a szálak ömledékes előállítására is, de ez jelenleg nem egy kiforrott, iparban alkal-

mazott módszer [98]. 

A folyadékszál megszilárdulása után a szálakat rendszerint nyújtásnak vetik alá, a PAN üve-

gesedési átmenetének hőmérséklete (Tg) felett a molekuláris orientáció növelése céljából. Ez a 

gyakorlatban rendszerint forró-nedves közegben történik, pl. gőzben, glikolban, glicerinben [98]. 

2.4.2.4. Pirolízis 

A szénszál előállítását PAN homopolimer prekurzorból a 17. ábra mutatja be egy idealizált 

esetben. Az ábra jobb oldalán az is fel van tüntetve, hogy az egyes lépéseknél az anyagban mi-

lyen elemek milyen arányban vannak jelen. 

A szénszálak előállításánál első lépésben oxidálják a prekurzort, amely rendszerint roving 

formájában áll rendelkezésre. Az így előállított oxidált, ciklizált, stabilizált PAN szálak a szén-

szálgyártásnak lényegében első termékei és előszeretettel használják azokat kompozitokban 

égésállóságuk és megfelelő mechanikai tulajdonságaik miatt. Az oxidáció jellemzően alacsony 

hőmérsékleten (230 – 350°C-on), lassan játszódik le és kialakul egy kondenzált gyűrűs szerkezet 

[131]. 

A hagyományos szénszálgyártás során az oxidációs fázisban jelentős súlycsökkenés és zsugo-

rodás lép fel. Az oxidációs folyamat rendszerint a szál külseje felől indul meg, kialakul egy mag-

héj szerkezet. A héj egyre vastagabb lesz, a teljes oxidációt elérve a mag el is tűnik.  

Az oxidáció során lényegében három kémiai folyamat megy végbe. Az első az ún. ciklizáció, 

vagy más néven gyűrűzáródás, amely során a szénhez hármas kötéssel kapcsolódó nitrogén 

(nitril csoport) egyik kötése átkötődik a szomszédos oldallánc szénatomjához (lásd 17. ábra). 

Ennek eredményeként egy térhálós szerkezet, ún. létrapolimer alakul ki. 
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17. ábra: Szénszál előállítása PAN-ból [98] (AH: alacsony hőmérsékleten, MH: magas 

hőmérsékleten) 

A második kémiai folyamat, amely jelentős a stabilizáció során, a kémiai dehidrogénezés, 

aminek eredményeként a létrapolimerben kialakul egy további kettős kötés, mivel a főláncon 

lévő minden második szénatomról hidrogén lép ki és oxigénnel egyesülve vízzé kondenzál (18. 

ábra). A harmadik kémiai folyamat, hogy a létrapolimeren különböző funkciós csoportok alakul-

nak ki. 

 

 
18. ábra: PAN dehidrogénezése [98] 

Ideális esetben az előbbi folyamatok játszódnak le, a gyakorlatban azonban összetettebb a 

probléma. A stabilizáció során lejátszódó valódi folyamatokra számos elmélet született. Az oxi-
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datív környezetben történő hőkezelés hatására kialakuló szerkezetre egy lehetséges modell sta-

tisztikailag közelíti meg a problémát és az egyes formációk kialakulásának gyakoriságát adja 

meg (19. ábra). 

 
19. ábra: PAN ciklizációjának statisztikus értelmezése [98] 

A valóságban a PAN nem izotaktikus polimer, ezért a ciklizáció során a létrapolimer nem a 

molekula teljes hossza mentén (ami kb. 1000 ismétlődő egységet jelent) alakul ki. Egy lehetséges 

modellt mutat be a 20. ábra. 

 
20. ábra: Valós PAN molekula ciklizációjának modellje [98] 

Amennyiben orientáltak a molekulák, az is előfordulhat, hogy a ciklizáció nem a molekulán 

belül játszódik le, hanem az egymás melletti láncok között alakul ki gyűrűs szerkezet a 21. ábrá-

nak megfelelően. Ebben az esetben tehát a molekulaláncok között is alakulnak ki elsőrendű köté-

sek. Az intermolekuláris ciklizáció nagyobb aktiválási energiával rendelkezik, mint az intramo-

lekuláris. A kilépő hidrogén-cianid gáz kezeléséről pedig külön gondoskodni kell. 

 
21. ábra: PAN intermolekuláris ciklizációja [98] 

A gyűrűs szerkezet kialakulása tehát összetett folyamat. A kialakult szerkezet ismerete elen-

gedhetetlen a megfelelő stabilizációhoz. A vizsgálati módszerek közül érdemes kiemelni a Fouri-

er-transzformációs infravörös spektroszkópi (FTIR) vizsgálatokat. A 22. ábra azt mutatja be, 

hogy a különböző hőmérsékleteken stabilizált minták spektrumai hogyan változnak a szerkezet-

változással összhangban. 
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22. ábra: Stabilizált és hőkezelés nélküli (referencia) PAN szálak Fourier-transzformációs 

infravörös (FTIR) spektrumai [130] 

A nanoszálak pirolízise nem teljes mértékben ismert és mélységeiben kidolgozott terület. A 

szálak pirolízisének jellemző hőmérséklete a hagyományos szénszáléhoz hasonló [132]. Mivel a 

nanoszálak nitril csopotjai jobb reakcióképességűek, mint a mikroszálak esetében, ezért a szer-

kezeti átalakulás gyorsabban megy végbe a stabilizációnál [133], rövidebb hőkezelés is elegen-

dő. Gu és társai [134] PAN homopolimer nanoszálakat vizsgáltak és a DSC görbén egyetlen csú-

csot találtak, azonban azt a mikroszálakéhoz képest néhány °C-kal eltolva. Arra a következtetés-

re jutottak, hogy nanoszálak esetében a ciklizáció folyamata könnyebben indul meg. 

Dhakate és társai [135] azonos PAN kopolimerből készült nano- és mikroszálakat, valamint 

filmeket vizsgáltak DSC-vel és eredményként azt kapták, hogy eltérően viselkednek. A 

mikroszálak és filmek egyetlen exoterm csúccsal rendelkeznek, amit a nitril csoportok eliminá-

ciójának (ciklizációnak és a létrapolimer szerkezet kialakulásának) feleltettek meg. A nanoszálas 

minta esetében két elkülönülő csúcsot kaptak (23. ábra). Az első csúcs hasonló hőmérsékleten 

(kb. 275°C-on volt megfigyelhető), azonban megjelent egy másik, nagyobb intenzitású is (min-

tegy 317°C-on). A magyarázatuk szerint a nanoszálak esetében a nagy felület/tömeg arány miatt 

lehet eltérés. Véleményem szerint mindegyik görbén megfigyelhető mindkét csúcs, azonban az 

első két esetben kevésbé különül el, mert kevésbé intenzív, és mert az alapvonal is megváltozik a 

szerkezeti átalakulás hatására. Így azonos reakciók játszódnak le, de azok intenzitásukban és ki-

netikájukban egyaránt különböznek. 

Liu és társai [133] is hasonlóan eltérő viselkedést tapasztaltak és arra a következtetésre jutot-

tak, hogy az okot az eltérő szerkezetben kell keresni. A hagyományos szálak nagy belső orientá-

cióval rendelkeznek, ami révén a sok, egymással párhuzamosan futó molekulalánc között kiala-

kuló intermolekuláris orientáció, ami alacsony aktiválási energiával rendelkezik, már a stabilizá-
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ció korai szakaszában végbe megy. A nanoszálakban lévő molekulák nagy része hélix struktúrába 

rendeződik, ahol a nitril csoportok annak külső oldalán helyezkednek el. Ez a szerkezet a termo-

dinamikai okok mellett azért alakul ki, mert a szálképzés során a folyadéksugár nyújtása egyre 

kisebb mértékű és még az oldószer teljes elpárolgása előtt a molekulaláncok relaxálódnak. Ennél 

a konformációnál a magasabb aktiválási energiájú, intramolekuláris ciklizáció a jellemző és egy 

második csúcs jelenik meg a DSC görbéken. 

 
23. ábra: PAN kopolimer anyagok DSC görbéi – 1) mikroszál, 2) film, 3) nanoszál  [135] 

A PAN nanoszálak mechanikai tulajdonságainak javítása érdekében melegen nyújtás is alkal-

mazható Tg hőmérséklet felett [102]. Moon és Farris [136] PAN kopolimerből, különböző szál-

orientációjú szálfolyamokat állítottak elő véges hosszúságban. A stabilizáció alatt mechanikai 

feszültséget alkalmaztak, valamint különböző hőmérsékleteken nyújtották a mintákat. Azt a kö-

vetkeztetést vonták le, hogy a nyújtási hőmérsékletnek Tg felett kell lennie. A legjobb eredményt 

mintegy 60°C-kal felette, kb. 160°C-on érték el. Hou és társai [102] pl. 135°C-on, 5 perces nyúj-

tást alkalmaztak véges hosszúságú mintákon, azokra állandó tömeg ráfüggesztésével. A kristá-

lyosságot 11-38%-kal tudták megnövelni és a kristályos részecskék átlagos mérete 4-ről 11 nm-

re nőtt. A belső rendezettség javulásával egyetemben természetesen a szilárdsági tulajdonságok 

is javultak: a húzószilárdság 55%-kal, míg a modulusz 156%-kal, ugyanakkor a stabilizáció so-

rán felszabaduló hő mennyisége nőtt. 

A megfelelő kopolimerizáció nanoszálaknál azonban még fontosabb, mint mikroszálaknál. 

Egyes esetekben akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet a stabilizáció során felszabaduló 

energia intenzitása [135], ami degradációhoz vezethet. A termogravimetriai (TGA) vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a PAN nanoszálak különösen érzékenyek a hőmérséklet indukálta degradáció-

ra (24. ábra).  
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A nagyobb hőmérséklet okozta tömegcsökkenés a polimer láncok között visszamaradt oldó-

szereknek tulajdonítható, amelyek emellett ráadásul még lágyítják is a szálakat és zsugorodáshoz 

is vezethetnek a pirolízis során. A zsugorodás elképzelhetően a nanoszálas szerkezet átrendező-

déséhez és egyéb morfológiai változásokhoz vezethet. A karbonizáció során a szálátmérő jellem-

zően csökken, amit a nitrogén atomok kilépése indokol, másrészt eredhet az oldószer elpárolgá-

sából, degradációból stb. is. A szálátmérő változás lehet egyes esetekben jelentéktelen [135], de 

akár 50-60%-os egyaránt [136-137]. 

 
24. ábra: PAN kopolimer anyagok TGA görbéi  

1) mikroszál, 2) film, 3-5) külöböző koncentrációjú oldatokból képzett nanoszálak  [135] 

A karbonizáció vizsgálata során gyakran diszkrét hőkezelési hőmérsékleteket állítanak be és 

azokat hasonlítják össze. Ezek alapján kijelenthető, hogy a hagyományos szénszálakhoz hason-

lóan kedvező a grafitizációs hőmérséklet emelése, mivel a szén nanoszálak szerkezetileg rende-

zettebbé válnak (25. ábra), ami jobb mechanikai tulajdonságokban is jelentkezik. 

 
25. ábra: Szén nanoszálak grafitos szerkezetének TEM képei (nagy krisztallitok és tűszerű 

képződmények figyelhetők meg) [138] 
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Kurban és társai [139] munkájukban rámutatnak, hogy a megfelelő stabilizáció és a végső 

karbonizációs hőmérséklet egyaránt jelentősen befolyásolja a végső szálátmérőt és a morfológiát 

a  tömegveszteségen és a zsugorodáson keresztül. 1500°C-os hőkezelés után a szálak sima felü-

letűek voltak, míg 2800°C-os hőkezelés során tagoltabb felszínű szálak keletkeztek (26. ábra) 

[139]. 

 
 

26. ábra: Különböző hőmérsékleten előállított, PAN alapú szénszálak SEM képei – a) 1500°C 

(stabilizálatlan), b) 2800°C (stabilizálatlan), c) 1500°C stabilizált, d) 2800°C stabilizált [139]. 

A felületen megjelenő gödröcskék körülbelül 5 nm szélesek és 10 nm hosszúak voltak. 

Dhakate és társai [135] megmérték a szén nanoszálak felületi érdességét pásztázó szondás mik-

roszkópiával (SPM) és 27 nm-t kaptak eredményül, ami a szálaik átmérőjének nagyjából 10-

20%-a. Ez a fajta felületi érdesség előny is lehet, mert a fajlagos felületet tovább növeli, ami a 

funkcionalizálás és a jó adhézió kialakításában kaphat szerepet. A nagy felületi érdesség egyéb-

ként szintén jellemző a hagyományos, nedves eljárással előállított prekurzorból készített szénszá-

lakra is [140] (27. ábra). 

Zussman és társai [137] úgy találták, hogy a lapszerű kristályos részek a héj részben radiáli-

san orientálódtak egy nagyjából 10 nm-es övezetben, azonban a szál mag része random-szemcsés 

szerkezetű volt. Megnyúlt krisztallitok aggregátumait lehetett felfedezni a száliránnyal párhuza-

mosan, ami előnyös szerkezetnek mondható. Hagyományos szénszálak szintén lehetne hasonló 

szerkezetűek. 

A szén nanoszálak mechanikai tulajdonságai rendszerint nem érik el, illetve meg sem közelí-

tik az azonos alapanyagú hagyományos szénszálakét. Ez abból ered, hogy már eleve a PAN 

prekurzor szilárdsága egy nagyságrenddel kisebb. A pirolízis ugyan csökkenti a különbséget, de 

a kezdeti orientációbeli különbséget nem képes teljes mértékben kompenzálni. 
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27. ábra: Szénszálak töretfelületeinek FE-SEM képei – a) Szén nanoszálak töretfelülete b) Szén 

nanoszálak, amelyeket ultrahangos fürdőben törtek el [140] 

Zussman és társai [137] megmérték egyedi homopolimer PAN-ból készített szén nanoszálak 

mechanikai tulajdonságait. Rezonanciás vizsgálataik során, amit egy SEM kamrában végeztek el, 

hajlítómodulszra 63 ± 7 GPa-t kaptak, szilárdságra pedig 320-900 MPa közötti értékeket. A 

Weibull-analízis elvégzése után arra a következtetésre jutottak, hogy a szilárdság 640 MPa, ahol 

95%-os konfidencia szinten a nanoszálak 63%-a eltörik. 

Zhou és társai [141] megmérték szén nanoszálas szálfolyamok mechanikai tulajdonságait. Az 

alacsony hőmérsékleten (1000°C) elszenesített köteg szilárdsága 325 ± 15 MPa, modulusza 

40 ± 4 GPa. A karbonizációs hőmérsékletet 2200°C-ra növelve ezek az értékek rendre 542 ± 45, 

illetve 58 ± 6 GPa-ra nőttek. Mivel vizsgálataikat szálkötegeken végezték, az értékek nagymér-

tékben eltérhetnek az elemi szálak tulajdonságaitól. 

Moon és Farris [136] különböző szenesítési paramétereket vizsgáltak szálfolyam minták ese-

tében, és a legjobb minta 1 GPa-os húzószilárdságot eredményezett, ami egészen 1,7 GPa-ra 

emelkedett, amikor ragasztóval impregnálták a mintát. Ebben az esetben a szálak nem tudnak 

elcsúszni egymáson és – jó adhézió esetén – a tönkremenetel során a szálak túlnyomó része el-

szakad, így ez közelebb állhat az elemi szálak valós viselkedéséhez. Ezt megerősíti, hogy a szál-

folyamok fonallá sodrása szintén szilárdsági növekedést eredményez. 

Zhou és társai [141, 142] megállapították, hogy a szén nanoszálak vezetőképessége kb. 

180 S/cm szálirányban és kb. 8 S/cm arra merőlegesen. A különbség abból ered, hogy nem elemi 

szálat vizsgáltak és míg hosszirányban a szálfolyam folytonos, keresztirányban csak kis kiterje-

désű kontaktusok vannak a szálak között. A pirolízis hőmérsékletét növelve a vezetőképesség is 

nő, ami a grafitos szerkezet minőségbeli javulásának köszönhető. 1000-ről 2200°C-ra emelve 

hosszirányban 3,6-szorosára, keresztirányban 7-szeresére nőtt az értéke. 
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2.5. Szálak, szálkötegek, szálpaplanok vizsgálata és modellezése 

A szakirodalom a nanoszálak és szálas szerkezetek kialakulásának leírásával és modellezésé-

vel bőven foglalkozik. Ezen belül tárgyalja a kialakuló folyadékszál megnyúlását, a folyadékszál 

kialakulása során az egyenes szakasz kritikus hosszának meghatározását [143], az instabilitási 

övezet minőségi és mennyiségi leírását [144]. 

Gyakran vizsgálják a szálas szerkezetek morfológiáját is [49, 51, 56]. A nanoszálas paplanok 

szálátmérő eloszlása Varhabas és társai szerint [67] lognormális eloszlással írható le. 

A lognormális eloszlás sűrűségfüggvénye [145] (6): 
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Az eloszlás várható értéke (7): 
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ahol C konstans, s a megfelelő, transzformált normális eloszlású valószínűségi változó szórása, t 

pedig ennek a valószínűségi változónak a várható értéke. 

Lyons és társai [39] ömledékes-elektrosztatikus szálképzés esetében az átlagos szálátmérő le-

írására bimodális eloszlást használnak, amelynek alkalmasságát az extruderből kilépő, nem ál-

landó anyagárammal magyarázzák. 

Ezeknél lényegesen kevesebb található a nanoszálak mechanikai tulajdonságainak leírásáról 

és tönkremeneteli folyamatainak vizsgálatáról. A klasszikus szálvizsgálati módszerek nanoszálak 

esetében nehezen alkalmazhatók. Tan és Lim [146] az alábbi nehézségeket állapította meg: az 

elemi szálak előkészítése, a megfelelő vizsgálati mód kiválasztása, a pontos és érzékeny erőmérő 

és jelátalakító, a pontos és nagy felbontású beavatkozó, az elemi szálak kezelése (mozgatás, be-

fogás stb.). További nehézség a precíz mintabefogás, amelynek során a kicsúszást meg kell gá-

tolni és a szálferdeséget, ami nem kívánt hajlító igénybevételt okoz, kiküszöbölni. 

Jelenleg ezeket a nehézségeket igen nehéz áthidalni. Az elemi szálak hajlítóvizsgálata meg-

oldható pl. atomerő-mikroszkóppal [147-149], de a szálak preparálása, a manipulátorok és egyéb 

eszközök igen költségessé és körülményessé teszik az eljárást [55].  

Egyedi mikroszálak mechanikai vizsgálata általában megoldott. Az egyedi szálak legegysze-

rűbben úgy állíthatók elő, hogy egy adott nyílású papír keretre rögzítenek orientált szálakat (28. 

ábra), majd a keretből optikai mikroszkóp alatt egyetlen szál kivételével eltávolítják a többit 

[55]. A keret így a szakítógépbe helyezhető, majd az oldalai eltávolíthatók, így egyetlen elemi 

szál marad a befogásban. 
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28. ábra: Elemi nanoszálak előkészítése szakítóvizsgálatra [55] 

Inai és társai [150] nanoszálak esetén ezt úgy oldották meg, hogy egy forgódob-kollektor felü-

letére ragasztották a keretet, így arra rakódtak le az orientált szálak. Wong és társai [151] pedig 

két párhuzamos fémlemezt használtak szálgyűjtőnek, ami között megfelelő méretű rés volt. 

Részben kristályos polimer anyag esetében vizsgálták a szálátmérő és mechanikai tulajdonságok 

kapcsolatát és azt tapasztalták, hogy a szilárdság és a húzómodulusz az átmérő csökkenésével 

növekedik. A kapott eredményeket annak tulajdonítják, hogy az átmérő csökkenésével növekedik 

a kristályos részarány és a molekulák orientációja a szálon belül. 

Szálpaplanok és szálkötegek, fonalak esetében az ablakos eljárás szintén elképzelhető. Itt 

azonban alkalmazhatók a hagyományos módszerek is: elemi mikroszálakhoz használt erőmérő-

cella, univerzális szakítógép, keresztmetszet mérése mikroszkóppal stb. A keresztmetszet szál-

paplanok esetében legegyszerűbben egy egyenértékű keresztmetszettel (8) becsülhető [152]: 

𝐴   =
𝑚

𝐿 ∙ 𝜌
 

ahol m a kivágott minta tömege, L0 a kivágott minta hossza és ρ a polimer anyag sűrűsége. Az 

egyenértékű húzófeszültség megadható (9) összefüggéssel: 

𝜎   =
𝐹 

𝐴   
 

ahol Fh a regisztrált erő. A szálpaplan és szálköteg minták jellemzően nagy húzómodulussal bír-

nak, ami után egy kisebb meredekségű rész következik, egészen a tönkremenetelig [55]. 

A paplanban és szálkötegben ébredő feszültség alkalmas módszerekkel könnyedén meghatá-

rozható, azonban az elemi szálakban ébredő feszültségek általában nem. Ennek az az oka, hogy a 

szálpaplanban nem kizárólag egyenes szálak vannak, amelyek ráadásul nem egyszerre szakadnak 

el. Lehetnek hullámosak, vagy éppen előfeszítettek, kicsúszhatnak a megfogásból. Átmérő-

eloszlásuk csak statisztikai úton írható le, éppen úgy, mint az egyes szálak szilárdsága és 

modulusza. A sok ilyen hatás egy szálkihasználási tényezőbe (ηsz) foglalható össze, amely meg-

adja, hogy a szálpaplan húzószilárdsága hányszorosa az ideálisan befogott elemi szálénak [21]. 

     (9) 

    

 (8) 
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Értéke értelemszerűen csak 1-nél kisebb szám lehet. Elméletben lehetőség nyílik tehát a szálpap-

lan vizsgálatokból és modellezési eredményekből az elemi szál tulajdonságainak becslésére. 

2.6. Az irodalom összefoglaló-kritikai elemzése, célkitűzések 

Az irodalomkutatás alapján megállapítható, hogy számos kutatás foglalkozik nanoszálak 

kompozitokban történő alkalmazásával is, amit röviden az irodalmi rész tekint át, ezen felül bő-

vebben egy könyvfejezetben foglaltam össze [MK1]. Huang és társai [153] a nanoszálakkal kap-

csolatos kutatások általános céljaként a következőket tűzték ki: szálátmérő eloszlás minél szű-

kebb legyen, az átlag pedig szabályozható, a szálak felszíne hibamentes, legalábbis szabályozha-

tó felületi minőségű legyen, valamint folytonos egyedi szálak legyenek összegyűjthetők. Ez mor-

fológiai szempontból lényeges követelmény, de meglátásom szerint a nanoszálak mennyiségi és 

széleskörű felhasználásához a szakirodalomban kijelölt célokat át kell formálni.  

Véleményem szerint igazán költséghatékony és iparba is átültethető technológia úgy marad az 

elektro-szálképzés, ha az alapvető sajátosságait mindvégig szem előtt tartjuk. A szálak defektus-

mentessége a kompozitoknál itt még inkább elengedhetetlen feltétel, de ma már van annyi isme-

retünk az eljárásról, hogy azt rendszerint könnyen biztosítani tudjuk a megfelelő előállítási pa-

raméterek megválasztásával. Úgy gondolom, nem érdemes törekedni szórás nélküli szálátmérőre 

és ideálisan orientált, egyedileg képezhető szálakra, mert ezzel az eljárás legfontosabb előnyét 

veszítjük el, vagyis, hogy egyetlen egy lépésben történik a szál- és terítékképzés. Inkább el kell 

fogadni, hogy a szálak véletlenszerűen rendeződnek a szálgyűjtőn, ami a szálképzés során fellé-

pő számos sztochasztikus instabilitás következménye. Ugyanígy a szálátmérők szórása is a szál-

képzési eljárás sajátosságának tekinthető, mivel a folyadékszál elágazásaiból ered. A szálak terí-

tődése bizonyítottan a térerő-vonalak függvénye, de részletesebben ez még a legegyszerűbb ese-

tekben sem ismert, még statisztikusan sem. A szálképzéssel foglalkozó számos kutatásban fog-

lalkoznak a szálképzési paraméterek megismerésével [56,57,59,60,62,63], de az azok közötti 

összefüggések leírására átfogó elmélet ezidáig nem született. 

Az utóbbi időben számos, a termelékenység növelésére irányuló innováció született, amelyek 

egy részét az ipar is átvette. Ugyanakkor a szakirodalom alapján megállapítható, hogy a szálkép-

ző fej konstrukciója nem kiforrott, emiatt az oldat betöményedik, a belekevert részecskék üle-

pednek, a termék gyakran inhomogén felületi sűrűségű lesz. A szálköteg, fonal, cérna stb. termé-

keket a kompozit- és textilipar tudná hasznosítani, mert ezek könnyen, akár kézi úton is feldol-

gozhatók. Jelenleg azonban ezek előállítására nincsen igazán kiforrott technológia, mivel a terí-

tékképzést és ezáltal magát az eljárást kellene módosítani. Egy-egy publikáció foglalkozik vele, 
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majd ezeket a próbálkozásokat a többi kutató nem követi, inkább új utakon indulnak el, egészen 

az alapoktól.  

A technológiai korlátok mellett a lehetséges kompozitipari felhasználásoknak az szab gátat, 

hogy nem igazán ismerjük a nanoszálas anyagok mechanikai viselkedését, mivel a vizsgálati 

módszerek jelenleg kiforratlanok és költségesek: minden esetben speciális 

mikromanipulátorokat, erőmérő cellákat, vagy éppenséggel atomerő-mikroszkópot igényelnek. 

Az értekezés fő célja, hogy ezeknek a problémáknak jó részére egy gondos körüljárás után ad-

jon áttekinthető választ, valamint könnyen alkalmazható ismeretet és eszközöket a szakemberek 

számára. A cél elérése érdekében az alábbi technológia-fejlesztési, vizsgálati és modellezési fela-

datokat tűztem ki: 

1. Saját fejlesztésű elektro-szálképző berendezés tervezése és kivitelezése az irodalmi áttekin-

tés, előkísérletek és saját innovációs ötletek alapján.  

2. Kiválasztani a megfelelő alapanyagokat és ezekből célszerű az optimális oldatelőállítási 

módszereket kidolgozni, amely magába foglalja szén nanocsövek diszpergálásának kidolgozását 

is. Létrehozni szén nanocső töltésű, ún. kompozit nanoszálakat.  

3. Kifejleszteni olyan, hagyományos mikroszálakkal is erősített hibrid kompozitokat, amelyek 

nanoszálakkal társítottak és megvizsgálni, hogy mi a társítás hatása a statikus és dinamikus 

igénybevételek esetén. 

4. Nano-szénszálas szerkezetek kifejlesztése. A nanoszálas szerkezet pirolízise során lejátszó-

dó kémiai-szerkezeti átalakulások megfigyelése és értékelése. A pirolitikus folyamatok leírására 

alkalmas modell felállítása. Megvizsgálni, hogy a szén nanocső társítás a nanoszálakon belül 

hogyan hat a pirolitikus folymatok kinetikájára.  

5. A kedvező elszenesítési paraméterek meghatározása a felállított modell alapján. Az üzemi 

méretű előállítás és alkalmazás lehetőségének feltárása. 

6. Orientált, lineáris nanoszálas szerkezetek előállítása folyamatos üzemben, valamint a kivá-

lasztott módszer továbbfejlesztése a jobb szilárdsági tulajdonságok elérése és a szerkezet hossz-

irányú egyenletességének javítása érdekében.  

7. Olyan vizsgálati és modellezési módszerek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

nanoszálas anyagok makro-szinten történő mechanikai vizsgálatából következtetni lehessen a 

mikro-szintű viselkedésre. Például egy nanoszálas szálpaplan sávszakító, vagy egy nanoszálas 

fonal szakítóvizsgálatából következtetni lehessen az elemiszálak szilárdságára és a szálkihaszná-

lás mértékére. A termékek húzóvizsgálati és tönkremeneteli folyamatának leírására szálköteg-

cella modell kidolgozása. 
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3. Felhasznált anyagok, berendezések, kísérleti- és mé-

rési módszerek 

Jelen fejezet mutatja be a felhasznált anyagokat, a nanoszálak előállítására kifejlesztett és ki-

vitelezett elektro-szálképző berendezéseket, a felhasznált kísérleti és mérési módszereket és esz-

közöket az értekezésben betöltött szerepükkel összefüggésben. 

3.1. Felhasznált anyagok 

A szálátmérők csökkentése valamelyest a termelékenység csökkenését is maga után vonja. Én 

a szálátmérők minimalizálására törekedtem minden esetben, feltételezve, hogy a nano-

méretekben lejátszódó jelenségek így számottevőbben jelentkeznek. Az irodalomkutatás alapján 

egy adott anyagnál, a természetes környezeti körülményeket és az alapanyag összetételét nem 

befolyásolva, a szálátmérő legkönnyebben az oldatkoncentrációval állítható be. Ebben az esetben 

az oldatkoncentrációt addig kell csökkenteni, míg vastaghelyek nem jelennek meg a szálakon. 

Jelen kutatásban ezt a koncentrációt tartottam optimálisnak a szálképzés szempontjából, mivel a 

legkisebb szálátmérők jellemzően így kaphatók. Az oldatoptimálási problémák megoldását, a 

terítékképzés vizsgálatát az előkísérletek részeként kezelem, részletesebben nem mutatom be 

(bővebben: [MK2]). Az előkísérletek eredményeként elértem, hogy minden kiválasztott alap-

anyagból a kutatáshoz szálhibáktól mentes, megfelelő morfológiájú és mennyiségű nanoszálat 

tudtam előállítani. Az ehhez kapcsolódó műszaki fejlesztésekre és eredményeire sem térek ki. 

Nanoszálak előállítására két alapanyagot választottam és használtam fel. Az egyik 

poliakrilnitril (PAN) volt, amelyet közvetlenül egy szénszálgyártótól kaptam. Ez az alapanyag 

speciális PAN kopolimer, amelyet a gyártó szénszálak prekurzorának előállítására fejlesztett ki és 

használ fel nagy volumenben, pontos összetétele azonban, ipari titok révén, nem ismert. A másik, 

nanoszálak előállítására használt anyag poliamid-6 (PA-6, Schulamid 6MV13F, Németország) 

volt. PAN esetében az oldószer 95% tisztaságú dimetil-formamid (DMF), míg PA-6 esetében 

85% tisztaságú hangyasav volt. Az előkísérletek alapján optimális oldatkoncentráció PAN eseté-

ben 12 m%, míg PA-6 esetén 16 m% volt, mivel az egyes esetekben ez eredményezett minimális 

szálátmérőt és szálhibáktól mentes szálakat. 

Kompozit nanoszálak előállítása céljából a PAN oldatokba többfalú szén nanocsöveket 

(MWCNT) is kevertem több esetben. A felhasznált szén nanocső (CNT) Bayer Baytubes BT 
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C150HP (Németország) típusú volt, CVD eljárással készült, a csövek jellemző átmérője 5-10 nm 

közötti volt. 

Kompozit lapok előállításánál szénszálas erősítésnek kétféle erősítőanyagot választottam és 

alkalmaztam. Az egyik egy unidirekcionális kelme: Panex35 (PX35FBUD300, Zoltek Zrt., Ma-

gyarország), a másik pedig egy vászonkötésű erősítőszövet: Sigratex KDL 8003 (SGL Technolo-

gies GmbH, Németország). Az anyagok főbb tulajdonságait az 1. táblázat foglalja össze. 

 

Típus Kötésmód 

Területi 

sűrűség 

[g/m
2
] 

Lánc- és vetülékrovingok 

lineáris sűrűsége [tex] 

Rovingok száma cm-

ként. (Lánc/vetülék) 

[1/cm] 

Panex35 unidirekcionális 333 1550/– 2/– 

Sigratex 

KDL 8003 
1/1 vászon 200 200/200 

 

5/5 

1. táblázat: Felhasznált szénszál kelmék főbb jellemzői 

Mátrixanyagként FM20 típusú (P+M Polimerkémia, Magyarország) epoxi gyantát választot-

tam a hozzá tartozó T16 típusú térhálósítóval, a keverési tömegarányuk 100:20 volt. Nano-

szénszálak beágyazásához a gyártó kis viszkozitású AH12 epoxi gyantáját T-111 térhálósítóval 

használtam, a keverési tömegarányuk 100:116 volt. 

3.2. Elektro-szálképző berendezések fejlesztése és mintaelőállítás 

A dolgozat elkészítése során többféle konstrukciójú elektro-szálképző berendezést használtam 

a minták előállítására. A legelső egy saját tervezésű és építésű modell, amit még 2007-ben fej-

lesztettem ki egy kapcsolódó TDK munka kapcsán (29. ábra).  

 
 

29. ábra: A berendezés – 1: tápegység-csatlakozók a vezetékek számára, 2: tápegység, 

3: kezelőszervek: feszültség állítása, bekapcsolt állapotot jelző LED, ki/bekapocsolás, 4: kollektor, 

5: oldat elhelyezése, 6:  „tubus” 
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A berendezéssel egyetlen cseppből, amely egy cserélhető, 2-16 mm átmérőjű hengeres elekt-

róda tetején helyezhető el, lehet nanoszálakat előállítani 20-25 kV feszültséggel. A készülék első-

sorban oldatoptimálási problémák megoldásában ad segítséget, mivel egyetlen cseppből már ké-

szíthető akkora minta, amelynek a morfológiáját tanulmányozni lehet. Az egycseppes eljárást 

működés közben a 30. ábra mutatja be. 

  
a) b) 

30. ábra: Az egycseppes szálképzés működés közben 

a) Szálképzési tér és terítékképzés, b) A cseppből kialakuló Taylor-kúpok és folyadékszálak 

Ehhez a készülékhez, egy 2008-ben épített [MK3] földelt forgódob kollektor is csatlakoztat-

ható, amely állítható fordulatszámú (31. ábra). A motor egyenáramú, az eszközön elhelyezett 

voltmérő fordulatszámra kalibrált. Ezt a szálgyűjtő-típust rendszerint a szálak orientációjának 

növelésére használják [150], azonban tapasztalataim a szerint kis kerületi sebességek nincsenek 

jelentős hatással a kialakuló szerkezetre [MK3].  

 

31. ábra: Saját fejlesztésű forgódob kollektor képe – 1: elektromos csatlakozások (hátul), 2: motor, 

3: ki/be kapcsoló, 4: forgódob (cserélhető), 5: voltmérő, 6: fordulatszám szabályozó potenciométer 

A szálképzés során az állandó kerületi sebesség és a több ezer megtett fordulat miatt a ten-

gelyre merőleges síkmetszetek gyakorlatilag körök maradnak, amelyek átmérői az idő függvé-

nyében lineárisan növekednek a nanoszálas termék lerakódásának megfelelően. A lefejtett anyag 

vastagsága így tengelyirányban nem egyenletes, ellenben arra merőlegesen állandónak tekinthe-

tő. Ezt a módszert a PA6 vizsgálati minták előállításánál alkalmaztam.  
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Az oldat adagolása nagyobb méretű minták előállítása esetében nélkülözhetetlen. Erre a célra 

egy Aitecs SEP-10S Plus (Litvánia) típusú orvosi infúziós pumpát használtam, amely 5-100 ml-

es hagyományos fecskendők befogadására alkalmas. Az oldatáram 0,1-750 ml/óra között, 

0,1 ml/órás osztásban állítható (20 ml-es fecskendő esetén). A nagyfeszültség előállítására min-

den esetben egyenáramú tápegységet használtam. A saját építésű tápegység (29. ábra) terhelés 

nélküli feszültsége 24-29 kV között változtatható. Ezen kívül MA2000 NT 35/P és NT 65/P (Ma-

gyarország) típusú tápegységeket is használtam, amelyek feszültsége 10-35 kV, illetve 5-65 kV 

között fokozatmentesen állítható, az áramerősség 100 µA-es osztásokban leolvasható. 

A PA-6 minta esetében az előkísérletek alapján [MK2] a 16 m%-os oldatot találtam optimá-

lisnak a termelékenység és az adott paraméterek mellett minimális szálátmérők szempontjából. A 

szálképzés során a forgódob-gyűjtő mellett folyamatos oldatadagolást alkalmaztam 0,3 ml/óra 

térfogatárammal, a hőmérséklet 31 ± 2,5°C között, a relatív páratartalom 45 ± 5% között válto-

zott. Az alkalmazott feszültség itt +25 kV volt, amelyet a szálgyűjtőtől 100 mm távolságra lévő 

0,8 mm belső átmérőjű acél kapilláris elektródára kapcsoltam. A minták előállításához 0,25 m/s 

kerületi sebességet választottam, ami legalább két nagyságrenddel kisebb az orientáláshoz szük-

ségesénél. A minták előállítási ideje 2 óra volt, ami kellő vastagságú mintákat eredményezett a 

vizsgálatokhoz. 

A laboratóriumi léptéken felül a PAN nanoszálas anyagok folytonos üzemű előállítására túl-

nyomó részt a Libereci Műszaki Egyetem Nemszőtt Textíliák Tanszéke által fejlesztett, félüzemi 

Nanospider berendezését használtam, amelynek működési elvét a 2.3.3. fejezet tárgyalja. A be-

rendezés elvi vázlatát a 32. ábra mutatja be. 

         

 a) b) 

32. ábra: Kelmék bevonása nanoszálakkal Nanospider® eljárással. a) Elvi vázlat, 1: forgó 

nagyfeszültségű elektróda, 2: szálgyűjtő elektróda, 3: nagyfeszültségű tápegység, 4: polimer oldat, 

5: szálképzési tér, 6: forgó tekercselő dobok, 7: bevonandó kelme, b) Fénykép a szálképzésről 

A felhasznált berendezés tekercselő dobjai állítható fordulatszámúak, a bevonandó PP kelme 

szélessége jellemzően 50 cm. A nagyfeszültséget Spellmann SL (Amerikai Egyesült Államok) 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

41 

 

típusú tápegység biztosítja, maximum 100 kV-ig. A berendezés egy légkondícionált kamrában 

került elhelyezésre, így a páratartalom és hőmérséklet egyaránt tág határok között szabályozható. 

PAN nanoszálak előállításánál a szálképző és szálgyűjtő elektródák távolsága 130 mm volt, a 

kelmék elhúzási sebességét rendre 5-20 cm/perc között választottam meg. Az alkalmazott fe-

szültség 70 kV volt. Az elektro-szálképzést minden esetben légkondícionált kamrában végeztem, 

amelyben a hőmérsékletet 20°C-ra, a páratartalmat 20%-ra állítottam be. Az alacsony páratarta-

lom alkalmazása azért volt elengedhetetlen, mert a PAN szálak higroszkóposak és a PAN olda-

tokba kerülő víz korai kicsapódáshoz vezet. Ez ún. szakáll kialakulását okozza, ami a szálképző 

folyamat instabilitását eredményezi, mivel a képződő szálak a kívánatosnál hamarabb szilárdul-

nak meg, és nem érik el a szálgyűjtő elektródát. Az idő előrehaladtával a szakáll mérete nő és 

teljesen ellehetetleníti a további szálképzést. Az oldat párolgásával az oldószer koncentráció is 

dúsul a szálképző térben, így folyamatos üzemű gyártásnál minden esetben a szálképzési irányra 

merőleges levegőáram befúvása volt indokolt.  

PAN nanoszálak nagyüzemben is alkalmas előállítására egy újszerű szálképző fejet és módo-

sított eljárást fejlesztettünk ki (33. ábra), amely az alkalmazott Nanospider technológia számos 

hátrányát kiküszöböli. A szabadalomként bejelentett találmány [MK4] abból a felismerésből in-

dul ki, hogy nanoszálak nemcsak kerek kapillárisokból és nyílt folyadékfelszínről állíthatók elő, 

hanem keskeny, vagy széles réseken egyirányban átáramoltatott szálképzésre szánt anyagokból 

is. A találmány tárgyát képező szálképző hengeres fej felső körlapján egy körbefutó rés van ki-

alakítva, amelyet egyik oldalról egy nagyfeszültségű fém elektróda (33. ábra, 2), másik oldalról 

pedig egy kivehető fedél (33. ábra, 5) határol.  

    

 a) b) 

33. ábra: Saját fejlesztésű elektro-szálképző fej – a) Sematikus vázlat, 1: nagyfeszültségű tápegység, 

2: nagyfeszültségű elektróda, 3: szálgyűjtő elektróda, 4: szálképzési térrész, 5: fedél, 6: 

oldatadagoló csatlakozása, 7: tekercselés. b) A szálképző fej működés közbeni képe 
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Az eljárás előnyei közé tartozik, hogy a külső, hegyes elektródán lokálisan ott alakul ki a 

csúcshatás miatt a legnagyobb térerősség, ahol az oldatból a Taylor-kúpok önrendeződő módon 

alakulnak ki (33. ábra, b), ami nagy termelékenységet eredményez. További előny, hogy az oldat 

folyamatosan áramlik a szálképző fejben, ezért az oldatba kevert mikro- és nanorészecskék, ada-

lékanyagok stb. nem tudnak leülepedni, aminek a kompozit nanoszálak előállításában van jelen-

tős szerepe. Az oldat a nyílt folyadékfelszínű eljárásokhoz képest nem érintkezik nagy felületen a 

környezettel, ezért a betöményedés jelensége, valamit a vízfelvétel elhanyagolható, ami az al-

kalmazott PAN/DMF oldat esetében szintén fontos szempont volt. Elsősorban technológiai 

előny, hogy a kapillárisos eljárásokkal szemben sokkal könnyebben tisztítható és karbantartható 

a konstrukció. Az alkalmazott szálképző fej 100 mm átmérőjű volt, a kör alakban körbefutó rés 

szélessége pedig 1 mm. A szálképzési paraméterek azonosak voltak a Nanospider technológiánál 

alkalmazottakkal. Az oldatáram 55 ml/óra (mintegy 6,5 g/óra PAN nanoszál) volt. A szálképzési 

teret keresztirányú légárammal szellőztettem. A saját fejlesztésű berendezést, valamint a szálkép-

ző fejet működés közben a 34. ábra mutatja be. 

 

   

 a) b) 

34. ábra: Saját fejlesztésű elektro-szálképző berendezés – a) Főbb szerkezeti egységek: 1: 

nagyfeszültségű tápegység, 2: oldatadagoló, 3: szálképző fej, 4: szálgyűjtő elektróda, 5: elhúzó, 6: 

elhúzás sebességének és szálképző fej fordulatszámának állítása, 7: ventilátor;  

b) Szálképző fej működés közben 

 

Az elektro-szálképzés természetéből adódóan szálpaplanokat hoz létre, de a 2.3. fejezetben 

bemutatott módosított eljárásokkal lehetséges például fonalak előállítása is. A célra Smit és társai 

[71] vízfürdős fonalképzési technikáját fejlesztettem tovább és PAN alapanyagból szénszálas 

prekurzorokat állítottam elő. A vizsgálati mintákat saját fejlesztésű berendezés segítségével állí-

tottam elő (35. ábra). 
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35. ábra: Fonal előállítása folyadékfürdős módszerrel 

 1: oldat bevezető, 2: nagyfeszültségű elektróda, 3: elektromos szigetelés, 4: földelt elektróda a 

vízfürdőben, 5: fürdő felszínén úszó szálfolyam, 6: szálköteggé egyesülő szálfolyam, 7: elhúzó dob 

 

A referencia elrendezésnél (36. ábra, N) a kapilláris elektródából kilépve a szálak a kollektor 

folyadék (víz) felszínén rendezetlenül gyűlnek össze, majd erről állandó sebességű tekercselés 

húzza össze azokat fonallá. A második előállítási elrendezés (36. ábra, S) esetében a szálképző 

elektródához egy 100 mm átmérőjű, fémlemez korrekciós segédelektróda kapcsolódik, amely az 

előbbivel azonos potenciálra van kötve. A fémlapon egy furat lett kialakítva, amelynek segítsé-

gével azt rá lehet fűzni a kapillárisra, úgy hogy a korrekciós elektróda síkja merőleges a kapillá-

ris tengelyére. 

A harmadik előállítási mód (36. ábra, Z) egy további fejlesztést tartalmaz. A korrekciós elekt-

róda alkalmazásán felül a szálfolyam vízfürdőből való kilépése után a fonalat fém szemek és ru-

dak segítségével megvezetjük „Z” alakban. A szemek 10 mm, a rudak 3 mm átmérőjűek, acélból 

lettek kialakítva. Minden egyes szem és rúd elem közötti távolság 50 mm volt. 

 

   

36. ábra: Nanoszálas előfonalak előállítási módjai – N: módosítás nélküli elrendezés, 

S: segédelektróda alkalmazása, Z: "Z-alakú" elhúzópálya alkalmazása 
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Mindhárom módon állítottam elő PAN-alapú fonalmintákat, azonos körülmények között. Az 

alkalmazott feszültség 23 kV, az elektróda távolság 100 mm, a hőmérséklet 25 ± 1°C, a relatív 

páratartalom 27 ± 2% volt. Az oldatáram a lecseppenés nélkül maximálisan elérhető 5 ml/óra 

volt. Az elhúzási sebesség 500 mm/perc, aminek pontosságát és időbeli állandóságát egy mikro-

kontrollerrel (Atmel ATMega8) vezérelt léptetőmotoros, saját fejlesztésű vezérlés adta. A kelet-

kezett előfonal (37. ábra) lineáris sűrűsége (keresztmetszete) az oldat térfogatáramával egyene-

sen, az elhúzási sebességgel pedig fordítottan arányos.  

 
 

37. ábra: Szén nanocső töltésű és töltetlen PAN nanoszál előfonalak kémcsövekre csévélve 

3.3. Felhasznált vizsgálati berendezések és módszerek 

Ez a fejezet bemutatja az értekezés elkészítése során felhasznált berendezéseket és módszere-

ket a főbb fejezeteknek megfelelő sorrendben. Néhány berendezést és szoftvert számos helyen 

felhasználtam, ezek az alábbiak: 

A pásztázó elektronmikroszkópi (SEM) vizsgálatokat minden esetben JEOL 6380 LA (Japán) 

típusú berendezéssel végeztem el. A minták felületi töltődését elkerülendő, azokat vékony arany-

palládium ötvözettel vontam be JEOL JFC-1200 Fine Coater (Japán) berendezés segítségével. Ez 

utóbbi alól egyedül a szén nanoszál minták jelentettek kivételt, melyek vezetőképesek voltak 

enélkül is. A SEM vizsgálatok alapján a szálátmérőket UTHSCSA Image Tool 3.0, valamint 

ImageJ 1.46 képfeldolgozó és -elemző szoftverek segítségével határoztam meg minden esetben. 

A szilárdsági vizsgálatokat, pl. húzóvizsgálat, hárompontos hajlítóvizsgálat, sávszakítás stb. 

Zwick Z005 (Németország) típusú univerzális terhelőgéppel végeztem el. 

Az FTIR vizsgálatokat a nanoszálas anyagok szerkezetének feltárására használtam több eset-

ben is. Bruker Tensor 27 (Amerikai Egyesült Államok) típusú transzmissziós spektrométert 

használtam, amely DTGS detektora a 400-4000 cm
-1

 hullámszám intervallum érzékelésére al-

kalmas. 
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3.3.1.  Nanoszálas hibrid kompozitok fejlesztéséhez tartozó módszerek, műsze-

rek, paraméterek 

Olyan hibrid kompozitokat állítottam elő, amelyek hagyományos szénszál erősítőrétegei közé 

PAN nanoszál-paplanok kerültek, méghozzá úgy, hogy a szénszál kelméket bevontam a 

nanoszálakkal. Erősítőanyagoknak Zoltek Panex35 és Sigratex KDL 8003 típusú szénszálas erő-

sítőanyagokat választottam, mátrixnak FM20 típusú epoxi gyantát (3.1. fejezet). A szénszál kel-

méket Nanospider eljárással, a 3.2. fejezetben ismertetett előállítási paraméterek alkalmazásával 

vontam be nanoszálakkal, melyeket PAN 11 m%-os oldatából állítottam elő, mivel ennél a tech-

nológiánál ez eredményezte a legkisebb elérhető átlagos szálátmérőt. 

A kelméket 40 cm széles csíkokra vágtam, a folyamatos bevonási eljárásnál az elhúzási sebes-

séget 10 cm/percben határoztam meg, ami az előkísérletek alapján megfelelő vastagságú, vagyis 

a további feldolgozás során a sérüléseknek ellenálló egyenletes nanoszál bevonatot eredménye-

zett a textíliák teljes szélességében. Az UD kelmét a nanoszálas bevonás előtt és után a 38. ábra 

mutatja be. 

A kompozit mintákat kézi laminálással állítottam elő. Az impregnálás után vákuumpréselést 

alkalmaztam egyoldalú fém szerszámban, annak érdekében, hogy magasabb legyen a száltarta-

lom, valamint a mérések eredményét befolyásoló és a mechanikai tulajdonságokat is rontó leve-

gő buborékokat eltávolítsam. A nyomás 0,1 bar volt, amit 6 órán át, 25°C-os hőmérsékleten al-

kalmaztam. Az utótérhálósítást a gyártó ajánlása alapján 60°C-on, 4 órán keresztül végeztem, 

azonos nyomáson. Ezután a mintákból próbatesteket vágtam ki a tervezett vizsgálatok követel-

ményeinek megfelelően Mutronic Diadisc 2000 (Németország) típusú vágó berendezéssel. Min-

den mintából készítettem referenciát is (a szénszálakat nanoszálas bevonás nélkül lamináltam). A 

jobb összehasonlíthatóság kedvéért a referencia és a nanoszálakkal társított minták egyszerre 

készültek, ezáltal ugyanazt a hőkezelést kapták, valamint együtt is tároltam azokat. 

 
 a) b) 

38. ábra: Unidirekcionális kelme képe – a) Bevonás előtt, b) PAN nanoszálakkal bevonva 
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A 2. táblázat összegzi az elvégzett mechanikai vizsgálatokat, az azokhoz tartozó próbatesteket 

és vizsgálati paramétereket.  

 Próbatest 

méret 

[mm x mm] 

Szénszálas 

rétegek szá-

ma és típusa 

Befogási/hasznos 

hossz [mm] 

Vizsgála-

ti/deformáció sebes-

ség [változó] 

Szabvány 

ILSS 
76,2 x 

12,76 

6 rtg. UD 
25 / 6,35 1,3 mm/perc 

ASTM D3846-

94 4 rtg. Sz 

3 pontos 

hajlítás 

70 x 15 3 rtg. UD 56  
5 mm/perc 

ISO EN 

14125:1998 50 x 15 4 rtg. SZ 40  

Charpy 
70 x 10 6 rtg. UD 56  

2,9 m/s 
ISO 179-

2:2000 25 x 10 4 rtg. Sz 20  

I-FWIT 70 x 70 4 rtg. Sz Ø 20 4,4 m/s 
EN ISO 6603-

2 

2. táblázat: Az alkalmazott próbatestek, azok méretei, mérési paraméterek és a mérési szabványok 

(ILSS: rétegközi nyírószilárdság vizsgálat, I-FWIT: műszerezett ejtődárdás vizsgálat. 

UD: unidirekcionális, Sz: szövet) 

A szálirányok minden rétegnél megegyeztek, valamint minden szénszál réteg közé került 

nanoszál réteg, tehát pl. 6 réteg szénszál között 5 réteg nanoszál volt. 

A kompozit minták vastagsága a 6 réteg UD esetében 2,8 mm volt, 3 réteg esetén ennek a fe-

le, szöveterősítés esetében pedig a minták vastagságát 1,4 mm-nek mértem. A szabványok a pró-

batest méretét és alátámasztási távolságot ennek a függvényében adják meg, ezért ez a mérhető 

vastagság elegendő volt a szükséges próbatestméretek meghatározásához (2. táblázat).  

A statikus-mechanikai viselkedés feltárására rétegközi nyírószilárdsági (ILSS) és 3 pontos 

hajlítóvizsgálatokat végeztem. Az ILSS vizsgálatok során a próbatestek nyírt keresztmetszete 

névlegesen 6,3 x 12,76 mm volt, de kivágás után minden egyes próbatest méreteit megmértem a 

vizsgálat előtt 0,01 mm pontosságú tolómérővel. Az ILSS vizsgálatokat Zwick Z005 (Németor-

szág) univerzális terhelőgépen végeztem el, húzó igénybevétellel, minden mintatípusból 12-12 

próbatesten. A szabványos nyomó igénybevétellel csak az UD-erősített vastagabb mintákon vé-

geztem el a méréseket, a kihajlást elkerülendő. A hárompontos hajlítóvizsgálatokat ugyanezen a 

berendezésen végeztem el, mintánként 7-7 próbatesten, amelyek szélességét szintén tolómérővel 

mértem. 

A dinamikus igénybevételek hatását Charpy ütvehajlító, és műszerezett ejtődárdás vizsgálatok 

elvégzésén keresztül elemeztem. Az előbbi vizsgálatokat DAS 8000 típusú adatgyűjtővel felsze-

relt Ceast Resil Impactor Junior (Olaszország) típusú berendezéssel végeztem el. Az inga becsa-

pódási sebessége 2,9 m/s, energiája 2 J volt. A szabvány szálerősített kompozit anyagok vizsgála-

tára kétféle mérési elrendezést ajánl: az EP elrendezést, amelynél a kompozit próbatest élét üti 

meg az inga, párhuzamosan az erősítőrétegekkel és az FN elrendezést, amelynél a kompozit pró-
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batest lapját üti meg az inga, merőleges irányban az erősítőanyag rétegeire. Mindkét elrendezés-

ben 7-7 mérést végeztem mintatípusonként. 

A műszerezett ejtődárdás vizsgálatokhoz túlméretes 70 x 70 mm-es (60 x 60 mm helyett) pró-

batesteket vágtam ki a jobb minőségű befogás érdekében. A vizsgálatokat Ceast Fractovis 

(Olaszország) típusú számítógép vezérlésű ütőmű és a hozzá tartozó DAS 8000 adatgyűjtő segít-

ségével végeztem el, mintánként 7-7 próbatesten, amelyeket fonák oldaluk irányából lyukasztot-

tam át. A dárda átmérője 20 mm, az alkalmazott tömeg 23,62 kg, a becsapódási sebesség 4,4 m/s, 

a hőmérséklet 23°C, a relatív páratartalom 75% volt.  

Az átlyukasztásos vizsgálaton kívül végeztem kisebb, ún. szubkritikus energiájú becsapódási 

vizsgálatot, 5-5 próbatesten. Ebben az esetben a dárda tömege 3,62 kg volt, a becsapódás energi-

áját pedig a perforációs energiánál jóval kisebb értéknek, 0,5 J-nak választottam. A dárda hegyét 

minden mérés előtt szilikonolajjal nedvesítettem, hogy a közte és a próbatest közti súrlódás sze-

repe elhanyagolható legyen. 

Mivel a vákuumpréselésből eredően a próbatesteknek az egyik oldala nem teljesen sima és 

úgy találtam, hogy ennek polírozása a külső szálak sérüléséhez vezet, ezért a próbatestek vastag-

ságát azok tömegének méréséből határoztam meg (a szál és gyanta sűrűsége az adatlapjaikból 

ismert). A pontos számításokhoz meg kellett határozni a száltartalmat is, amit kiégetéses vizsgá-

lattal tettem meg. Egy ismert tömegű kompozit mintát kerámia tégelybe helyeztem, majd azt 

600°C-on, 1 órán át hevítettem ISO 3451-1 szerint, Nabertherm (Németország) típusú izzítóke-

mencében. A visszamaradt hamu tömegéből számítottam a szénszáltartalmat, minta típusonként 

3-3 alkalommal. A töretfelületek vizsgálatára SEM-et használtam. 

3.3.2.  Szén nanocső töltésű PAN kompozit nanoszálak előállításához felhasz-

nált módszerek 

A minták előállítására szánt oldatok viszkozitását TA Instruments AR 2000 (Amerikai Egye-

sült Államok) típusú rotációs viszkoziméterrel határoztam meg. A felső, mozgó fél egy 40 mm 

átmérőjű rozsdamentes acél körlap volt. Az alsó fél pedig egy Peltier-elem, amit egy sík poli-

tetrafluor-etilén (PTFE) lemez borított. Az elrendezésben a mozgó és álló fél folyadékkal érint-

kező síkjai párhuzamosak voltak. Az alkalmazott rés a két fél között 0,5 mm volt. Az oldatok 

hőmérsékletét 25°C-ra állítottam minden esetben, mivel a szálképzések is ezen a hőmérsékleten 

történtek. A viszkozitásgörbék felvétele a szálképzési oldat optimálásának volt része. 

A CNT-k diszpergálására saját eljárást fejlesztettem, amelyet a 4.2.1. fejezet mutat be részle-

tesebben. Ennek során az ultrahangos keveréshez Lehfeldt-GTS 22/125 (Németország) típusú 
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ultrahangos berendezést használtam DBK 16P típusú generátorral és hengeres kialakítású 

szonotródával. Az optikai mikroszkópi vizsgálatokat Olympus BX 51M (Japán) típusú mikrosz-

kóppal végeztem. A PAN szárazanyag tartalomra vonatkoztatva 1 m% és 2 m% CNT tartalmú 

oldatokat állítottam elő. 

Az oldatok előállítása után a szálképzési paramétereket optimáltam. A szálátmérők meghatá-

rozását a korábban ismertetett SEM berendezéssel és képfeldolgozó programokkal (44. oldal) 

végeztem. 

A nanoszálak szerkezetét röntgendiffrakciós és FTIR vizsgálatok segítségével elemeztem. Az 

előbbit PANalytical (Hollandia) X'pert Pro MDP röntgen diffraktométer segítségével, Cu-Ka 

sugárzással (1,542 Å) és Ni szűrővel. Az alkalmazott feszültség 40 kV, míg az áramerősség 

30 mA volt. A mintákat 2°és 42°(2θ) szögtartományban vizsgáltam. Az FTIR vizsgálatokat a már 

bemutatott Bruker készülékkel (44. oldal) végeztem.  

3.3.3.  PAN nanoszálak elszenesítése 

A szénszalak előállítására szánt prekurzor szálak átmérőit SEM vizsgálatok alapján, a bemuta-

tott képfeldolgozó programokkal határoztam meg. 

A stabilizálási program optimálása során TGA vizsgálatokat végeztem. SETARAM 

LabSysTG típusú termogravimétert használtam, amellyel a vizsgálatokat 30-900°C tartomány-

ban végeztem el, 10°C/perc felfűtési sebességgel. Mivel a prekurzorok stabilizálása levegő at-

moszférában történik, ezért a vizsgálatokat rendre szintetikus (száraz) levegő atmoszférában vé-

geztem el. 

Szintén a stabilizálás során lejátszódó kémiai folyamatok feltárására DSC vizsgálatokat is vé-

geztem, szintén levegő atmoszférában. A méréseket Setaram (Franciaország) DSC 92 típusú mé-

rőberendezéssel végeztem el 25-350°C-os hőmérséklettartományban, 5°C/perces felfűtési sebes-

séggel. A vizsgálatokat elvégeztem N2 atmoszférában is, mivel így kizárólag a ciklizáció folya-

matát tudtam nyomon követni, inert közegben a dehidrogénezés nem megy végbe. Ezeket a mé-

réseket 0-350°C közötti hőmérséklettartományban, kétszeri felfűtéssel, 10°C/perc fűtési és hűtési 

sebességgel végeztem el TA Instruments DSC Q2000 (Amerikai Egyesült Államok) típusú be-

rendezéssel.  

A stabilizálási idő hatását izoterm DSC vizsgálatokkal vizsgáltam, szintén a TA Instruments 

berendezéssel. A valós, alagútkemencében történő gyártási körülményeket szimuláltam, vagyis 

gyors, 50°C/perc felfűtési sebességgel fűtöttem a különböző mintákat, majd állandó, rendre 
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175°C, 200°C, 215°C, 230°C, 250°C, 270°C és 300°C-os hőmérsékleten tartottam azokat és re-

gisztráltam a stabilizációból eredő hőáramsűrűséget. 

Mindegyik berendezésnél, minden mintához ugyanolyan típusú mintatartót használtam, ame-

lyekbe a közel azonos tömegű (kb. 10 mg) mintákat rendre ugyanolyan módon helyeztem el an-

nak érdekében, hogy a mintatér és a szálak közötti hőátadási viszonyok hasonlóak legyenek. 

A DSC vizsgálatok mellett a stabilizáció során lejátszódó szerkezeti átalakulások vizsgálatára, 

majd a már az optimált hőkezeléssel stabilizált szerkezet feltárására a korábban bemutatott 

Bruker FTIR berendezést használtam. 

A stabilizációhoz Nabertherm (Németország) gyártmányú kemencét és Heraeus (Németor-

szág) gyártámnyú szárítókemencét használtam. Az elszenesítést N2 atmoszférában végeztem, 

BTU (Egyesült Királyság) gyártmányú alagútkemencében. A kemence futószalagjának sebessége 

állítható, munkatere mintegy 2 méter hosszú, 4 fűthető zónával rendelkezik. 

A szén nanoszálak szerkezeti vizsgálatára Raman-spektroszkópiát alkalmaztam. Egy Horiba 

Jobin-Yvon LabRAM Raman mikroszkópot (Franciaország) használtam, amely egy Olympus 

BX-40 típusú optikai mikroszkópra van felszerelve, valamint egy külső lézerdióda forrással 

(785 nm hullámhossz, 80 mW teljesítmény) van összekapcsolva. Az objektív nagyítása 100x-os 

volt, míg a lézernyaláb átmérője mintegy 800 nm. 

A saját fejlesztésű szén nanoszálakkal társított kompozitok előállítását kézi laminálással vé-

geztem. Ezeknek az elektromos vezetőképességét 30x200 mm-es próbastesteken, 4-pontos veze-

tőképességi méréssel határoztam meg. A hővezetési tényezőt 80x80 mm-es próbatesteken hatá-

roztam meg forrólapos (ISO 8302 szerinti, guarded hot plate [154]) eljárással. 

3.3.4.  Nanoszálas szálfolyamok és szövedékek vizsgálatai 

A mechanikai vizsgálatok PAN lineáris szálfolyamok és PA-6 szövedékek esetében hasonlóan 

történtek. A szövedékek előkészítése során, miután a kollektorról azokat eltávolítottam, egy má-

sik lapra helyeztem, ahol kívánt méretűre vágtam ki azokat. A PA-6 és PAN vizsgálati anyagok 

esetében sávszakító vizsgálatokat végeztem a minták hosszirányában. Előbbi esetben ezt a for-

gódob forgásiránya, utóbbi esetben pedig az elhúzási (előállítási) irány jelöli ki. A sávszakító 

próbatestek szélességét 5-6 mm-nek választottam, a hosszúságot pedig 20-25 mm-nek. PAN 

szálfolyam minták esetében kb. 30 mm hosszúságú darabokat vágtam ki és azokat használtam 

próbatestnek. 
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A próbatestek tömegét rendre PerkinElmer Autobalance AD-2 típusú mérlegen mértem meg, 

1 µg pontossággal (20 mg méréstartományban), hosszukat pedig tolómérő segítségével 0,1 mm 

pontossággal.  

Adott volt az alapanyagok sűrűsége (ρPA = 1150 kg/m
3
; ρPAN =1200 kg/m

3
), valamint a minták 

hosszúsága és szélessége, így az egyenértékű keresztmetszet meghatározható volt (8) alapján. 

Ezt a keresztmetszetet minden egyes próbatestre meghatároztam és rendre ezek alapján számol-

tam a szilárdsági értékeket (9). A szakítógépbe történő befogás megkönnyítése érdekében a vizs-

gálati mintákat rendre keretekbe ragasztottam, amelynek oldalhosszúsága 10 mm volt sávszakító, 

25 mm pedig fonalszakító vizsgálatok esetén.  

A keretet a szakítógépbe helyeztem, majd a széleit ollóval mindkét oldalról eltávolítottam, így 

a befogásban csak a próbatest maradt. Ezt a műveletsort a 39. ábra szemlélteti a sávszakító pró-

batestek példáján keresztül. 

        
 a) b) c) 

39. ábra: Nanoszálas szövedék szakítóvizsgálata  

a) A keret befogása, b) A keret széleinek eltávolítása, c) A szakítóvizsgálat kezdete 

 

A húzóvizsgálatokhoz Zwick Z005 típusú univerzális szakítógépet használtam, amely egyol-

dali párhuzamos záródású rugalmas befogóval volt felszerelve, amelyet eredetileg elemi 

mikroszálak szakításához fejlesztettek ki. Az erőmérő cella méréshatára 20 N, felbontása 

0,001 N volt. A szakítási sebesség 5 mm/perc, a befogási hossz pedig a papírkeret oldalhosszúsá-

gának megfelelő 10, illetve 25 mm volt. A mechanikai vizsgálatok eredményeinek bemutatásánál 

rendre az átlagértékeket és szórást adtam meg. 

3.3.5.  A nanoszál-szerkezetek leírására felhasznált modell 

A sávszakító vizsgálatok eredményeire alapozva a PA-6 nanoszálas szövedékek tönkremene-

teli folyamát modelleztem. Alapanyagként azért választottam PA-6-ot (3.1. fejezet), mert így le-

hetőségem volt arra, hogy a nanoszálakat a tömbi anyag viselkedésével, ISO 3167 szerinti 
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fröccsöntött "piskóta" próbatesttel, is összehasonlítsam (A PAN nem fröccsönthető, mivel olva-

dási hőmérséklete alatt degradálódik). Egy nanoszálas próbatest esetében nagyságrendileg 5·10
5
 

szálat metsz el a szakadási keresztmetszet. 

A nanoszálas szövedékek szilárdsági-tönkremeneteli modellezése során rendelkezésemre állt 

a Vas-féle modell [21], amely elsősorban hagyományos, lényegében egydimenziós szálkötegek 

leírására szolgál, de kiterjeszthető szálpaplanokra is. Az elemi szál általános esetben a szálas 

szerkezeti modellek [155, 156] és a valódi termékek legkisebb építőeleme. A szálkötegek, más 

néven rostok, eggyel magasabb szerkezeti szintet képviselnek. Párhuzamosan „kapcsolt” szálak-

ként lehet ezeket legegyszerűbben elképzelni, lehetnek vágottak, vagy potenciálisan akár végte-

len hosszúak is. A szálkötegekben a szálak felvehetnek közel szabályos, vagyis egyenes alakot, 

ellenben lehetnek hullámosak, csavarodottak, ferdék. Előfordulhat az is, hogy a szál a rostban 

lévő többi szálnál lényegesen rövidebb, a szakítóvizsgálat szempontjából csak mintegy úszószál 

szerepel a kötegben (a szál vége nincs a befogásban). Ezek az ideálistól való eltérések rontják a 

szálkötegek szilárdsági tulajdonságait.  

A szálakat egyesítve áll elő a köteg. Megfordítva az eljárást, a szálköteget felbonthatjuk elemi 

szálakra. Tehát ha ismerjük a szálakat statisztikusan, akkor ismerjük a köteget, illetve, ha ismer-

jük a köteget, akkor statisztikusan ismerjük a benne lévő szálak tulajdonságait is. Az alaprend-

szerben a következő, statisztikus, idealizált szálköteg cellák definiáltak (40. ábra, [21]): 

E-köteg: előfeszítetlen szálakból áll, amelyek egymással párhuzamosan vannak kapcsolva, 

azonban köztük keresztirányban semmilyen kapcsolat, kötés nincs. A húzási iránnyal párhuza-

mosak és nem csúsznak ki a befogásból. A köteget ideális rugóként kezeljük a modellekben (Ho-

oke-törvény szerint viselkedik). 

EH-köteg: előfeszített szálakból áll, amelyek végpontjait összekötő húrok a húzási iránnyal 

párhuzamosak és nem csúsznak ki a befogásból. A köteget ideális, előfeszített rugóként kezeljük 

a modellekben, melyeknek az előfeszítése negatív (hullámos, vagy laza köteg) vagy pozitív (va-

lódi előfeszítés) is lehet. 

ET-köteg: ferde szálak alkotják, amelyek a húzási iránnyal nem párhuzamosak, ellenben 

megfelelően vannak befogva. 

ES-köteg: olyan szálakból áll, amelyek a húzási iránnyal párhuzamosak, ellenben csak az 

egyik végükön vannak a befogásban (elképzelhető szállánc is, amely olyan rövid szálakból áll, 

amelyek egyik végén sem befogottak). Ezek a szálak egymáson elcsúszhatnak, miközben tapad-

nak egymáshoz. Ezért a kicsúszás megkezdődéséhez szükséges egy bizonyos erőküszöb, amelyet 

szakítás során a kötegnek át kell lépnie.  
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40. ábra: A felvázolt kötegek – balról jobbra: E, EH, ET, ES [21] 

 

Ezekből a kötegekből, párhuzamos kapcsolással felépülő szerkezet esetén a várható szakító-

görbe általánosan a 41. ábra szerint alakul [157]. A szakítóvizsgálat során a laza szálköteg-rész 

először ki kell, hogy egyenesedjen (41. ábra, 1. szakasz). A következő szakaszban a szálköteg 

szálai közelítőleg a Hooke-törvény alapján viselkednek – lineáris rugóként – amely a 

kötegszakítógörbén egyenest eredményez. Az ábrán 3-assal jelölt pontnál az első szál elszakad, 

megkezdődik a tönkremeneteli szakasz. Eléri a szakítógörbe a maximumot, majd az erő elkezd 

csökkenni (4. szakasz), ami a folyamatos szálszakadások miatt van. Az 5-össel jelölt platót a kö-

tegből kicsúszó szálak okozzák, amelyek erőt kifejteni az egymáshoz tapadáson és az elcsúszási 

súrlódáson kívül gyakorlatilag képtelenek. A 6-os szakaszon a szétcsúszó szálak kezdenek egy-

mástól teljesen eltávolodni, itt már egymáshoz sem tapadnak igazán. Végül a szálköteg már nem 

képes erőt felvenni, végleg megszakad a folytonossága. 

      
 

41. ábra: Szálköteg szakítógörbe általános alakja 

1: szálköteg szálai kiegyenesednek, 2: ideálisan rugalmas viselkedés, 3: első szál elszakad, 4: 

folyamatos szálszakadások, 5: kicsúszó szálak súrlódnak egymáson, 6: végső tönkremenetel [157] 

 

A szokásos szálköteg természetét tekintve tehát egydimenziós szerkezeti egység. Ha figye-

lembe vesszük a köteg síkbeli irányultságát is (hullámos és ferde szálkötegek, ferde szálkötegek 

stb.) akkor a probléma máris kétdimenzióssá válik. Az általános, egydimenziós modell ilyen as-

pektusú felhasználásával elméletileg nanoszálas szövedékek is modellezhetők. A síkban elhe-

lyezkedő szálpaplan szerkezet felfogható ferde szálak alkotta szálkötegként is. 
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Az egymásra helyezett ferde szálak azonban itt kapcsolódási pontokat alakítanak ki, ahol an-

nak minőségétől függően egymáson el tudnak csúszni, vagy a kapcsolódási pont megszűnése 

nélkül elhajlani. A párhuzamos szálak éppen úgy tudnak elcsúszni egymáson, mint a szálköteg 

esetében. Ezeket tanulmányozta Wu és Dzenis [158] egyik cikkében. Azt elemezték, hogy a szál-

átmérő függvényében mekkora szerepe van a kapcsolódási pontoknak és a szálak szilárdságának 

a tönkremenetelben. Elméletük szerint kisebb szálátmérők esetén, különösen a kis szögben ke-

reszteződő szálak között a kapcsolódási pontok dominálhatnak a szálszilárdság felett. Ali és 

Rutledge [159] szintén úgy találták, hogy a nanoszálas szövedékek modulusza és húzószilárdsá-

ga elsősorban nem az elemi szálak tulajdonságaitól függ, hanem nano-méretű kötések (megnö-

vekedett felületi szabadenergia helyek) dominálnak. Ez azt jelenti egyben, hogy a 

nanoszövedékben domináns felületi kapcsolatok leírhatók a Vas-féle modell ES kötegeinek do-

minanciájával. 

Összesen 80 próbatestet vizsgáltam. A modellezés során segítségemre volt a Vas és Tamás ál-

tal fejlesztett FiberSpace szálköteg-modellező szoftver [160-162]. Az átlagos tönkremeneteli fo-

lyamatot (átlagos szakítógörbe) a regisztrált feszültség-fajlagos nyúlás görbék feszültség értékeit 

pontól-pontra történő átlagolásával számítottam. 

A szoftver számára az átlagos tönkremeneteli görbe feszültségét normálni kellett pontról-

pontra, a szövedéken belül lévő szálak elszakításához szükséges feszültség várható értékével. A 

normált nyúlást szintén hasonló módon kell megadni, vagyis a fajlagos nyúlások értékeit rendre 

a szálpaplant alkotó elemi szálak átlagos relatív szakadási nyúlásával kell elosztani. Hagyomá-

nyos szálaknál nem jelent gondot ezeknek a paramétereknek a méréssel történő meghatározása 

[MK5]. Nanoszálak esetében a teljes szerkezet szakítóvizsgálata alapján csupán becsléssel hatá-

rozható meg az elemi nanoszálak várható szakítószilárdsága és várható szakadási nyúlása. Ezt a 

becslést korábbi tapasztalataim [MK6] alapján tettem. A szoftver használata során ez a becslés 

elegendő, mivel a program bizonyos mértékű további korrekciót megenged, illetve elvégez. 

A szakítóvizsgálatok során végbemenő szerkezetváltozások nyomonkövetése érdekében SEM 

képeket készítettem 0%, 10%…40%-os fajlagos nyúlásoknál. Ehhez a szakítóvizsgálatot a kitün-

tetett fajlagos nyúlás értéknél megállítottam, majd a próbatestet in situ egy elektromosan vezető 

ragasztószalaghoz rögzítettem. Ezután a vizsgálati mintát kivettem a befogó készülékből, így a 

szerkezetet rögzíteni tudtam nyújtott állapotában, ilyen módon az vizsgálhatóvá vált. 
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4. Eredmények és értékelésük 

Ez a fejezet mutatja be a kutatás során elért lényegesebb eredményeket, vagyis a 

nanoszálakkal társított hibrid kompozitok fejlesztését, kompozit nanoszálak létrehozását, szén 

nanoszálak fejlesztését, nanoszálas szövedékek és fonalak előállítását és vizsgálatát, valamint a 

nanoszálas szerkezet tönkremeneteli folyamatainak modellezését. 

4.1. Nanoszálas hibrid kompozitok fejlesztése 

Epoxi mátrixú kompozitokat állítottam elő, amelyek erősítő rétegei „hagyományos” szénszál-

ból készültek: egy unidirekcionális fektetett kelmét és egy vászonkötésű kelmét használtam fel. 

Az erősítő rétegeket impregnálás előtt PAN nanoszálakkal vontam be, így létrehozva egy hibrid 

szerkezetet. A nanoszálakat közvetlenül az erősítőanyag felületére „in situ” vittem fel. A frissen 

képzett nanoszálak még oldószerben dúsak, lágyak, ezért jól fel tudnak tapadni az erősítőanyag 

felszínére. Ennek ipari jelentősége a rendszer könnyű feldolgozhatósága, tudományos újdonsága 

és jelentősége pedig a kialakuló szál-nanoszál adhézióban keresendő. A nanoszálaknak szerepük 

lehet a laminát keresztirányú impregnálásának minőségében, valamint a gyantadús helyekre be-

épülve javíthatják a rétegek közötti fizikai kapcsolatot. 

4.1.1. A statikus mechanikai vizsgálatok eredményei 

Az alkalmazott nanoszálas szövedék bevonat vastagsága impregnálás előtt 27 ± 5 µm, míg a 

nanoszálak átmérője jellemzően 200-300 nm között volt a SEM felvételek alapján. A nanoszálas 

anyag felületi tömege 1 g/m
2
 volt a felületi tömegmérés alapján, ami a kompozitokban 0,1-

0,2 m% nanoszáltartalmat eredményez. A vastagság és felületi tömeg meghatározása alapján még 

beágyazás előtt megállapítható volt, hogy a nanoszálas rétegek várhatóan a szénszálas erősítőré-

tegek közötti, gyantában dús rétegbe ágyazhatók olyan módon, hogy a szénszálas erősítőrétegek 

egymáshoz képesti távolságára ez nem lesz jelentős kihatással, ezáltal a kompozit mintáknak 

sem keresztmetszete, sem síkbeli tulajdonságai nem változnak.  

SEM vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a nanoszálak egyes esetekben át is fonhat-

ják a szénszálakat, valamint a nanoszálak tapadnak azok felületére, ezáltal a nanoszálak mintegy 

lehorgonyozzák a szénszálakat a mátrixba (42. ábra).  
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42. ábra: Szénszálak és nanoszálak SEM képe 

A 3. táblázat összefoglalja a szénszál tartalom meghatározás, a kvázistatikus ILSS és 

hajlítóvizsgálatok eredményeit. A táblázatban az átlagértékek mellett a szórásokat adtam meg. 

 
UD ref UD nano  Sz ref Sz nano 

Szénszál tartalom [m%] 50,5 ± 2,1 50,4 ± 0,5 51,7 ± 0,8 50,7± 2,5 

ILSS (húzó igénybevétel-

ből)[MPa] 
11,4 ± 1,9 12,7 ± 0,5 13,3 ± 1,5 14,3 ± 0,7 

ILSS változása [%]  +11%  +7% 

Szignifikancia szint (p érték 

kétmintás t-próba alapján) 
19,9%** 18,1%* 

ILSS (nyomó igénybevételből) 

[MPa] 
24,2 ± 3,5 26,2 ± 4,7 – – 

ILSS változása [%]  +8%   

Szignifikancia szint (p érték 

kétmintás t-próba alapján) 
32,7%*  

Hajlítószilárdság [MPa] 778 ± 86 945 ± 61 610 ± 23 534 ± 65 

Hajlítószilárdság változása 

[%] 
 +21%  -12% 

Szignifikancia szint (p érték 

kétmintás t-próba alapján) 
0,1%* 2,6%* 

Hajlítómodulusz [GPa] 54,3 ± 9,6 83,6 ± 3,9 44,2 ± 5,2 49,8 ± 6,1 

Hajlítómodulusz változása 

[%] 
 +54%  +13% 

Szignifikancia szint (kétmin-

tás t-próba alapján) 
0,01%** 8,9%* 

3. táblázat: Nanoszálakkal társított és azokat nem tartalmazó szénszálerősítésű kompozitok 

rétegközi szilárdsága és hajlító tulajdonságai  

(UD: unidirekcionális erősítés, Sz: szöveterősítés, ref: referencia minta, nano: nanoszálakkal 

társított minta, *Kétmintás f-próba alapján azonos variancia, ** Kétmintás f-próba alapján 

különböző variancia) 
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A különböző minták szénszál tartalma egyaránt körülbelül 50 m% (kb. 38 V%), ami a várako-

zásoknak megfelel. Az erősítőanyag kötéstípusa, illetve a nanoszálak alkalmazása nem befolyá-

solják érdemben a száltartalmat, ezáltal a mechanikai vizsgálatok eredményei összehasonlíthatók 

egymással a mintacsoportokon belül. Mivel a kompozit mintákon belüli szénszál tömegmennyi-

ségének nagyobb a szórása, mint nanoszálas rétegeinek össztömege, ezért a nanoszálak jelenléte 

a kompozitokban valóban elhanyagolható a tömeg és kiterjedés szempontjából. A levegő bubo-

rékok eltávolításának nem szab gátat a nanoszálak alkalmazása. 

A rétegközi nyírószilárdság ugyan nem szignifikánsan, de átlagát tekintve növekedett a 

nanoszálak alkalmazásával. A mindegyik esetben szokásosnál kisebb értékek talán annak kö-

szönhetők, hogy nem nyomó-, hanem húzóvizsgálatból határoztam meg a rétegközi nyírószilárd-

ságot, hogy elkerüljem a próbatestek kihajlását. Nanoszálak hatására a növekedés mértéke 11, 

illetve 7% volt az unidirekcionális, illetve a szöveterősítésű kompozitoknál. A nanoszálak hatásá-

ra a szórás még nagyobb mértékben csökkent. A 73, illetve 56%-os csökkenés azt jelenti, hogy a 

nanoszálak alkalmazása a tönkremeneteli folyamatot egységesebbé teszi. Ennek az az oka, hogy 

a nanoszálak a feszültséget eloszlatják a síkjukban. A 43. ábra mutatja be a próbatestek ILSS 

vizsgálatok utáni töretfelületeinek SEM képeit. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a nanoszálak képesek szívóssabbá tenni a mátrix anyagot a 

rétegek között. A referencia anyagok esetében (43. ábra a, d) a mátrix anyag elvált a szénszálak-

tól. A töretfelületek rideg viselkedésre utalnak; a mátrix anyag számos, éles darabra tört és mara-

dó alakváltozásra utaló jel nem figyelhető meg. A nanoszálas erősítés esetében (43. ábra b, e) a 

mátrix anyag részben az erősítőanyag felszínén maradt. A képek arra utalnak, hogy a kompozit 

minták előállítása során a nanoszálas rétegek szénszálas rétegek közötti egyenletes eloszlása 

megmaradt. A törés a mátrixon belül történt, a töretfelület struktúráltabb, mint a referencia anya-

gok esetében. Összességében ez azt jelenti, hogy a nanoszálakat tartalmazó mátrix nagyobb fe-

szültségeket képes elviselni és hatékonyabban továbbítja a terhelést a szénszálak felé. Ez a hatás 

megnövekedett rétegközi nyírószilárdságban és kisebb szórásokban tükröződik. 

Nagyobb nagyítású képeknél (43. ábra, c; f) a nanoszálak és a mátrix anyag kapcsolatát ta-

nulmányozhatjuk. Látható, hogy a töretfelületek különböznek. Az UD erősített kompozit eseté-

ben  a nanoszálak  többségükben elszakadtak és megfigyelhető néhány, amely a mátrix anyagba 

kötődik és képes megakadályozni a repedésterjedést. Ez azt jelenti, hogy a nanoszálak aktívan 

részt vesznek a teherviselésben, ezért maradó alakváltozás lép fel. A szöveterősítésű 

kompozitoknál a nanoszálak kicsúsztak a mátrixból és nem szakadtak el. Mivel a töretfelület 

igen struktúrált, ez azt jelenti, hogy némi terheléseloszlási hatás megjelent, de ebben az esetben 

ez kevésbé jelentős, mint az UD erősített minta esetében. Mivel a mintakészítés módja és az 
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alapanyagok is azonosak voltak, ezért az eltérés oka az erősítőszerkezet eltérő kötéstípusában és 

annak jellemzőiben, mint például a felületi struktúrájában keresendő. 

   
 a) d) 

 

   
 b) e) 

 

   
 c) f) 

 43. ábra: ILSS próbatestek töretfelületeinek SEM képei – a) UD ref. (1000x), b) UD nano (1000x), 

c) UD nano (5000x), d) Szövet ref. (1000x), e) Szövet nano (1000x), f) Szövet nano (5000x) 

Az ILSS méréseknél elméletileg csak tiszta nyíró igénybevétel van a rétegek között. A gya-

korlatban a feszültségi állapot a rétegek terhelésátadó felületeinek minőségétől is függ. Az UD 

erősített mintáknál ezek közel síkok, ellenben szöveterősítés esetében ezek hullámos és szabály-
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talanabbak, annak megfelelően, hogy a vetülék- és lánc-rovingok a térben hogyan keresztezik 

egymást. Ez a geometriai különbség megjelenik az ILSS értékek eltérő mértékű növekedésében 

is. 

A kompozitok hajlító tulajdonságai sokkal nagyobb mértékben változtak meg (3. táblázat). 

Kismértékű alakváltozásoknál a nanoszálak hatása kimagasló: a modulusz szignifikánsan, 54, 

illetve 13%-kal növekedett meg az UD, illetve szöveterősítésű minták esetében. Ez azzal magya-

rázható, hogy a nanoszálakkal társított kompozitok esetében a nanoszálak hatékonyan továbbít-

ják a terhelést a szénszálak irányába, ezért a szénszálak kihasználása javul. Ugyanakkor szignifi-

káns növekedés figyelhető meg a hajlítószilárdságban is az UD erősített hibrid kompozitok ese-

tében. Érdemes egészében is megfigyelni a tönkremeneteli folyamatot egy-egy jellegzetes 

hajlítógörbén keresztül (44. ábra).  

 

44. ábra: Különböző kompozit minták egy-egy jellegzetes hajlító görbéje 

(UD: unidirekcionális erősítés, Sz: szöveterősítés, ref: referencia minta, nano: nanoszálakkal 

társított minta) 

 

A referencia minta esetében a tönkremenetel azonnali, míg a nanoszálak alkalmazása a tönk-

remenetelt lépcsőzetessé teszi. Miután egy erősítő réteg megsérül, a többi még mindig képes va-

lamennyi terhelést felvenni. 

A SEM vizsgálatok (44. ábra és II. melléklet) azt mutatták, hogy a nanoszálakkal társított 

kompozitokban a nanoszálak még törés után is jól behatárolható réteget alkotnak. A repedéster-

jedést meggátolták, mivel a nanoszálakkal társított gyanta körül is egy szívós törési övezet ala-

kult ki. Rétegelválás helyenként a nanoszálas minták esetében is fellép, azonban a nanoszálas 

rétegen belül nem találtam törést. 

SEM felvételek alapján meghatározható volt a beágyazott nanoszálas réteg vastagsága is (a 

45. ábra képei a II. mellékletben nagyobb méretben megtalálhatók). A kezdeti 27 ± 5 µm-es vas-

tagság látszólagos mérete 16 ± 2 µm-re csökkent a vákuumpréselés következtében. 
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 a) b) 

45. ábra: Nanoszálakkal társított kompozitok hárompontos hajlítóvizsgálat utáni töretfelületeinek 

SEM képei – a) Szöveterősítésű minta, b) UD erősítésű minta 

 

4.1.2. Dinamikus mechanikai vizsgálatok eredményei 

A dinamikus mechanikai vizsgálatok eredményeit a 4. és 5. táblázat foglalja össze. A legna-

gyobb ütőerőhöz tartozó fajlagos energia növekedést mutatott mindegyik esetben. Az UD és szö-

veterősítésű kompozitoknál egyaránt nagyobb növekedést mutatott ebben a tekintetben a Charpy 

vizsgálat EP, mint FN elrendezésben. A legnagyobb növekedés a szöveterősítésű kompozitnál, 

Charpy EP típusú vizsgálatnál volt megfigyelhető. 

A Charpy EP típusú vizsgálatnál a kompozit lemezt párhuzamosan ütik meg az erősítőanya-

gok, valamint nanoszálas kelmék síkjával. Amint az inga megüti a próbatest élét, a feszültségál-

lapot pillanatszerűen alakul ki a próbatesten belül, a nanoszálas rétegek lapszerű kiterjedésükkel 

és szálas szerkezetük révén nagy felületükkel a nyírási sík mentén fejtik ki hatásukat: továbbítják 

a terhelést a szomszédos szénszálas rétegek irányába. A nanoszálak maradó deformáció kialakí-

tására való hajlama visszavezethető a jó szál-mátrix adhézióra, valamint arra, hogy nagy szaka-

dási nyúlásuk van, ilyen szempontból tipikusan úgy viselkednek, mint a hőre lágyuló szálak. Az 

elmozduló és deformálódó molekulaláncok a környező molekulákkal súrlódnak, ami energiael-

nyeléshez vezet. A nanoszálas rétegek tehát energiát nyelnek el maradó deformáció útján. Annak 

ellenére, hogy a szövetszerkezet hullámossága mérsékelt növekedést okozott a statikus rétegközi 

nyírószilárdságban, ebben az esetben, ahol a terhelés felvétele pillanatszerű, az összetettebb ge-

ometria és a kölcsönhatásba kerülő nagyobb felületek megnövekedett teherviselő képességben 

jelentkeztek. A Charpy FN és műszerezett ejtődárdás vizsgálatoknál a becsapódási övezethez 

közel eső részek vesznek részt a terhelések felvételében és továbbításában. A nanoszálas rétegek 
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ebben az esetben elsősorban hajlító és nem nyíró igénybevételnek vannak kitéve, ezért a terhe-

léstovábbító szerepük kevésbé jelentős. 

  
UD ref. UD nano Sz. ref. Sz. nano 

C
h

ar
p

y
 F

N
 

Legnagyobb ütőerőhöz 

tartozó fajlagos energia 

[kJ/mm
2
] 

65,7 ± 4,6 68,2 ± 5,9 116 ± 25 133 ± 24 

Változás  +4%  +14% 

Szignifikancia szint (p ér-

ték kétmintás t-próba 

alapján) 

40,1%* 22,7%* 

Charpy-féle ütőszilárdság 

[kJ/mm
2
] 

80,5 ± 9,9 90,8 ± 4,9 130 ± 15 149 ± 23 

Változás  +13%  + 15% 

Szignifikancia szint (p ér-

ték kétmintás t-próba 

alapján) 

3,1% 9,5%* 

C
h
ar

p
y
 E

P
 

Legnagyobb ütőerőhöz 

tartozó fajlagos energia 

[kJ/mm
2
] 

24,1 ± 3,1 35,5 ± 10,5 37,7 ± 20,1 153 ± 40,6   

Változás  +47%  +306% 

Szignifikancia szint (p ér-

ték kétmintás t-próba 

alapján) 

2,9%** 0,03%* 

Charpy-féle ütőszilárdság 

[kJ/mm
2
] 

115 ± 11,6  148 ± 16,8 158 ± 37,0 227 ± 59,5 

Változás  +29%  +44% 

Szignifikancia szint (p ér-

ték kétmintás t-próba 

alapján) 

0,1% 5,2%* 

4. táblázat: A Charpy-féle ütővizsgálatok és a műszerezett ejtődárdás vizsgálatok eredményei  

(UD: unidirekcionális erősítés, Sz: szöveterősítés, ref: referencia minta, nano: nanoszálakkal 

társított minta, *Kétmintás f-próba alapján azonos variancia, ** kétmintás f-próba alapján 

különböző variancia) 

 

 

 Sz. ref. Sz. nano 
Változás 

[%] 

Szignifikancia szint 

(p érték kétmintás 

t-próba alapján) 

Legnagyobb ütőerőhöz tar-

tozó fajlagos energia [J/mm] 
1,540 ± 0,320 2,520 ± 1,040 +64% 3,3%* 

Teljes törési energia [J/mm] 8,590 ± 0,190 8,07 ± 0,58 -6% 4,3%* 

Elnyelt energia szubkritikus 

(0,6 J) ütés esetében 
0,267 ± 0,033 0,349 ± 0,036 +30,8% 1,0%* 

5. táblázat: Műszerezett ejtődárdás vizsgálatok eredményei – Sz: szöveterősítés, ref: referencia 

minta, nano: nanoszálakkal társított minta, *kétmintás, azonos varianciájú t-próba alapján 
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A teljes elnyelt energia növekedést mutatott, kivéve a műszerezett ejtődárdás vizsgálatok ese-

tében, ahol kis mértékű csökkenés volt tapasztalható szuperkritikus igénybevételnél. A 

szubkritikus energiájú ütések esetében egy-egy tipikus karakterisztikát mutat be a 46. ábra. Ma-

radó alakváltozás nem volt (lásd deformációs karakterisztika), a maximális mért erőben nem ér-

zékelhető jelentős változás. Az elnyelt energia azonban egyértelműen nőtt, még akkor is, ha a két 

jellegzetes viselkedésű minta közül a nanoszálakkal társított mintegy 5%-kal vastagabb volt. 

 

 a) b) 

    46. ábra: Szénszálerősítésű kompozitok ejtődárdás vizsgálata, szubkritikus behatás esetén  

a) Referencia minta, b) Nanoszálas minta 

A maximális ütőerőhöz tartozó fajlagos energia 64%-kal, szubkritikus ütésnél pedig az elnyelt 

energia 30,8%-kal, szignifikánsan növekedett, ami azt bizonyítja, hogy a nanoszálas társítás 

megnövelte a kompozit vizsgálati anyagok ellenállóképességét a vizsgált, síkra merőleges dina-

mikus-mechanikai behatásokkal szemben. 

A 47. ábra a kompozit minták Charpy FN elrendezésben vizsgált próbatestjeinek töretfelületét 

mutatja be. A nanoszál töltésű próbatestek esetében (47. ábra, b; d) a nanoszálak megfigyelhetők 

a töretfelületen. A nanoszálas rétegek tisztán elkülönülnek a képek meghatározott részein: annak 

közepétől balra (B), illetve közepén (D). A nanoszálas rétegben, amely mintegy 20 µm vastag, 

nem figyelhető meg a mátrix anyagban, a vizsgált keresztmetszeti irányt nem tekintve, törés 

vagy repedés. A kicsúszás nélküli, elszakadt nanoszálak a nanoszálak és a mátrix kiváló adhézió-

jára utalnak. A referencia minta esetében (47. ábra, c) a mátrix apró szilánkokban vált el az erősí-

tő szálaktól, durva töretfelületet hagyva maga után. A SEM képek megerősítik, hogy a 

nanoszálak a körülöttük lévő övezetben szívóssá tették az anyag viselkedését. A nanoszálak és a 

mátrix adhézióját a II. melléklet mutatja be. Jól látszik, hogy a nanoszálak megfelelően beágya-

zottak, nagy részük elszakadt a tönkremenetel során. 

Az eredmények azt igazolják, hogy a nanoszálak alkalmazása kompozitokban előnyös, mivel 

sem kiterjedését sem tömegét nem változtatják meg a kompozitoknak, ugyanakkor olyan terhelé-
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seknél, amelyek nem a laminát fő síkjába esnek, számos vizsgált mechanikai tulajdonság javulá-

sát eredényezték. Ennek oka, hogy a nanoszálas rétegek kiválóan beágyazódnak a kompozit erő-

sítőanyagok közötti gyantadús rétegbe, meggátolják a repedések terjedését, továbbítják a terhe-

lést az erősítőanyag felé, ami által annak a szálkihasználása javul. 

         
 a) c) 

 

        
 b) d) 

    47. ábra: Szénszálerősítésű kompozitok Charpy FN töretfelületeinek SEM mikrográfiái 

a) UD referencia, b) UD nano, c) Szövet referencia, d) Szövet nano 

A nanoszálak az erősítőanyag rétegeinek felületére a mai technológiákkal már folyamatos 

üzemben, tetszőleges szélességben, egyenletesen és költséghatékony módon felvihetők. Az imp-

regnálás során a nanoszálak a gyantát vezetik is (II. melléklet), hasonló funkciót töltve be, mint a 

vákuumzsákos technológiánál a gyantaterítő (ún. bleeder) réteg, így a rétegek síkjára merőleges 

irányban is várhatóan egyenletesebb gyantatartalom alakul ki a laminálás és térhálósodás során. 

4.2. CNT töltésű PAN kompozit nanoszálak fejlesztése 

Ez a fejezet bemutatja a szén nanocsövekkel társított nanoszálak előállítását és az ehhez tarto-

zó oldat-optimálási eljárást. Ezek az anyagokat később szén-nanoszálak prekurzoraként haszno-

sítottam tovább. 
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4.2.1. Szén nanocsövek diszpergálási technikájának fejlesztése 

A saját fejlesztésű eljárás arra irányult, hogy megfelelő diszperziót eredményezzen a szálkép-

zési oldatban, ugyanakkor kíméletes legyen a nanocsövekkel is. Az eljárást PAN/DMF alapanyag 

példáján keresztül mutatom be, de az elvek általánosságban használhatók más, elektro-

szálképzésre alkalmas oldatok esetében is. 

Első lépésben az oldószerbe kimértem a szén nanocsöveket, a végső oldatban lévő koncentrá-

ció többszörösét alkalmaztam. Ezután mágneses keverőn rövid ideig kevertem a CNT tartalmú 

oldószert, amitől a CNT "csomók" valamelyest megduzzadtak. A mágneses keverés után ultra-

hangos kezelés történt, aminek elsődleges célja a maradék aggregátumok fellazítása volt. Egy 15 

perces kezelés már megfelelő eredményt adott (48. ábra, a). A nagyjából 0,5-1 mm-es csomók itt 

nemcsak fellazultak, de méretük is csökkent. Az ultrahangos keverés után a CNT-ket tartalmazó 

oldószert PAN granulátumhoz kevertem. Itt akkora PAN koncentrációt alkalmaztam (30 m%), 

hogy egy nagy viszkozitású (kb. 10-100 Pas) oldatot kapjak. A viszkozitást mérő berendezés to-

vább diszpergálta a nanocsöveket, így a mérés megváltoztatta magát a mérendő anyagot. A visz-

kózus oldatot ezután porcelán mozsárban kevertem 10 percig, vagyis nagy nyíró igénybevételnek 

vetettem alá. Utolsó lépésben az oldat koncentrációját az oldószerrel tovább csökkentettem a 

szálképzésre alkalmas értékre. Az eloszlatott szén nanocsövekről készült optikai mikroszkópi 

felvételt mutatja a 48. ábra, b. 

A legnagyobb visszamaradt csomók mérete az 1-2 µm-es tartományba esett, amit megfelelő-

nek értékeltem. A kifejlesztett eljárás gyorsabb, és elméletileg kíméletesebb, mint a szakiroda-

lomban leírtak és éppen olyan jó diszperziót eredményezett. 

 

   
 a)  b) 

 

48. ábra: Szén nanocsövek diszperziója optikai mikroszkópi képeken  

a) Ultrahangos keverés során fellazított CNT csomók, b) Diszpergált CNT-k 

 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

64 

 

4.2.2. Oldatok optimálásának módszerei elektro-szálképzéshez 

A CNT oldatba keverése a nagy felülete révén potenciálisan megváltoztathatja az oldat szer-

kezetét és az oldatok nyírási tulajdonságait, ami a szálak kialakulására és elvékonyodásának mér-

tékére közvetlen hatást gyakorol. A reológiai tulajdonságok feltárására különböző koncentrációjú 

PAN oldatokat vizsgáltam rotációs viszkoziméterrel. Mivel a szén nanocsövek jól eloszlatásra 

kerültek, ezért állandó nyírási sebességgel végzett mérés közben itt már nem tapasztaltam szá-

mottevő viszkozitás változást 30 perc alatt sem. 

A PAN oldat koncentrációjának viszkozitásra gyakorolt hatását a 49. ábra (a) mutatja be. A 

szakirodalom alapján [55] az elektro-szálképzés során az oldatban ébredő nyírófeszültség jel-

lemzően a néhány ezer 1/s tartományba esik, ezért a 3000 1/s-hoz tartozó mérési pontok hordoz-

zák magukban a technológia szempontjából a legtöbb információt. Mivel a 10 m%-nál kisebb, 

valamint a 20 m%-nál nagyobb PAN koncentrációjú oldatokból a szálképzés már nem volt meg-

felelő, ezért ebben a koncentráció tartományban mértem. Viszkozitás szempontjából nincsen 

nagy különbség a 10-12 m%-os oldatok között (kb. 0,3 Pas), azonban a 14 m%-os oldat már je-

lentősen nagyobb értékeket eredményezett (0,6-0,7 Pas). A szálképzésre, annak optimálása során 

a 11 m%-os PAN oldat bizonyult a megfelelőnek, mivel ez az a legkisebb koncentráció, ahol né-

hány szálhibától eltekintve még megfelelő a szálak morfológiája. A CNT töltés hatását a nyírási 

tulajdonságokra a 49. ábra (b) mutatja be 11 m% koncentrációjú PAN esetén. 

A nagy töltési arány (pl. 10 m% CNT) jelentős mértékben megnöveli a viszkozitást, míg a ki-

sebb töltési arányok nem befolyásolják jelentősen a mért értékeket. A viszkozitás növekedés a 

CNT-k PAN-DMF oldatban való megfelelő diszperziójára utal. 

 

   
 a) b) 

49. ábra: PAN oldatok nyírófeszültség-alakváltozási sebesség görbéi  

a) PAN oldatkoncentráció hatása b) CNT töltés hatása 11 m% PAN oldatkoncentráció esetén 
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A 10 m%-os PAN koncentráció további 10 m%-kal való megnövelése 70-szeresére növeli a 

viszkozitást, míg 10 m% CNT oldathoz keverése csupán 2,2-szeresére. A CNT tartalom termé-

szetesen itt is a PAN szárazanyag tartalomra vonatkoztatott, ez is indokolja a nagyságrendbeli 

különbséget. A további vizsgálatokhoz 1 és 2 m% CNT tartalmat választottam. Ezeknél a töltési 

arányoknál a CNT tartalom ugyan okoz viszkozitás növekedést, de ez nem számottevő a szál-

képzés szempontjából. Nagyobb CNT tartalmaknál indokolt lenne a viszkozitás növekedését 

kompenzálni az oldat PAN koncentrációjának csökkentésével, ami az 49. ábra eredményeinek 

segítségével elvégezhető tetszőleges CNT tartalmakra. 

4.2.3. Kompozit nanoszálak előállítása és vizsgálata 

Amennyiben a szálképzés kapilláris rendszerben történik folyamatos oldatáramlással, úgy az 

anyagtranszport szerint feltételezhető, hogy a CNT tartalom a szálakban pontosan egyenlő lesz 

az oldat CNT tartalmával (természetesen a PAN szárazanyag tartalmára vonatkoztatva). A 

nanoszálak előállítására éppen ezért a 3.2. fejezetben bemutatott, saját fejlesztésű eljárást alkal-

maztam, mivel a Nanospider technológiával ellentétben, ebben az esetben biztosak lehetünk ab-

ban, hogy a szén nanocsövek nem ülepednek le és a szálképzés során a szálakba kerülnek. 

SEM-mel vizsgáltam meg az azonos paraméterekkel, de eltérő CNT tartalmú oldatokból kép-

zett szálak morfológiáját. Az eredmények (50. ábra) azt mutatják, hogy nincsen számottevő kü-

lönbség a CNT tartalmú, valamint a referencia minták morfológiája között, de a CNT társítás az 

átlagos szálátmérőt valamelyest megnövelte. A szálakon egy-egy vastaghely jelent meg, ami azt 

jelenti egyben, hogy tovább már nem csökkenthető a koncentráció, ugyanakkor így állíthatók elő 

a lehető legvékonyabb szálak. 

   
 a) b) c) 

50. ábra: 11 m%-os PAN oldatból képzett nanoszálak SEM képei  

a) CNT töltés nélküli, b) 1 m% CNT töltéssel, c) 2 m% CNT töltéssel 

A nanoszálak egyaránt fehér színűek a CNT-vel töltött és azoktól mentes oldatokból való elő-

állítás esetén. Tehát a CNT töltés az egyenletes eloszlás miatt vagy nem befolyásolja a 

nanoszálak optikai tulajdonságait, vagy a CNT-k nem jelennek meg a szálakban. A CNT-k 
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nanoszálakban való jelenléte egy egyszerű kísérlettel kimutatható volt: amikor a nanoszálakat 

visszaoldottam DMF-ben, akkor az oldat fekete színű lett, ami a CNT-vel töltött oldat eredeti 

színe. Ugyanakkor a PAN oldatoknak sárga színe van, amit kis mennyiségű CNT hozzáadása 

már feketére fest. 

CNT töltésű, PAN kompozit nanoszálak előállítása tehát sikeres volt. A szálképzés folyamata 

tehát egyik legfontosabb paraméterén keresztül vált kézben tarthatóvá, aminek a további kísérle-

tekben volt jelentős haszna. 

A mintákon röntgendiffrakciós és FTIR vizsgálatokat végeztem a szerkezeti különbségek megfi-

gyelésének érdekében. A regisztrált röntgen spektrumokat az 51. ábra, az FTIR vizsgálati spektru-

mokat a III. melléklet mutatja be. 

 

51. ábra: Nanoszálak és nanocsövek röntgen diffraktogramjai 

A CNT-knek egy karakterisztikus csúcsa van 26°(2θ) szögnél, ugyanakkor ez a csúcs nem lát-

szódik a CNT-vel töltött nanoszálaknál, valószínűleg a kis töltési hányad, valamint a nem megfe-

lelő jel/zaj arány miatt. Másrészről a töltött és töltetlen nanoszálak diffraktogramjainak összeve-

tésekor szembe tűnik, hogy a 28°, illetve 29° szögeknél megjelenő csúcs intenzitása jelentősen 

különbözik. Ez a változás valószínűleg az CNT-vel töltött nanoszálak eltérő (valószínűleg meg-

növekedett) kristályossága és megnövekedett belső orientációja miatt van, ami kedvező hatással 

lehet a pirolízisre. 

4.3. Szén nanoszálak kifejlesztése 

Ez a fejezet bemutatja szén nanoszálak előállítását elektro-szálképzett PAN alapanyagú 

prekurzorokból, különös tekintettel az elszenesítési eljárás paramétereinek optimálására és az 

eszközölt fejlesztésekre. 
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4.3.1. Nanoszálas prekurzorok előállításának optimálása 

A szénszálak mechanikai tulajdonságait a szálhibák jelentősen leronthatják. A vastaghelyek 

kialkulásának teljes elkerülése végett 12 m%-os PAN oldattal dolgoztam. Elvégeztem a viszkozi-

tás kompenzációt is, amely az 1 m% CNT tartalom esetében 11,8 m%-os, 2 m% CNT tartalom 

esetében pedig 11,5 m%-os koncentrációt eredményezett. 

Az ezekből képzett nanoszálak morfológiáját SEM segítségével vizsgáltam (IV. melléklet) A 

SEM képek nem mutattak jelentős különbséget a referencia és a CNT töltésű minták között. Vas-

taghelyek, cseppek és egyéb hibahelyek nem jelentek meg a szálakon egyik esetben sem, a szál-

átmérők pedig hasonlóak voltak. 

Mindegyik minta esetében 250 szál átmérőjét mértem meg. A szálátmérők táblázatában (6. 

táblázat) az átlagos szálátmérők mellett a négyzetes szórás szerepel. Az átlagos szálátmérők hoz-

závetőlegesen 200 nm-esek, két nagyságrenddel kisebbek, mint a hagyományos szálképző eljárá-

sokkal hasonló anyagból előállított szálaké. 

 

 
Szálátmérő [nm] 

Legnagyobb mért 

szálátmérő [nm] 

Legkisebb mért szál-

átmérő [nm] 

PAN nanoszál 195 ± 46 425 110 

1 m% CNT töltésű 

PAN nanoszál 
194 ± 49 372 92 

2 m% CNT töltésű 

PAN nanoszál 
204 ± 55 421 124 

6. táblázat: Különböző CNT tartalmú nanoszálak jellemző átmérő adatai 

 

Az empirikusan meghatározott szálátmérő hisztogramokat az 52. ábra mutatja be. A hisztog-

ramok alakja mindegyik esetben hasonló, tehát a CNT töltés nem változtatja meg számottevően a 

képzett szálak átmérőjét. 

Az elektro-szálképzett szerkezetek szálátmérő eloszlása általában lognormális eloszlással ír-

ható le, ami a szálak képződése során fellépő, hosszirányú folyadéksugár szétválásokkal és el-

ágazásokkal, mint tördelődési mechanizmusokkal hozható összefüggésbe [163]. A szórások a 

kétmintás f-próbák alapján páronként azonosnak tekinthetők, valamint a Student-féle kétmintás 

t-próba szerint az átlagos szálátmérők 90%-os valószínűségi szinten megegyeznek. A hisztogra-

mok is alakra hasonlók, így meghatároztam a három hisztogram átlagára legjobban illeszkedő 

lognormális görbét. Eredményként a (6) összefüggés (33. oldal) paramétereire a következők 

adódtak: s = 0,1975; t = 5,2117; C = 16,53. 
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  a) 

 

     

 b) c) 

52. ábra: Mért szálátmérők hisztogramjai – a) PAN nanoszálak, b) PAN nanoszálak 1 m% CNT 

töltéssel, c) PAN nanoszálak 2 m% CNT töltéssel 

 

Az illeszkedésvizsgálatot χ
2
 próbával végeztem el mindhárom esetben. Figyeltem arra, hogy 

minden tartományban legalább 5-7 regisztrált érték legyen, ezért a kisebb mintaszámú tartomá-

nyokat összevontam és így 8 tartomány maradt. Mivel a hisztogram diszkrét értékekből áll, ezért 

először rendre meghatároztam az illesztett görbe integrálját minden egyes hisztogram-

tartományra, majd ezt hasonlítottam össze a hisztogram értékeivel. A 7 szabadságfokú χ
2 

próba 

szerint 90%-os valószínűségi szinten egyeznek minden esetben.  

Az eredmények tehát megerősítik, hogy a szálátmérőkre és a szálmorfológiára megfelelő 

oldathigításos viszkozitás-kompenzáció után nincsen hatással a szén nanocsövek alkalmazása. 
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 a) b) 

 
c) 

53. ábra: Szálátmérő hisztogramokra illesztett lognormális eloszlások – a) PAN nanoszálak, b) PAN 

nanoszálak 1 m% CNT töltéssel, c) PAN nanoszálak 2 m% CNT töltéssel 

4.3.2. Prekurzorok TGA vizsgálatai 

A szénszálak prekurzorának fontos jellemzője a termikus tömegveszteség, mivel a szénszál-

gyártás technológiájában az oxidációs folyamat során fellépő hőmérsékletet az anyagnak el kell 

viselnie degradáció nélkül. Ennek feltárása érdekében termogravimetriai (TGA) méréseket vé-

geztem. A szénszálgyártó prekurzorát, amelyből ténylegesen szénszálat gyártanak, hasonlítottam 

össze a saját fejlesztésű, azonos alapanyagú nanoszálas prekurzorral. Emellett megvizsgáltam azt 

is, hogy a nanoszálas anyag CNT-vel való társítása hogyan befolyásolja ezt a viselkedést. A 

nanoszálak előállítására készített oldatokból fóliákat is készítettem, vízfelszínen történő kicsapa-

tással. A fóliák vastagsága mintegy 0,4 mm volt. Ezeken szintén elvégeztem a TGA méréseket a 

3.3.3. fejezetben (48. oldal) ismertetett berendezéssel. 

A szálakban jelentős mértékű oldószer, valamint a tárolás során felvett víz is maradhatott, 

amelynek mértéke lényeges paraméter. A nanoszálaknak nagy a fajlagos felülete, tipikusan 10-

40 g/m
2
, ráadásul vízfelvételre hajlamosak, így akár néhány perc alatt is jelentős mértékű ned-

vesség felvételére képesek a környezetből. Technológiai szempontból a járható út ezért az volt, 
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hogy kondícionálás helyett a TGA berendezés mérőterében, folyamatos felfűtéssel szárítottam ki 

a mintákat. A DMF forráspontja 153°C-on van, ezért az ezen a hőmérsékleten mért tömeget te-

kintettem 100%-nak (54. ábra). 

A kicsapatásos eljárással előállított fóliák mintegy 3 m% oldószert és vizet tartalmaztak, míg 

a nanoszálak 1,6-2 m%-ot, a mikroszálak pedig gyakorlatilag szárazak voltak. 

 
 54. ábra: PAN minták TGA görbéi  

Az 54. ábrán az figyelhető meg, hogy fóliák esetében a CNT társítás nem vezet lényegi elté-

réshez, valamint a nano- és mikroszálak viselkedésükben teljesen eltérnek egymástól. A 

nanoszálas minták közel 450°C-ig kisebb tömegveszteséget szenvednek el, mint a fólia minták, 

azonban a mikroszálaknál kevesebbet. A fajlagos felület nano- és mikroszálak esetében mintegy 

3-4 nagyságrenddel különbözik, de ez nem indokolja ezt a jelentős eltérést, mivel a felfűtés lassú 

volt. A nanoszálak tehát belső szerkezetükben térnek el a mikorszálaktól. A TGA görbék alapján 

és a szakirodalommal összhangban a nanoszálaknál a szálképzés során kialakuló molekuláris 

orientáció, illetve a kristályos részarány mértéke valahol az orientáció nélküli fólia és hagyomá-

nyos nedves-nyújtásos eljárással, gélből készült és ezért nagy orientációjú filament szálé között 

keresendő. A stabilizáció szempontjából a szálak alacsonyabb hőmérsékleten való viselkedése a 

mérvadó, amelyet az 55. ábra, mint az 54. ábra nagyított részlete mutat be. 

         

   55. ábra: PAN minták TGA görbéi különös tekintettel az oxidatív stabilizációra 
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A hagyományos, mikroszálas minta egyenletesen veszít tömegéből 220°C felett, ellenben a 

nanoszálas minták esetében határozott ugrás látható a görbéken, ami utalhat szerkezeti károso-

dásra, de ismervén a PAN hőkezelése során végbemenő folyamatokat (bővebben 2.4.2.4. fejezet, 

25. oldal), arra lehet következtetni, hogy a prekurzor dehidrogénezése játszódik le. A hidrogén 

atomok leszakadása a főláncról pedig tömegcsökkenéshez vezet. A 240°C-nál kisebb és a 300°C-

nál nagyobb hőmérsékleteken kapott negatív meredekségű, közel egyenes görbeszakaszok 240-

300°C közé való kiterjesztésével azt kapjuk, hogy a dehidrogenizációból eredő tömegcsökkenés 

3-5% körül volt, ami megfelel a szerkezeti átalakulásból eredő, előre kiszámítható tömegcsökke-

nésnek (17. ábra). 

A tömegveszteség mikroszálakra is jellemző ebben a tartományban, de kevésbé hirtelen je-

lentkezik. Nanoszálaknál a folyamat nagyon szűk hőmérséklettartományban játszódik le, ezért 

gyors felfűtésnél, illetve 260°C-nál magasabb hőmérsékletre hirtelen hevítve a nanoszálas 

prekurzorok sokkal érzékenyebbek az oxidatív környezetben való degradációra. Több elvégzett 

kísérlet azt mutatja, hogy a tömegcsökkenés pontos hőmérséklete és értéke egy tetszőleges min-

tacsoportból kivett vizsgálati minták esetén is eltérő, ezért a görbeseregből nem érdemes szám-

szerű következtetéseket levonni. Ráadásul a hirtelen tömegcsökkenés a tömegmérő rendszer len-

gését idézi elő, ezért látszólag tömegnövekedés is fellép. A folyamatok mélyebb tanulmányozá-

sára a DSC és FTIR vizsgálatokat végeztem. 

4.3.3. Prekurzorok DSC vizsgálata nitrogén atmoszférában 

A PAN prekurzorok oxidatív stabilizációja során lejátszódó gyűrűzáródás (GyZ), kémiai 

dehidrogénezés és a különböző új funkciós (hidroxi, oxo, szekunder amin) csoportok kialakulása 

(lásd részletesebben a 2.4.2.4 fejezetben) mind exoterm hőeffektussal jár, amelyek DSC vizsgá-

latokkal nyomon követhetők. A felszabaduló hő minimalizálása a szénszálgyártásnál kulcsfon-

tosságú és alapvetően a szál alapanyagával (komonomerek megválasztásával) lehet befolyásolni.  

 A DSC vizsgálatokat egyaránt elvégeztem inert (N2) illetve levegő atmoszférában. Mivel a 

dehidrogénezéshez és az új funkciós csoportok kialakulásához egyaránt szükséges oxigén jelen-

léte, ezért inert atmoszférában egyedül ciklizációra nyílik lehetőség. 

Az 56. ábra mutatja be a regisztrált görbéket, 0-350°C-os hőmérséklet tartományban, referen-

cia PAN mikroszálas prekurzor, PAN nanoszálak, valamint 1 és 2 m% CNT töltésű PAN 

nanoszál esetében. A második felfűtési görbéktől eltekintettem, mivel azok eredményként egy 

teljesen egyenes alapvonalat adtak, vagyis a ciklizáció rendben végbement. 
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56. ábra: PAN szálak nitrogén atmoszférában  mért DSC görbéi 

A görbéket TA Universal Analysis program segítségével értékeltem. A program az alapvona-

lak kijelölése után a csúcsok alatti területet automatikusan kiszámítja. Meghatározható volt a 

csúcsok maximumának helye, valamint azok intenzitása egyaránt (57. ábra). 

 

 
57. ábra: PAN szálak ciklizációja nitrogén atmoszférában  mért DSC görbék alapján 

A kiértékelés során feltételeztem, hogy a mintatérben a hőátadási viszonyok minden esetben 

azonosak voltak. A kapott eredményeket, amelyek tehát a PAN gyűrűzáródására vonatkozhatnak, 

az 7. táblázat foglalja össze. A GyZ-i hőmérséklet értéke a szénszálgyártás szempontjából akkor 

előnyös, ha az minél inkább a PAN bomlási hőmérséklete (~350°C) alatt van. A nanoszálak ese-

tében ez 18,4°C-kal közelebb került a bomlási hőmérséklethez. Megfigyelhető azonban, hogy 

már 1 m% CNT társítása is  16°C-kal csökkentette a GyZ-i hőmérsékletet, így az már lényegé-

ben megegyezik a mikroszálakon mért értékkel. Előnyös, hogy a teljes felszabaduló hő a refe-

exo 
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rencia mintánál mértnél kisebb értékre adódott mindhárom nanoszálas esetben. A csúcsintenzitás 

értéke nanoszálak esetében 75%-kal nagyobb, mint mikroszálak esetén, azonban a CNT társítás 

ezt is jelentősen mérsékelte. 

 

  

  

GyZ-i hő-

mérséklet 

[°C] 

GyZ-i exo-

term hő 

[J/g] 

Ref- ra normált 

GyZ-i exoterm hő 

[%] 

Csúcsin-

tenzitás 

[W/g] 

Ref-ra normált 

csúcsintenzitás  

[%] 

PAN mikroszál 

(Referencia) 
289,1 578 100,0 2,32 100,0 

PAN nanoszál 307,5 474 82,1 4,06 175,4 

PAN nanoszál + 

1 m% CNT 
291,8 521 90,1 2,68 115,8 

PAN nanoszál +  

2 m% CNT 
291,5 513 88,8 2,83 122,1 

7. táblázat: PAN prekurzorok DSC görbéinek fontosabb adatainak összefoglaló táblázata 

 

Összességében elmondható, hogy a CNT társítás előnyös a PAN nanoszálak ciklizációja 

szempontjából, mivel csökkenti az exoterm csúcs intenzitásának, valamint a GyZ hőmérsékleté-

nek értékét is, aminek az oka az eltérő mikorszerkezetben és a jobb hővezetőképességben kere-

sendő. 

4.3.4. PAN prekurzorok DSC vizsgálata levegő atmoszférában 

Mivel a PAN prekurzorok stabilizációja levegőben történik, ezért a DSC vizsgálatokat elvé-

geztem szintetikus levegővel öblített térben is annak érdekében, hogy a GyZ mellett információ-

hoz jussak a dehidrogénezésről, és az új funkciós csoportok kialakulásáról is. 

A 58. ábra mutatja be a 150-350°C közötti hőmérséklettartományt – ahol a stabilizáció kémiai 

reakciói lejátszódtak – alapvonal korrekció és mozgó átlaggal történő simítás után. Az ábrán 

egyaránt látszanak a nitrogénben és levegőben mért görbék az összevethetőség kedvéért. 

A CNT-vel töltött nanoszálak 270°C körül kisebb exoterm csúcsot eredményeztek, mint a töl-

tetlen szálak; ugyanakkor a 305°C körül megjelenő másik csúcsra a társítás nem gyakorolt szá-

mottevő hatást. Érdemes megfigyelni, hogy a nitrogén atmoszférában lejátszódó GyZ-i csúcs 

nagyjából megfeleltethető a levegőben mért második csúccsal. Az egybeesés különösen a töltet-

len és a 2 m% CNT töltésű nanoszálaknál szembetűnő.  
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 a) b) 

 

   
 c) d) 

58. ábra: PAN prekurzorok alapvonallal korrigált DSC görbéi – a) PAN mikroszál, b) PAN 

nanoszál, c) 1 m% CNT-vel töltött PAN nanoszál, d) 2 m% CNT-vel töltött PAN nanoszál 

 

4.3.5. PAN prekurzorok stabilizációjának modellezése 

A folyamatokról sokkal részletesebb képet kaphatunk, a görbék dekompozíciójával (59. ábra). 

Feltételeztem, hogy a lejátszódó reakciók hőmérséklet-függők. Az egyes átalakulási hőmérsékle-

tek a folyamatban statisztikai változók. Egy kijelölt molekula kis szegmensén lejátszódó kémiai 

reakció végbemenetelének valószínűsége alacsony hőmérsékleten közel zérus, míg növelve a 

hőmérsékletet ez a valószínűség szigorú monoton módon növekszik. Például egy molekulán be-

lül egy adott rész ciklizációja a környező molekularészek állapotának (hőmérséklet, entalpia, 

entrópia stb.) függvénye és számos véletlen (pl. mikro-, vagy makro szerkezeti) paraméter is je-

len van a rendszerben. 
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 a) b) 

 

   
 c) d) 

59. ábra: PAN prekurzorok levegőben mért DSC görbéinek felbontása Gauss eloszlásokra 

a) PAN mikroszál, b) PAN nanoszál, c) 1 m% CNT-vel töltött PAN nanoszál, d) 2 m% CNT-vel 

töltött PAN nanoszál 

Ebben az adott állapotban egy adott hőmérsékleten a reakció lejátszódik, vagy sem. Ennek a 

valószínűsége pedig a Gauss (normális) eloszlással írható le. Első lépésben az alapvonallal korri-

gált görbékre egy Gauss görbét illesztettem, méghozzá a második, 305°C körül jelentkező csúcs-

ra. Ez majdnem tökéletesen fedi azt. A legjobban illeszkedő görbe megtalálása után a Gauss gör-

bét kivontam a mértből, a különbséget pedig ábrázoltam ("Különbség1"). Következő lépésben ezt a 

különbözeti görbét közelítettem Gauss eloszlással, majd ezt ismét kivonás követte. Két Gauss 

görbe illesztése után további két, tisztán kivehető csúcs jelent meg, amelyek a dekompozíció 

előtt nem tűntek fel. Ezekre szintén Gauss eloszlást illesztettem, így minden egyes mért görbét 

négy Gauss eloszlás összegére tudtam felbontani. 

Ezek az eloszlásfüggvények tehát rendre négy, a stabilizáció során lejátszódó, egymástól elkü-

löníthető reakcióra vezethetők vissza. A normális eloszlásokból felfedhető a különböző reakciók 
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természete. A Gauss eloszlások várható értékei a lejátszódó folyamatok várható hőmérsékletei, 

míg a görbe alatti területek megfeleltethetők a kémiai reakciók exoterm energiáinak. A normális 

eloszlás paramétereit és azok ténylegesen lejátszódó, fizikai folyamatoknak való megfeleltetését 

a 8. táblázat mutatja be. 
 

 Energia I. Energia II. Energia III. Energia IV. 
Teljes 

energia 

Feltételezett reakció 
Dehidrogé-

nezés 

Dehidrogé-

nezés 

Molekulalán-

con belüli 

ciklizáció 

Molekulalán-

cok közötti 

ciklizáció 

Teljes sta-

bilizáció 

 [J/g] [J/g] [J/g] [J/g] [J/g] 

PAN mikroszál 204 468 1152 90 1914 

PAN nanoszál 96 210 1224 60 1590 

1 m% CNT, PAN nsz 210 168 960 144 1482 

2 m% CNT, PAN nsz 192 216 1080 108 1596 

Eloszlás várható ér-

téke 

Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet Hőmérséklet  

[°C] [°C] [°C] [°C] 

PAN mikroszál 235 ± 35 261 ± 25 311 ± 66 353 ± 22 

PAN nanoszál 243 ± 30 267 ± 14 301 ± 59 355 ± 25 

1 m% CNT, PAN nsz 243 ± 24 260 ± 10 294 ± 45 338 ± 33 

2 m% CNT, PAN nsz 242 ± 26 267 ± 18 303 ± 48 350 ± 28 

Csúcsintenzitások 
Intenzitás I. 

Intenzitás 

II. 
Intenzitás III. 

Intenzitás 

IV. 

Max. in-

tenzitás 

[mW/g] [mW/g] [mW/g] [mW/g] [mW/g] 

PAN mikroszál 1120 3910 3650 820 5190 

PAN nanoszál 800 4330 3130 460 5540 

1 m% CNT, PAN nsz 1830 3510 4460 910 4970 

2 m% CNT, PAN nsz 1540 2510 4700 810 4710 

8. táblázat: DSC eredmények táblázata  

(az adatok a feltételezett kémiai reakciók szerint vannak részletezve, nsz: nanoszál) 

Az eredmények azt mutatják, hogy a szén nanocső töltés alkalmazásával a stabilizáláshoz szüksé-

ges teljes energia nem változik meg számottevően. Egy másik nézőpontból vizsgálódva azonban elő-

nyös a CNT társítás, mivel a legnagyobb intenzitású exoterm csúcs (260-267°C) nagyságát 9, illetve 

17%-kal csökkentette az alkalmazott koncentráció függvényében. Ez a stabilizációs folyamat köny-

nyebb kézben tarthatóságát is jelenti egyben. A 250°C körül hirtelen megjelenő exoterm csúcs példá-

ul mikroszálak esetén nem jelentkezett detektálható mértékben. A stabilizáció során felszabaduló 

teljes energia pedig kisebb nanoszálak esetén. A CNT társítás valamelyest segít a megfelelő stabili-

zációban, mivel csökkenti a degradáció esélyét. 

4.3.6. Stabilizálási idő optimálása 

Levegő atmoszférában végeztem DSC vizsgálatokat a tervezett stabilizálási programnak meg-

felelően. A tervezett stabilizációs programot úgy választottam meg, hogy az hasonló legyen az 
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alagútkemencében történő hőkezeléshez, vagyis egy gyors felfűtés (50°C/perc) után állandó hő-

mérsékleten legyenek a szálak. A stabilizációnak le kell játszódnia az alatt az idő alatt, amíg a 

minta átér a kemencén. A kapott eredményekből következtetni lehet a stabilizáció végbemenetel-

ének idejére, mérni lehet a felszabaduló hőáramot, valamint annak maximumát is. Ezek segítsé-

gével össze lehet hasonlítani az anyagokat, és számítani lehet az alagútkemence szállítószalagjá-

nak optimális sebességét. 

A mért görbeseregből (V. melléklet) kiderült, hogy a hőntartási hőmérséklet emelésével a leg-

nagyobb detektált csúcs intenzitása nagymértékben nő, alacsonyabb hőmérsékleteken kis intenzi-

tás figyelhető meg, ami a degradáció szempontjából nem jelent problémát. Mivel magasabb hő-

mérsékleteken (250°C, 270°C és 300°C-on) várható csak teljes stabilizáció, ezért ezeket a görbé-

ket a 60. ábra külön mutatja be. A mikroszálas minta esetében egyetlen, határozott csúcs jelent 

meg, nanoszálaknál ezután egy váll is jelentkezik. 

 

 
 a) b)  

 

 
c) 

60. ábra: PAN prekurzorok levegőben mért DSC görbéi a tervezett stabilizálási programnak 

megfelelően, 250°C, 270°C, 300°C hőntartással 

a) PAN nanoszál, b) 2 m% CNT-vel töltött PAN nanoszál, c) PAN mikroszál 

Mindegyik esetben már a felfűtés során elkezdődik a szerkezeti stabilizáció: az ábrán az exo-

term reakciók kezdetét zöld folytonos vonal jelöli. A stabilizálás inicializálási hőmérséklete (T0) 
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PAN nanoszálak esetén 175°C, CNT társítású nanoszálak esetében 160°C, míg mikroszálak ese-

tében 190°C körül van (feltételezve, hogy a kezdeti alapvonal mindegyik esetben vízszintes). 

A nanoszálas minták esetében a legnagyobb intenzitás a hőntartási hőmérséklet elérése után, 

míg mikroszálas mintáknál már a felfűtés alatt regisztrálható volt, vagyis az azonos alapanyagú, 

de különböző szálátmérőjű minták viselkedése eltér egymástól. Ennek az az oka, hogy 

nanoszálaknál a kémiai reakciók gyorsan végig tudnak játszódni a teljes keresztmetszetben, míg 

a  mikroszálak esetében, ahol ez a keresztmetszet mintegy 5000-szeres, a reakciók a szál külseje 

felől befelé haladva, hosszabb idő alatt mennek végbe. 

Feltételeztem, hogy a 300°C-on hőkezelt minta esetében a teljes, levegő atmoszférában, DSC-

vel meghatározott (8. táblázatból, jelölje Qt) reakcióhő felszabadul, így az ehhez szükséges idő 

meghatározható.  

A szükséges stabilizálási idő meghatározása során nehézség volt, hogy a termokémiai reakció 

hatására a DSC görbe alapvonala is megváltozott. Egy Pt futópontot vettem fel a q(t) DSC görbe 

lefutási szakaszán. Az alapvonal megváltozását úgy vettem figyelembe, hogy a q(t0) reakciók 

kezdetét jelző pontot és a Pt futóponthoz tartozó q(t1) végpontot egyenessel kötöttem össze. A 61. 

ábra illusztrálja a futópont és alapvonal felvételét.  

 

61. ábra: A szükséges stabilizálási idő meghatározása (illusztráció) 

 

Feltételeztem, hogy a felfűtés során mért teljes stabilizációs energia ugyanannyi, mint ameny-

nyi izoterm környezetben szabadul fel. Az energiák egyenlőségét a (15) összefüggés szerint ír-

tam fel:  

𝑄 = ∫ 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 − (
     

 
)

  

  
∙ (𝑡 − 𝑡 ) (15) 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

79 

 

vagyis a teljes stabilizációs energia megegyezik az izoterm körülmények között regisztrált görbét 

bemutató ábrán A-val jelölt területtel. A futópontot tehát addig futtattam, míg az A terület mérté-

ke pont egyenlő lett a teljes stabilizációs energiával. Az egyenletből ki kellett fejezni a kérdéses 

t1 időt, majd megoldani azt. Mivel a q(t) mért görbe analitikus formában nem volt ismert, ezért t1 

értékét numerikus módszerrel határoztam meg. A kapott eredményeket a 9. táblázat foglalja ösz-

sze. 

 
PAN nanoszál 

2 m% CNT töltésű 

PAN nanoszál 
PAN mikroszál 

Stabilizáció kezdete (T0) 175°C 160°C 190°C 

Stabilizáció teljes ideje (t1) 7 min 40 s 7 min 34 s 9 min 19 s 

Stabilizáció ideje (t1-t0) 5 min 1 s 5 min 13 s 6 min 25 s 

Maximális hőmérsékleten 

töltött idő 
2 min 40 s 2 min 34 s 4 min 19 s 

9. táblázat: Különböző PAN szálak szükséges stabilizálási ideje 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kétféle PAN nanoszálas minta stabilizációjához lényegé-

ben ugyanannyi idő szükséges, míg mikroszálak esetében ez az idő lényegesen több, nagyjából 

kétszer annyi időt kell töltenie a szálaknak a maximális (T1) hőmérsékleten. Ez eredhet a szálát-

mérő és a belső szerkezet különbözőségéből egyaránt. A q(t) DSC görbék idő szerinti deriváltja 

(62. ábra) azt mutatja, hogy T2 hőmérséklet elérése után a szálak viselkedése ugyan másmilyen, 

de azonos alapvonalhoz tartanak, ami szerint hasonló kémiai szerkezet alakulhatott ki mindhá-

rom esetben. A későbbiekben stabilizált nanoszálas mintákon FTIR vizsgálatokat végeztem, 

hogy ezt a feltételezést alátámasszam. 

 

62. ábra: PAN prekurzorok 270°C-on, levegőben mért DSC görbéinek idő szerinti deriváltja 
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4.3.7. A ciklizáció leírása Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia se-

gítségével 

Mivel a minták közül az elszenesítés és mechanikai tulajdonságok szempontjából a 2 m% töl-

tésű PAN prekurzor tűnt a legmegfelelőbbnek, ezért a további vizsgálatokat azon, valamint a töl-

tetlen (referencia) mintákon végeztem el. A nanoszálas mintákat különböző hőmérsékleteken 

hőkezelésnek vetettem alá Nabertherm típusú laboratóriumi kemencében. A mintákból kivágott 

csíkokat kerámia csövekre tekercseltem a stabilizáció alatt fellépő zsugorodás elkerülésének ér-

dekében. A hőkezelés állandó hőmérsékleten történt, minden minta esetében 1 órán át, a felfűtési 

sebesség 10°C/perc volt. Az izotermikus DSC kísérletek világítottak rá, hogy ennyi idő alatt már 

a teljes kémiai átalakulás bizonyossággal végbe megy. 

A stabilizálási folyamat megértése érdekében a hőkezelt és kezeletlen, CNT töltésű és refe-

rencia minták FTIR spektrumait rögzítettem a 4.2.3. fejezetben ismertetett műszerrel és paramé-

terek mellett a 400 - 4000 1/cm hullámszám intervallumban (63. ábra). Azonos, mintegy 20 µm 

vastagságú, porózus mintákat vizsgáltam, azokat a lézersugár képes volt átvilágítani. Az ábrán 

függőleges irányú eltolással ábrázoltam a spektrumokat a jobb összevethetőség érdekében. 

 
 a) b) 

   63. ábra: Referencia (a) és 2 m% CNT-vel töltött (b) PAN nanoszálak FTIR spektrumai a 

hőkezelési hőmérséklet függvényében  

Lényeges különbség figyelhető meg a spektrumok között, kiváltképp a hőkezelés nélküli és 

hőkezelt minták esetében. A prekurzor szálaknál detektált karakterisztikus csúcsok a következők: 

kevésbé intenzív csúcsok a 1230-1250 cm
-1

, valamint 1350-1390 cm
-1

 hullámszám tartományok-

ban és egy intenzív csúcs a 1452 cm
-1

 hullámszámnál a CH2, esetleg C-O rezgéseinek tulajdonít-

hatók. A legjellegzetesebb csúcs 2243 cm
-1

-nél jelentkezett, ami a nitril funkciós csoportnak je-

lenlétét támasztja alá. A másik csúcs 2938 cm
-1

-nél a CH2-nek tulajdonítható, míg az 1666 cm
-1

 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

81 

 

és 1732 cm
-1

 hullámszámok C=O és C-O kötéseknek, amelyek valószínűleg a komonomerekben 

vannak jelen [164]. A 2348 cm
-1

-nél jelentkező kisebb csúcs a CO2 gáz jelenlétére utal és feltehe-

tően a mintatérből származik. 

A hőkezelt minták esetében az figyelhető meg, hogy a 2243 cm
-1

-es hullámszámhoz tartozó 

csúcs intenzitása csökken a hőkezelési hőmérséklet függvényében, ami a ciklizáció lejátszódásá-

ra utal. A stabilizált szálak esetében egy egyértelmű, hegyes csúcs jelenik meg 1589 cm
-1

-nél, 

ami a C=N valamint C=C kötéseknek feleltethető meg, amelyek a stabilizált PAN-ban vannak 

jelen. Egy másik csúcs is megjelent 1373 cm
-1

-es hullámszámnál, ami a N-C, esetleg a C-H köté-

seknek tulajdonítható, amiből az előbbi valószínűsíthető, mert máskülönben a hőkezelés nélküli 

PAN spektrumában szintén fellelhető lenne. 

Az alapvonal levonása után a csúcsintenzitások meghatározhatók voltak a különböző hőkeze-

lési hőmérsékletek esetében. A csúcsok intenzitását normáltam, vagyis az adott hullámszámnál 

detektált legkisebb intenzitást zérusnak, míg a legnagyobbat 1-nek választottam, eközött az érté-

kek között arányosan határoztam meg a többit. Az ilyen módon normált intenzitásokat mutatja be 

a 64. ábra az 1589 cm
-1

-es hullámszám esetén. Az ábrákon az figyelhető meg, hogy a csúcsok 

intenzitása a stabilizálási hőmérséklet növekedésével növekszik. 

 

  
 a) b) 

   

   64. ábra: FTIR spektrumokon detektált csúcsok normált intenzitása a stabilizálási hőmérséklet 

függvényében, 1589 cm
-1

 hullámszámnál 

a) Töltetlen PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT-t tartalmazó PAN nanoszálak 

Az elemzések szerint a pontokra egy Gauss eloszlásfüggvény, valamint annak komplementere 

illeszthető, tehát a lejátszódó kémiai folyamatban a hőmérséklet, mint valószínűségi változó sze-

repel, a csúcsok normált intenzitásának alakulása pedig normális eloszlással jellemezhető.  

A Gauss-modellnek statisztikai-fizikai értelme is van. A ciklizációs folyamatot és annak helyi 

aktiválási energiáját számos hatás befolyásolja, úgymint a térbeli környezet szegmenseinek hő-

mérséklete, azok ciklizációjának mértéke, a taktikusság, a kopolimerizáció, a hővezető képesség, 
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az oxigén jelenléte stb. Ezeknek a paramétereknek, mint valószínűségi változóknak mind-mind 

van egy adott átlagértéke és szórása. Amennyiben sok ilyen apró hatás összegződéseként, vagy 

átlagolódásaként alakul ki egy folyamat, illetve annak egy jellemzője, akkor annak eloszlása a 

centrális határeloszlás tétel értelmében normális eloszlással közelíthető; és ez ebben az esetben is 

érvényes. A számos apró hatást normális eloszlással leírva az illeszkedés a 0-300°C-os tarto-

mányban kiváló, amit az elvégzett χ
2
-próba támaszt alá. A p érték lényegében 1-re adódott (1-10

-

9
), még úgy is, hogy a 270°C-os pont az alapvonal, vagy a kemence hőntartási bizonytalansága 

miatt kevésébé illeszkedik a normális eloszlás görbéjére. 

PAN stabilizációja során a nitril csoport C=N és C-N kötésekké alakul (17. ábra), amit az 

1589 cm
-1

 hullámszámnál detektált csúcs intenzitásának növekedése jelez. Amennyiben a stabili-

záció és ezen belül a ciklizáció a szakirodalomnak megfelelően játszódik le, úgy a nitril csopor-

toknál mérhető intenzitás értéke csökken a stabilizációs hőmérséklet függvényében. 

A 65. ábra mutatja be a normált intenzitásokat 2243 cm
-1

 hullámszám esetében, mind a refe-

rencia, mind a CNT-vel töltött nanoszálak esetében. 

 

 a) b) 

   65. ábra: FTIR spektrumokon detektált csúcsok normált intenzitása a stabilizálási hőmérséklet 

függvényében, 2243 cm
-1

 hullámszámnál  

a) Töltetlen PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT-t tartalmazó PAN nanoszálak 

A normált intenzitások csökkenő tendenciát mutatnak és egy Gauss eloszlásfüggvény komp-

lementerével hasonlóan leírhatók, ami arra utal, hogy a C=N csoportok kialakulása, valamint a 

nitril csoportok eliminációja hasonló természeti törvényszerűség szerint játszódik le. Amennyi-

ben ténylegesen a nitril csoportok alakulnak át C=N és C-N kötésekké, úgy a ciklizáció során 

kialakul a létra polimer és az oxidatív stabilizáció eléri célját. Ahhoz, hogy ez bekövetkezzen 

nem elégséges, hogy azonos jelleggel történjen a két jelenség, egyidőben, egyidejüleg is kell le-

zajlaniuk. Következésképpen az illesztett eloszlásfüggvényeknek azonos statisztikai paraméte-
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rekkel is kell rendelkezniük. Ezt az összevetést el is végeztem az 1589 cm
-1

 és 2243 cm
-1

 hullám-

számokra, ami eredménye a 66. ábrán látható. 

  

 a) b) 

66. ábra: FTIR spektrumokon detektált csúcsok normált intenzitása a stabilizálási hőmérséklet 

függvényében, 1589 cm
-1

 és 2243 cm
-1

 hullámszámoknál 

 a) Töltetlen PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT-t tartalmazó PAN nanoszálak 

 

A referencia minta és a 2 m% CNT-vel töltött minta esetében egyaránt egyezés fedezhető fel 

az illesztett eloszlásfüggvényekben. Az előbbi esetben a Gauss eloszlást 207°C várható érték és 

56°C szórás jellemzi, míg az utóbbi esetben 204°C várható érték és 55°C szórás. 

FTIR vizsgálatok segítségével tehát kimutattam, hogy a 2 m% CNT-vel töltött, valamint töl-

tetlen PAN nanoszálak egyaránt átalakíthatók a szénszálgyártás során kívánt létrapolimer szerke-

zetre. Kellő időt hagyva a reakciók teljes végbemenetelére a konverzió mennyiségi leírására al-

kalmas a normális (Gauss) eloszlás, amelyben a hőmérséklet a statisztikai változó. 

4.3.8. A konverzió és szín közötti kapcsolat 

A hőkezelés során a minták eredeti szürkésfehér színe megváltozik, a hőmérséklet növelésé-

vel sárga, majd barna árnyalatokat vesz fel. Már a 175-200°C-on stabilizált minták sem oldhatók 

DMF-ben, ami valamiféle szerkezeti változásra, pl. ciklizációra utal. Különböző hőmérséklete-

ken 1 órán át stabilizált mintákon színelemzést végeztem. A színmeghatározást szkennelt minták 

képfeldolgozásával végeztem el. A minták átlagos színét képelemző program segítségével hatá-

roztam meg. 

A 67. ábra mutatja be a széles körben elterjedt CYMK színtér színcsatornáinak (cián, sárga, 

bíbor, fekete/kulcsszín) intenzitását a stabilizációs hőmérséklet függvényében.  
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 a) b) 

67. ábra: A CMYK csatornák intenzitása a PAN nanoszálak stabilizálási hőmérsékletének 

függvényében – a) PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT tartalmú PAN nanoszálak 

A stabilizáció főként a fekete, bíbor és sárga színcsatornákra volt hatással, mivel a minták 

szürkésfehérből először sárga, aztán barna, végül tipikus, sötétbarna színűek lettek a hőmérséklet 

növelésével. A nagyfokú színváltozás 150°C körül kezdődik, ahol a minták besárgulnak. 200°C 

körül hirtelen sötétedni kezd az árnyalatuk, amit a fekete szín intenzitásnövekedése is mutat. 

Amint a fekete színcsatorna eléri maximumát, a szálak megfelelően stabilizáltnak tekinthetők. A 

fekete színcsatorna normált intenzitásának alakulását a stabilizálási hőmérséklet függvényében a 

70. ábra mutatja. 

     

a) b) 

68. ábra: A fekete színcsatorna normalizált intenzitása a stabilizálási hőmérséklet függvényében 

a) Töltetlen PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT-t tartalmazó PAN nanoszálak 

A fekete színcsatorna normált intenzitása a stabilizálási hőmérséklet függvényében Gauss-

eloszlásfüggvénnyel írható le ebben az esetben is, amelynek várható értéke (50%-os intenzitás) 

200°C közelében van.  

A különböző hőmérsékleten hőkezelt minták nyomdaipari színkódjait részletesen a VI. mel-

léklet mutatja be és elemzi. Az optimális stabilizálási hőmérséklet megfeleltethető a minta 
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nyomdaipari színkódjával. Tehát egyértelmű összefüggés van a stabilizáció mértéke és a 

nanoszálas anyag színárnyalata között. 

4.3.9. A konverzió mértékének indirekt meghatározása differenciál pásztázó ka-

lorimetriával 

A már stabilizált mintákon DSC vizsgálatokat is végeztem a korábban bemutatott (3.3.3. feje-

zet, 48. oldal) Setaram és TA Instruments típusú berendezésekkel az 50-400°C-os hőmérséklet-

tartományban, 10°C/perc állandó fűtési sebességgel, nitrogén atmoszférában. A vizsgálatok se-

gítségével indirekt lehetett a már hőkezelt minták stabilizálási fokát meghatározni, valamint ösz-

szehasonlítani a stabilizálatlan és stabilizált minták viselkedését. A regisztrált görbéket a 69. ábra 

mutatja be a 200-400°C-os tartományban, a jobb átláthatóság kedvéért függőleges irányú eltolás-

sal. 

    
 a) b) 

   69. ábra: Különböző hőmérsékleten, 1 órán át stabilizált minták DSC görbéi 

a) PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT töltésű PAN nanoszálak 

 

A stabilizálási hőmérséklet növelésével az exoterm csúcsok intenzitásukat és energiatartamu-

kat (területüket) tekintve rendre csökkentek (10. táblázat), vagyis a stabilizációs hőmérséklet 

növelésével egyre kevesebb, még nem stabilizált szegmens marad. A magasabb stabilizációs hő-

mérséklet tehát nagyobb mértékben stabilizált PAN-t eredményez, mint az alacsonyabb.  

A hőkezelt és a még hőkezelés nélküli (azonos mintacsoportból kivett) minták DSC vizsgálat 

során felszabaduló hőmennyiségeinek hányadosából egyfajta konverzió is meghatározható. A 

bomlási folyamatok megindulása előtti hőmérséklet tartományban a hőmérséklet növelésével a 

konverzió mértéke szigorú monoton módon növekszik. A ciklizáció mértéke függ a hőntartási 
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időtől és a hőntartási hőmérséklettől is. Ezeknél a vizsgálatoknál elegendő időt, egy órát hagy-

tam, hogy a stabilizációs folyamatok végbemenjenek. A hőntartással maximálisan elérhető kon-

verzió így már csak az alkalmazott hőmérséklettől függ. Az eredményeket a 10. táblázat foglalja 

össze. 

Érdemesnek tartottam ezt az átalakulási folyamatot normálva ábrázolni (70. ábra), majd az 

FTIR méréseknél kapott görbékhez (66. ábra) hasonló jellege miatt normális eloszlással model-

lezni. A normális eloszlások egy-egy pontot kivéve, amely eredhet mérési hibából, az alapvonal 

pontatlanságából stb. itt is jó közelítést adnak.  

 

Hőmérséklet 

[°C] 

Hőkezelés után maradó 

fajlagos exoterm energia [W/g] 

Csúcsintenzitás 

[W/g] 

Konverzió mértéke 

[-] 

 REF 2 m% CNT REF 2 m% CNT REF 2 m% CNT 

30* 474,0 512,8 4,35 2,85 0,000 0,000 

200 488,7 409,8 1,65 1,26 0,000 0,200 

215 459,2 407,5 1,29 1,21 0,060 0,205 

230 379,7 347,3 0,81 0,74 0,223 0,323 

250 168,0 285,0 0,39 0,58 0,656 0,444 

270 121,3 159,3 0,024 0,34 0,752 0,689 

300 10,5 24,2 0,02 0,04 0,978 0,953 

330 18,9 16,8 0,03 0,02 0,961 0,967 

10. táblázat: Különböző hőmérsékleteken 1 órán át stabilizált minták DSC vizsgálatának 

összefoglaló táblázata (*: hőkezelés nélküli minta) 

 

        
 a) b) 

   70. ábra: A DSC vizsgálatok alapján meghatározott konverzió mértéke az 1 órás hőkezelést 

követően és annak közelítése Gauss eloszlással  

 a) Töltetlen PAN nanoszálak, b) 2 m% CNT-t tartalmazó PAN nanoszálak 
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Az FTIR-re alapozott modell (66. ábra) és a DSC vizsgálatokra alpozott modell (70. ábra) 

alakra hasonlít egymásra, azonban az inflexiós pont (konverzió = 0,5) az előbbi esetben 205°C 

körül, az utóbbi esetben pedig 250°C körül van. A két vizsgálati módszer tehát stabilizációs fo-

lyamatokat jellegében hasonlóan, de eltérő paraméterekkel jellemzi.  

4.3.10. Optimális stabilizálási program a modellek alapján 

Az FTIR, DSC és színvizsgálatokból a konverzió mértékére lehetett következtetni, vagyis ar-

ra, hogy a különböző funkciós csoportok mennyiségüket tekintve hogyan alakultak át. Érdekes 

módon a három, különféleképpen meghatározott konverzió egyaránt normális eloszlást mutat, 

amiben az átalakulási hőmérséklet, mint valószínűségi változó szerepel, azonban az eloszlások 

paraméterei koránt sem azonosak. A DSC vizsgálat során a már hőkezelt mintákat állandó sebes-

séggel fűtöttem, míg a másik két esetben a már hőkezelt mintákon közvetlenül végeztem méré-

seket. Ennek megfelelően az FTIR és színvizsgálat hasonló eredményt adott. A várható értéket 

(50%-os konverzió) és a szórást, ami a folyamat könnyen, avagy nehezen kézben tarthatóságát 

jelenti a 11. táblázat mutatja be. 

Konverzió Töltetlen nanoszálak 2 m% CNT töltésű nanoszálak 

DSC alapján 244°C ± 34°C 252°C ± 70°C 

FTIR alapján 207°C ± 56°C 204°C ± 55°C 

Színvizsgálat alapján 195°C ± 55°C 198°C ± 51°C 

11. táblázat: Stabilizált PAN nanoszálak normális eloszlással modellezett konverziójának 

paraméterei (várható érték és szórás) 

 

280°C alatt lényegében a teljes exoterm energia felszabadul, a gyakorlatilag teljesnek tekint-

hető szerkezeti átalakulás 265°C-on már elérhető, így e felett csupán a degradáció esélye nő. 

A modellezés tanulsága, hogy az CNT jelentős mértékben, nagyjából kétszeresére nyújtja a 

folyamatos fűtéssel, DSC-ben meghatározott konverzió hőmérséklettartományát, ami technoló-

giai szempontból jelentős eredmény.  

Az elszenesítés során tehát érdemes az CNT-vel társított anyagot választani. Célszerű arra tö-

rekedni, hogy minden egyes stabilizációs lépésben egyenlő energia szabaduljon fel, így kerülhető 

el leginkább a degradáció. Ez a DSC eredményekből kapott Gauss-görbéből meghatározható tet-

szőleges lépésszámra. Például egy 3 lépcsős technológia esetén ez 219°C, 242°C, 265°C-os hő-

kezelést, 5 lépcsős esetén 208°C, 228°C, 242°C, 252°C, 265°C-os hőkezelést jelent 15-15 percen 

keresztül. 
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4.3.11. Szén nanoszálak előállítása és vizsgálata 

A nanoszálak előállítása és a stabilizálási program meghatározása után a karbonizáció követ-

kezett. A stabilizálás végrehajtása során azt tapasztaltam, hogy a folyamatok a valóságban, a ko-

rábbi méréseknél több nagyságrenddel nagyobb kiterjedésű minták esetében is hasonlóan ját-

szódtak le. A stabilizáláshoz Nabertherm (Németország) gyártmányú izzítókemencét használtam. 

PTFE fóliából csíkokat vágtam ki, majd ráhelyeztem egy nanoszálas réteget. Végül együtt gön-

gyöltem fel őket, így a PTFE fólia meggátolta a szövedék hosszirányú zsugorodását. 

A stabilizálási programot folyamatos felfűtéssel valósítottam meg: a kemencét 265°C-ra me-

legítettem fel és hőn tartottam 15 percig. A PTFE fólia hőátadási tehetetlensége miatt alkalmaz-

tam hosszabb időt, mint a modellben meghatározott érték. A kemence átlagos felfűtési sebessége 

kb. 10 °C/perc volt. A stabilizálás előtti és a stabilizált mintát a 71. ábra mutatja be. 

   

 a) b) 

   71. ábra: PAN nanoszálak stabilizálása  

a) Minta behelyezése a kemence munkaterébe b) Stabilizált minta képe 

A stabilizált minták FTIR spektrumait a 72. ábra mutatja be. Ez alapján megállapítható, hogy 

az optimált stabilizálási programmal sikerült elérni az állandó hőmérsékleten, hosszú ideig stabi-

lizált mintához hasonló szerkezetet. 

A stabilizált mintákat a következő lépésben karbonizáltam egy BTU (Egyesült Királyság) ala-

gútkemencében. A fűtőzónák hőmérsékleteit rendre 200°C, 900°C, 900°C és 200°C-ra állítottam 

be, a gyors felfűtés érdekében a mintákat a kemence közepéig gyors mozdulattal betoltam, ahon-

nan mintegy 10 perc alatt értek át. A munkateret folyamatosan öblítettem nitrogén gázzal. Az 

egyik, CNT töltésű nanoszálas mintát a karbonizáció előtt és után a 73. ábra mutatja be. Úgyne-

vezett magas hőmérsékletű karbonizációt technikai lehetőség hiányában nem végeztem. 
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   72. ábra: Stabilizált PAN prekurzorok FTIR spektumai 

(A: 1 órán át, 270°C-on stabilizált, B: optimált hőkezelési program szerint stabilizált szál) 

 

  

 a) b) 

73. ábra: PAN nanoszálak karbonizálása alagútkemencében  

a) Minta felhelyezése a futószalagra, b) Karbonizált minta 

 

A stabilizált, majd karbonizált nanoszálak SEM képeit és a szálak átmérőit a IV. melléklet 

mutatja be. Jól látható, hogy a szálas struktúra szerkezetét tekintve nem változott meg, azonban 

az átlagos szálátmérők a kezdeti kb. 200 nm-ről mintegy 110 nm-re csökkentek az elszenesítés 

hatására. A minták behatóbb vizsgálatára Raman spektroszkópi vizsgálatokat végeztem a 

nanoszálakon és a kereskedelmi forgalomban kapható, azonos alapanyagból készült (gyári) szén-

szálakon és a felhasznált CNT-ken. A 74. ábra mutatja be a görbéket lineáris alapvonal-korrekció 

után. 

A 350-2000 cm
-1

 hullámszám tartományban regisztrált spektrumok közül kitűnik a szabályo-

sabb szerkezetű CNT a határozott csúcsaival, míg a szénszálas minták között alaki hasonlóságot 

lehet felfedezni, ami azt támasztja alá, hogy a saját mérési eredményeken alapuló karbonizációs 
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eljárás sikeres volt. Két fő csúcs látható mindegyik mintánál, az egyik az ún. D-sáv 1320 cm
-1

 

hullámszám körül, a másik pedig az ún. G-sáv, 1570 cm
-1

-nél [165]. G-sáv a grafit szerkezetnek 

feleltethető meg. Mivel a PAN-ból készült szénszálak sosem teljesen grafitos szerkezetűek, ezért 

tűszerű csúcs nem volt várható. A nanoszálaknál a gyári szénszálhoz képest hangsúlyosabbnak 

tűnik a G-sáv, ami az előnyös, grafitos szerkezetre utal. A D-sáv jelenléte a defektusokra, szerke-

zeti hibákra utal, a grafit rácsok szélén kialkuló hibridizált szerkezet rezgéseinek következtében 

[165]. 

      

74. ábra: Karbonizált szénszál minták és CNT-k Raman spektrumai 

 

Látható, hogy ez a gyári szénszálnál, és a CNT-knél is megjelenik, ami a PAN szabálytalan 

szerkezetére és a grafitos részei közötti teret kitöltő rendezetlen részekre utal. Az 

alapvonalkorrekció és az alapvonal szabálytalansága miatt számszerű következtetést nem érde-

mes levonni a csúcsok egymáshoz viszonyított méretéből, de a nanoszálak legalább olyan jónak 

tűnnek a grafitosodás szempontjából, mint a gyári szénszálak. A szénszálak spektrumait jobban 

megfigyelve azok meredeksége 1140 cm
-1

-nél megváltozik, ami elképzelhetően a -C-O-C- kö-

téspárnak tulajdonítható, vagyis az alapnyag komonomerjei ilyen formában megjelennek a szén-

szálban is. 

4.3.12. Szén nanoszálakkal társított kompozitok fejlesztése és vizsgálata 

Mivel a nano-szénszálas szerkezet a szétcsúszásra hajlamos lehet, ezért beágyazva vizsgáltam 

annak mechanikai tulajdonságait. Az előállított szén nanoszálak felhasználásával kompozitokat 

hoztam létre, kézi laminálással (75. ábra). A cél a szén nanoszálak kompozitban történő alkal-

mazhatóságának bemutatása volt. A vizsgált mechanikai tulajdonságaikban a szén nanoszálak – 

az irodamomkutatással összhangban – egyelőre igencsak alulmaradtak a hagyományos, nagytel-

jesítményű szénszálakhoz képest, azonban vezetőképességükben kiemelkedőnek bizonyultak. 
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75. ábra: Nano-szénszálas kompozitok előállítása 

 

A szénszálas kompozitok hajlító és húzóvizsgálatát Zwick Z005 típusú univerzális terhelő-

géppel végeztem el, 80x10 mm-es próbatesteken, 1 mm/perc keresztfej sebességgel, 5-5 mintán. 

A befogási hossz 40 mm volt húzóvizsgálatnál, az alátámasztási távolság pedig 32 mm 

hajlítóvizsgálatnál. Az eredményeket a 12. táblázat foglalja össze. 

 

Minta Húzószilárdság 

[MPa] 

Húzómodulusz 

[GPa] 

Hajlítószilárdság 

[MPa] 

Hajlítómodulusz 

[GPa] 

2 m% CNT tartalmú 

szén nanoszál erősítés 

 (8 réteg) 

51,2 ± 1,5 2,46 ± 0,12 68,6 ± 0,7 3,868 ± 0,029 

Töltetlen szén nanoszál 

erősítés (8 réteg) 42,7 ± 5,8 1,47 ± 0,15 51,7 ± 13,5 1,889 ± 0,135 

Hagyományos UD szén-

szál erősítés (3 réteg) 414,9 ± 69,1 20,66 ± 2,62 895,5 ± 94,9 41,96 ± 0,877 

Mátrix anyag  

(erősítés nélkül) 61,52 ± 1,92 2,13 ± 0,48 94,0 ± 3,74 2,3 ± 0,03 

12. táblázat: Szénszálas kompozitok mért mechanikai tulajdonságai 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a nano-szénszálas kompozitok szilárdságukat tekintve mű-

szaki anyagnak tekinthetők, de teljesítményükben meg sem közelítik a hagyományos szénszállal 

erősített kompozitokat. Ebben szerepet játszik a kis (kb. 5 m%) nanoszáltartalom is. A 

nanoszálas kompozitok töretfelületeit a 76. ábra mutatja be. A mintegy 30-50 µm vastag szén 

nanoszálas rétegek között gyantadús rétegek láthatók (a), míg a minták más részén a nanoszálas 
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rétegek szorosan egymáshoz tapadtak (b). Az impregnált nanoszálas részek mindkét esetben a 

mátrixétól jól elkülöníthető, annál szívósabb töretfelületet alakítottak ki. 

     

 a) b) 

76. ábra: Nano-szénszálas kompozitok hajításból származó töretfelületének SEM képei 

a) Töltetlen szén nanoszálas minta, b) CNT-vel töltött szén nanoszálas minta 

A 13. táblázat foglalja össze a kompozitok hővezetési tényezőjét és elektromos vezetőképes-

ségét. 

Erősítőanyag Hővezetési tényező 

[W/(m·K)] 

Fajlagos ellenállás 

[Ohm·cm] 

Elektromos vezetőké-

pesség [S/cm] 

2 m% CNT tartalmú 

szén nanoszál erősítés  

(8 réteg) 

0,454 23,40 0,0427 

Töltetlen szén nanoszál 

erősítés (8 réteg) 0,123 461600 2,25·10
-06

 

Hagyományos UD 

szénszál erősítés (3 réteg) 0,162 11,13
a
 / 16,41

b
 0,0898

a
/0,0609

b
 

13. táblázat: Szénszálas kompozitok vezetési tulajdonságai (a: szálirányban, b: szálirányra 

merőleges irányban) 

A 2 m% CNT töltésű kompozit nanoszálas kompozitok hővezetési tényezője a csekély száltar-

talom ellenére is nagyobb, mint a hagyományos szénszálerősítésű kompozitoké, elektromos ve-

zetőképességében pedig megközelíti azt. A nanoszálas kompozit minták közötti eltérés elképzel-

hetően a laminálás eltérő minősége miatt alakulhatott ki, ennek felderítése további vizsgálatokat 

igényel. A csekély száltartalom ellenére létrejött vezetőképesség a nanoszálas szerkezet szálainak 

kapcsolódási pontjaiban keresendők: a szerkezet folytonosnak tekinthető, míg mikroszálak ese-

tén a szálakat a gyanta teljes egészében képes elszigetelni egymástól. További fejlesztésként vas-

tagabb nano-szénszálas rétegeket kell előállítani, így azok kevésbé sérülnek a laminálás során és 

magasabb száltartalom esetén jobban érvényesülhet erősítő hatásuk. 
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4.4. Elektro-szálképzett nanoszálas prekurzor fonalak 

A szén nanoszálak kifejlesztésével párhuzamosan kezdtem el kutatni, hogyan lehetne 

unidirekcionális nanoszálas erősítést létrehozni. Az elektro-szálképzés technológiai sajátosságai-

hoz (instabilitások révén kialakuló véletlenszerű szálszerkezet) illeszkedve fonalak fejlesztésébe 

kezdtem.  

4.4.1. Mechanikai és morfológiai tulajdonságok vizsgálata 

A 3.2. fejezetben bemutatott vízfürdős fonalképzési technikával előállított PAN fonal mintákat 

vizsgáltam. Szakítóvizsgálatokat végeztem a háromféle előállított mintán. A fonalakat a vizsgála-

tokhoz nem kondicionáltam, de közvetlenül egymás után állítottam elő, majd azonos körülmé-

nyek között tároltam azokat. Meghatároztam a feszültség-fajlagos nyúlás görbéket, mindhárom 

(N, S, Z) előfonal típusra (77. ábra) a 3.3. fejezetben ismertetett módszerrel. 

    

  N S Z 

77. ábra: Nanoszálas előfonalak szakítógörbéi (az ábra alatti jelölések az elrendezésre utalnak) 

Szembeötlő, hogy a szakadási nyúlás nagy szórással terhelt mindhárom esetben, valamint a 

modulusz és húzószilárdsági értékek a harmadik (Z) diagramon a legnagyobbak. Előfonalaknál 

is hasonló a szakítógörbe karakterisztikája, mint szálpaplanoknál. A kezdeti kiegyenesedés, majd 

lineáris szakasz után egy átmenet jelentkezik, amit egy második lineáris szakasz, végül teljes 

tönkremenetel követ. A második lineáris szakasz meredekségét platómodulusznak nevezem. A 

fonalminták átlagos szakítószilárdságát és szakadási nyúlásait a 78. ábra mutatja be. Az alkalma-

zott kötélpálya további szilárdságnövekedéshez vezetett. A szakadási nyúlások mintegy 24-52%-

os relatív szórásúak, így igazából nincsen közöttük lényegi, szignifikáns különbség. Ugyanakkor 

a korrekciós elektróda alkalmazása valamelyest javította a fonal szerkezetét. A korrekciós elekt-

róda alkalmazása a szakítószilárdságot megnövelte. A kihúzás szakaszában, a harmadik (Z) eset-
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ben ugyanis a szakadási nyúlás értéke csökkent, ami a jobb szálorientációval hozható összefüg-

gésbe. A véletlenszerűen orientált szálak a szakítóvizsgálat során a húzás irányába rendeződnek. 

Ez a szakadás előtt az eleve orientált mintához képest megnövekedett megnyúláshoz vezet. A 

húzó- és platómoduluszok értékeit a 79. ábra mutatja be.  

             
  a) b) 

78. ábra: Nanoszálas prekurzor fonalak szakítószilárdságának (a) és szakadási nyúlásának (b) 

összehasonlító diagramja 

           
 a) b) 

79. ábra: Nanoszálas prekurzor fonalak húzó- (a) és platómoduluszának (b) összehasonlító 

diagramja 

Míg az első két esetben (N és S) a modulusz értékek lényegében hasonlóak, a harmadik (Z) 

elrendezésnél kiugróan magasabb értéket kapunk. A platómoduluszok lényegében azonosnak 

tekinthetők, ami azt jelenti, hogy a fonalak tönkremenetele hasonlóképpen zajlik le. A főbb mec-

hanikai tulajdonságok konkrét értékeit a 14. táblázat mutatja be. 

 

    Fonaltípus N S Z 

Húzószilárdság                   [MPa] 19,0 ± 5,3 25,9 ± 1,3 34,9 ± 2,3 

Szakadási nyúlás                    [%] 17,3 ± 9,0 28,1 ± 6,7 20,0 ± 5,8 

Modulusz                           [MPa] 407 ± 161 309 ± 58 861 ± 277 

Platómodulusz                   [MPa] 32,4 ± 7,7 23,6 ± 2,8 28,6 ± 3,5 

14. táblázat: Nanoszálas szálfolyamok főbb szilárdsági tulajdonságainak összehasonlítása 
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A korrekciós elektróda alkalmazása kedvezően befolyásolja az előállított fonalak mechanikai 

tulajdonságait. Ugyan a húzószilárdság, modulusz és szakadási nyúlás lényegében ugyanannyi 

mindkét esetben, a szórások sokkal kisebbek az S jelzésű prekurzor fonal esetében. Ez a szakító-

görbéken is látszik (77. ábra), mivel azok sokkal összefésültebben „haladnak együtt”, mint az N 

jelű előfonal esetében. A korrekciós elektróda mellett érdemes a kötélpályás elhúzást is alkal-

mazni, mivel ez a normál, N jelzésű esethez képest kb. 84%-os húzószilárdság növekedést, 

115%-os modulusz növekedést okoz, amiből 49%-os szakítószilárdság növekedés a korrekciós 

elektródának, további 35%-os szakítószilárdság és a teljes modulusz növekedés pedig a kötélpá-

lyás elhúzásnak köszönhető. Mivel a szálképzés teljesen azonos az S és Z esetben, ezért termé-

szetesen az elemi nanoszálak viselkedésének megváltozásáról ilyen értelemben nem lehet szó. A 

javulást a szálak kihasználásában kell keresni, ami eltérhet a két esetben. Ez eredhet egyrészt a 

szálak elrendeződésbeli, másrészt a közöttük lévő kapcsolatok minőségbeli különbségből. Mivel 

itt egy utónyújtásról van szó, az előbbi alatt elsősorban szálorientációbeli eltérést, az utóbbi alatt 

pedig tömörségbeli különbségeket kell érteni. Az N fonalmintánál tapasztalt tág szórásmező el-

képzelhető, hogy inhomogenitásra vezethető vissza.  

Ezen felmerülő problémák megválaszolására SEM vizsgálatokat végeztem. A 80. ábra a há-

rom különböző elrendezéssel előállított (N, S, Z) előfonalakból kivágott mintákról mutat be egy-

egy SEM felvételt. Mintánként több ilyen kép készült a fonalak felszínéről, amik alapján meg 

lehetett határozni a szálorientációt és az átlagos szálátmérőket. 

   
 a) b) c) 

 

80. ábra: Nanoszálas előfonalak SEM képei – a: N elrendezés, b: S elrendezés, c: Z elrendezés 

Mintánként 100-100 szál orientációját és átmérőjét határoztam meg. Az eredményeket a 15. 

táblázat összegzi. 

Fonaltípus 5-500N 5-500S 5-500Z 

Szálátmérő [nm] 353 ± 55 345 ± 114 342 ± 60 

Hermans-féle orientációs faktor [-] 0,69 0,68 0,72 

15. táblázat: Nanoszálas előfonalak főbb geometriai tulajdonságainak összehasonlítása 
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Az eredmények azt mutatják, hogy a szálátmérők lényegében nem változtak meg az elektróda 

elrendezés módosításával. A korrekciós elektróda tehát a szálképzést ilyen értelemben nem befo-

lyásolta, csak a kúp alakú szálképzési térrész kúpszögét csökkentette, mintegy fókuszálva a su-

garat. A kötélpályás elhúzás nem vezetett a szálátmérők csökkenéséhez, tehát a szálak nem nyúl-

tak meg a folyadékfürdőből való kihúzás során. A szálorientáció, amit a Hermans-féle orientáci-

ós faktorral [166] jellemeztem, ugyan valamelyest nőtt, de ez nem számottevő, legalábbis a 

prekurzor fonal felszínén. A kötélpályás elhúzás ezért a szálas szerkezetet elsősorban tömöríti.  

Ez indokolhatja a mechanikai tulajdonságokban tapasztalt kisebb szórásokat, mivel a tömö-

rebb szerkezetben a szálak statisztikailag kevesebb-féleképpen helyezkedhetnek el, mint a lazább 

esetben. A megnövekedett modulusz pedig a szálak között fellépő nagyobb tapadó-súrlódó erők-

kel és a jobb terhelésmegosztással hozható összefüggésbe. A húzófolyamat elején a lazább szálak 

nagy felületük és a közöttük lévő jelentősebb súrlódási hatások miatt már a szakítófolyamat ele-

jén is nagyobb erőket képesek felvenni. Egyszerre terheljük fel a szerkezetet, míg a másik két 

esetben először a feszesebb, majd a lazább szálakat, hullámosságuknak megfelelően. Az N- és S-

típusú előfonalaknál a kezdetben feszes szálak már elkezdhetnek szakadozni, mikor a lazább szá-

lak még csak a kiegyenesedési fázisban vannak. 

4.4.2. Sodratadás, orientálás, pirolízis 

Létrehoztam CNT töltésű nanoszálakból is szálkötegeket a „Z” elrendezés, vagyis a fonalpá-

lyás elhúzás segítségével. A folytonos szálköteget 60 cm-es hosszúságú darabokra vágtam, majd 

azokat egyik végükön befogva, másik végükön forgatva különböző sodratszámmal láttam el. Egy 

így előállított fonal (400 1/m sodrattal) elektronmikroszkópi képét mutatja a 81. ábra. 

   

 a) b) 

81. ábra: Sodrott nanoszál fonalak SEM képei – a) Hosszmenti kép, b) A fonal felületének képe 
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 A fonaldarabot Heraeus típusú kemencében melegítettem 150°C-ra és közben, arra egy súlyt 

erősítve, állandó 5 MPa feszültségnek vetettem alá. Az így kialakult fonalat a már bemutatott 

eljárással stabilizáltam, majd karbonizáltam. A 82. ábra mutatja be a szén nanoszálas fonalak 

morfológiáját. A szálak nagymértékű rendezettsége figyelhető meg, amely a nyújtás hatására ala-

kult ki. 

   

 a) b) 

82. ábra: Szén nanoszál fonalak SEM képei – a) Hosszmenti kép, b) A fonal töretének képe 

Megfelelő eljárással tehát orientált szén nanoszálas szerkezetek is létrehozhatók, eredetileg 

rendezetlen, elektro-szálképzett szálas prekurzorból. Az így létrehozott szerkezetek továbbdol-

gozhatók hagyományos textilipari eljárásokkal, mint pl. szövés, fonatolás stb. 

4.5. Nanoszálas szövedékek tönkremenetelének vizsgálata és modellezése 

A 2.5. fejezetben (33. oldal) bemutattam, hogy igen fontos probléma, hogy az elemi 

nanoszálak mechanikai tulajdonságait csak bonyolult eljárásokkal és gyakran költséges berende-

zésekkel lehet meghatározni. Az értekezés számos pontján ütköztem abba a nehézségbe, misze-

rint a szálpaplan, illetve fonal szilárdsága meghatározható, az elemi szálak mechanikai tulajdon-

ságai viszont ismeretlenek maradtak. Éppen ezért modelleztem a szerkezet tönkremenetelét és 

később ennek segítségével becsülni tudtam az elemi nanoszálak főbb mechanikai tulajdonságait. 

A kutatómunka során sikerült hagyományos szakítóvizsgálatokon keresztül a teljes tönkremene-

teli folyamatot mikroszinten is feltárni.  

A 83. ábrán a 80 vizsgálati mintából kiragadott, öt tipikus szakítógörbe látható. Általános 

esetben a nanoszálas szövedékek egy jellegzetes szakítógörbe-karakterisztikával rendelkeznek. 

A legelső szakaszban meredekek, lineárisak, a következő szakaszban degresszív módon, de 

szintén lineáris jelleggel növekednek az erő értékek. A két lineáris szakasz közötti átmenet má-
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sodrendű. Az utolsó szakaszban játszódik le a tényleges és katasztrófális tönkremenetel, ahol az 

erő szinte pillanatszerűen nullára csökken. 

 
 

83. ábra: Nanoszálas szövedékek tipikus szakítógörbéi 

Jól látható, hogy a húzómodulus jelentősen szór, úgymint a második lineáris szakasz mere-

deksége is. A tönkremenetel kezdetét és végét szintén csak statisztikai úton lehet jellemezni. A 

szórások oka a rendezetlen szerkezetben és egyenetlen anyagminőségben keresendők. Az átlagos 

tönkremeneteli folyamatot a 84. ábra mutatja be. Az ábrán a szórások is szerepelnek, valamint 

egy konkrét mérési eredmény. Amint látható, a konkrét mérés a szórásmezőn belül helyezkedik 

el, tönkremenetele azonban hirtelen következik be, ellentétben az átlagos szakítógörbéjével. 

 

 
 

84. ábra: Az átlagos tönkremeneteli folyamat 

Á: átlagos szakítógörbe, σ: szórás, M: egy konkrét mért szakítógörbe 

A modellezés során az átlagos tönkremeneteli folyamatot elemeztem, mivel az a szerkezet 

minőségéről több információt hordoz magában, mint a vizsgálati halmazból kiemelt egyetlen 

minta szakítógörbéje. Az átlagos szakítógörbe a szerkezet elemzésére megfelelőnek bizonyult. 

Az utolsó szakaszban tapasztalt különbséget nem hagytam figyelmen kívül a tönkremenetel érté-
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kelésekor. A modellező szoftver számára a feszültség és fajlagos nyúlás értékeket normálni kel-

lett az ismertetett módon, hogy az átlagos viselkedésű elemi szál szakadási pontja a fajlagos nyú-

lás – feszültség sík (1,1) koordináta-pontjába kerüljön. 

Az átlagos tönkremeneteli folyamatot és a modellezés eredményét a 85. ábra mutatja. Mivel a 

modellezett görbe és az eredmény igen jól fedi egymást, ezért az utóbbit a fajlagos nyúlás ten-

gely mentén eltolva ábrázoltam. A szálköteg-modellező program pontról-pontra összegezte az 

átlagos szakítógörbe és a rá illesztett görbe eltérésének négyzetét. Az ilyen módon meghatározott 

négyzetes eltérésből egy gyökvonással meghatároztam az eltérést, ami fajlagosan 0,3% alattinak 

bizonyult. A χ
2
-próba alapján a modellezett és számított görbe 1-10

-12 
≈ 1 szignifikancia szinten, 

gyakorlatilag tökéletesen egybeesik.  

 
85. ábra: Az átlagos tönkremeneteli folyamat (Á) és a modellezés eredménye (M) 

A modellező szoftverből minden a modellezés során felhasznált és a szálköteg-cellákat jel-

lemző, paraméter kiolvasható volt, éppen úgy, mint az egyes szálkötegek szerkezeten belüli szál-

számának részaránya. A kötegmodell normált várható húzóerő folyamata leírható a (16) össze-

függéssel: 

𝐹𝐻(𝑧) = 𝑤 𝐹𝐻 (𝑧) + 𝑤  𝐹𝐻 (𝑧) + 𝑤  𝐹𝐻  (𝑧) + 𝑤  𝐹𝐻  (𝑧) 

ahol: FHi  jelenti a normált hózóerőket, wi pedig az egyes kötegek súlyát (i={E; EH; ES; ET}). A 

súlyok összege 1, vagyis (17): 

𝑤 + 𝑤  + 𝑤  + 𝑤  = 1 

A modellezés eredménye szerint a szerkezetben a legjelentősebb szerepet az ES (kicsúszó) 

szálköteg játssza, wES = 72%-os súllyal szerepelt a modellezésben, az ET (ferde) szálköteg pedig 

wT =21,5%-ot képvisel. A maradék wE = 6,5% E (ideálisan, húzás irányában befogott, zérus elő-

feszítésű) szálköteg volt. EH (hullámos vagy előfeszített) szálkötegek nem vettek részt a húzófo-

lyamatban (wEH=0), ami nagyrészt a mérési körülményeknek köszönhető: a vizsgálatok során a 

szakítógép minimálisan előfeszíti az enyhén lazán befogott szálpaplan mintát és csak akkor kezdi 

(16) 

(17) 
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regisztrálni az erő-elmozdulás adatokat, amikor már a makroszinten hullámos minta kiegyenese-

dett.  

A modellezés rávilágít arra, hogy a szakítófolyamat során legfontosabb lejátszódó folyamat, 

hogy a szálak közötti kötéspontok felbomlanak, és a szálak elkezdenek egymáson csúszni, ami 

súrlódási erőkként érzékelhető a mérések során. A ferde szálak szintén fontos szerepet játszanak, 

mivel a szakítóvizsgálat során jelentősen orientálódnak a húzás irányába, majd végezetül elsza-

kadnak. Az egyes szálkötegek arányát és a szálköteg-cellák modell szerinti tönkremeneteli fo-

lyamatait a 86. ábra mutatja be. A modellezéshez használt szálköteg-celláknak természetesen 

azonos, egységnyi a húzómodulusuk, a görbén való meredekség-különbséget a mennyiségbeli 

különbségük okozza. 

    
 

86. ábra: A modellezett szálkötegen belül előforduló ES, ET és E kötegek aránya és elméleti 

szakítógörbéi 

A programból a modellezési paraméterek minden egyes szálköteg cellára kiolvashatók voltak. 

Ezek a feszültség és a fajlagos nyúlás normált síkján értelmezhetők, tehát az átlagos elemi 

nanoszál szakítószilárdságára és szakadási nyúlására vonatkoztatottak. Az értékeket denormálni 

kellett, hogy valós értékeket kapjak. 

A kicsúszó szálakból álló, a szerkezetben domináns szerepű szálköteg-cella (ES) paraméterei 

a következők: ES, VS, EL, VL. Az első ezek közül, ES, az az átlagos fajlagos nyúlás érték, ahol a 

szálak elkezdenek elcsúszni egymáson, VS pedig az ehhez tartozó szórás érték. EL az átlagos 

szabad csúszási hossz, ami a szálak a megcsúszásának kezdete és vége közötti szakaszának hosz-

szát fejezi ki a fajlagos nyúlás dimenziójában. A csúszás a gyakorlatban anyagfolytonossági 

problémák következtében áll meg (szálvég, makro-méretű szakadás stb.). VL paraméter EL szó-

rása. ES, VS, EL, VL paraméterek értékei rendre 0,23; 0,18; 0,96 és 0,12-nek adódott. Amennyi-

ben ezeket az értékeket denormáljuk, akkor azt kapjuk, hogy a szálak közötti kötéspontok fel-

bomlása és a szálak egymáson való elcsúszása 8,3 ± 6,5%-os fajlagos nyúlásnál kezdődik és a 

csúszási jelenség 34,7 ± 4,3%-nál fejeződik be anyagfolytonossági korlátok miatt.  
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A ferde szálakból álló szálköteg-cella (ET), ami szintén fontos szerepet játszik a tönkremene-

teli folyamatban, a VE, ET, ST paraméterekkel fejezhető ki. ET az átlagos szálferdeséget adja 

meg, így kizárólag a szálpaplan geometriájától függ. Értéke a szálak és a húzási irányuk által 

bezárt szögek tangenseinek az átlaga, szórása pedig ST. A szoftver megengedi a szálak húzás 

közbeni kontrakciójának figyelembevételét is, de jelen esetben ezek a paraméterek zérusra adód-

tak, így részletezésre sem kerülnek. ET 0,53-ra, míg ST 0,07-re adódott, ami 28 ± 4°-os szálfer-

deséget jelent a húzási irányhoz képest. Az átlagos szálszakadási nyúlás a normálás miatt minden 

esetben az 1 skalárértéket kapja, a szórását pedig VE fejezi ki, ami 0,04-re, vagyis 1,45%-ra adó-

dott. 

Az E szálköteg-cella leírásához egyedül VE paraméter szükséges, ami lévén, hogy az egyenes, 

hullámos, ferde szálak csak geometriájukban különböznek egymástól, megegyezik az ET szálkö-

tegnél ismertetett értékkel. Az E kötegben szereplő elemi nanoszálak 36,1 ± 1,45% fajlagos nyú-

lásnál szakadtak a vizsgálatok során. 

Mivel a modell összes paramétere ismert, a teljes tönkremeneteli folyamat az alábbiakban 

összegezhető. Kezdetben a szálpaplan szerkezet a Hooke-törvénynek megfelelően viselkedik, 

figyelemre méltó szerkezeti változások nélkül. Amennyiben a feszültséget egy kritikus szint fölé 

növeljük, két jelenség játszódhat le a szálak kapcsolódásánál: a kisebb húzószilárdságú szál el-

szakad, vagy a szálak közötti kötéspont bomlik fel és a szálak elkezdenek egymáson elcsúszni. A 

nanoszálas mintáknál minden esetben az utóbbi volt jellemző, amit a szakítógörbe karakteriszti-

kája is alátámaszt. Az átlagos szálszakító erő szignifikánsan magasabb, mint a megcsúszáshoz 

szükséges, ezért a szálak közötti kötéspontok felbomlanak átlagosan 8,3%-os fajlagos nyúlásnál, 

ahol a húzófeszültség 17 MPa-t ér el. A húzás irányában lévő (E) és a ferde (ET) nanoszálak eb-

ben a szakaszban még mindig képesek terhelést felvenni, ami egy változatlanul lineáris, azonban 

kevésbé meredek görbéhez vezet. 

Amennyiben a szálak közötti kötések felbontásához tartozó feszültségnek nem lenne szórása, 

akkor a két lineáris görbeszakasz közötti átmenet egyetlen kitüntetett pontban lenne. A szálátmé-

rőknek mérsékelt, a szálak találkozási szögének és ezáltal a kapcsolódó felületüknek nagy a szó-

rása és a szálak közötti adhéziós kapcsolat minősége is különféle lehet, ezért a két görbeszakasz 

között hosszú átmenet figyelhető meg. A kötések felbomlási nyúlásához tartozó szórásérték en-

nek megfelelően magas (6,5%) volt. Az ES szálköteg-cella 34,7 ± 4,3% fajlagos nyúlásnál szen-

ved tönkremenetelt, ami egy lassú, de folyamatos feszültségcsökkenést eredményez a szakító-

vizsgálatok során. Az E és ET szálkötegek szakadásai egy kisebb és egy nagyobb feszültség-

csökkenésként jelentkeznek a szakítófolyamatban.  
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A tönkremenetel, ha az átlagos befogást tekintjük, akkor lassú folyamat. A modellezés során a 

szálköteg-cellákat párhuzamosan kapcsoltuk és feltételeztük, hogy csak egyetlen E, ET és ES 

szálköteg-cella van elhelyezve a húzás kitüntetett irányában. Amennyiben a szerkezet ideálisan 

homogén a hossza mentén, akkor a tönkremenetel a modellezési eredményeknek megfelelően 

lassan játszódik le. Amennyiben akár csak kismértékű inhomogenitások is vannak jelen az 

anyagban, ami a szabálytalan szálas szerkezetek velejárója, akkor az hirtelen szakadáshoz vezet-

het. Ha az illesztett szálköteg-modellt sorosan kapcsoljuk úgy, hogy bizonyos szórásokat enge-

dünk meg a paraméterekben, akkor egy egész szálköteg-láncot kapunk. Amennyiben gyengehe-

lyek vannak a szálköteg-láncban, akkor a leggyengébb helyen szakadás léphet fel, függetlenül a 

még nem, vagy csak részben sérült részektől. Ez a mérések során tapasztalható hirtelen lejátszó-

dó tönkremenetel oka. 

A 87. ábra egy szakítógörbét mutat, öt kitüntetett ponttal (A-E), amelyekben elektronmikrosz-

kópi felvételek is készültek. A képek öt különböző mintán készültek, mivel az elektronmikrosz-

kópi vizsgálatokhoz rendre ki kellett venni a nanoszálas mintát a befogásból, így az ábrán lévő 

húzógörbe csak illusztráció. A pontok 0,10…40%-os fajlagos nyúláshoz tartoznak. A zérus nyú-

láshoz tartozik az A pont, B ott készült, ahol azt feltételeztem, hogy a szálak közötti kötések fel-

bomlanak, C és D pontok a második lineáris szakaszra esnek, míg E pont a tönkremenetel kezde-

te. 

 

87. ábra: A szakítófolyamat kitüntetett pontjai (A-E), ahol SEM felvételek készültek 

Az 88. ábra egy-egy SEM felvételt mutat a kijelölt pontokban. A szakítóvizsgálat előtt (A) 

nem figyelhető meg szálorientáció, és az átmeneti-pontban (B) nem figyelhető meg számottevő 

szerkezetbeli változás. Ez alátámasztja azt a feltételezést, hogy a csúszás kezdődik meg ebben a 

szakaszban, hiszen szálvégek nem láthatók a felvételen, vagyis szálszakadás sem történt. A har-

madik pontban (C) a szerkezeti változások továbbra sem tűnnek számottevőnek, azonban 30%-

os fajlagos nyúlásnál (D) már a szálas szerkezet húzás irányába történő orientációja figyelhető 
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meg. A tönkremenetel nagyon hirtelen játszódik le, ezért szakadozó szálakról nem sikerült felvé-

telt készíteni (E). Ez egyben azt is jelenti, hogy ha csak néhány szál elszakad, az már elegendően 

lecsökkenti a keresztmetszetet ahhoz, hogy a szerkezet hirtelen elszakadjon. A szálak tehát itt 

már egymástól függetlenül vesznek részt a terhelés felvételében, gyakorlatilag nincsen súrlódás 

közöttük. A SEM felvételek alátámasztották a modellezési eredményeken alapuló feltételezése-

ket és a modellezési eredmények helyességét. 

    
 a) b) c) 

 

     
 d)  e) 

 

88. ábra: SEM képek a vizsgálati minták különböző fajlagos nyúlásai mellett 

a: 0%, b: 10%, c: 20%, d: 30%, e: 40% fajlagos nyúlásnál készült felvétel  

 

A modellezési eredményeknek megfelelően a szálkihasználási tényező 0,386-nak adódott. Ez 

azt jelenti, hogy a szálpaplan húzószilárdsága 38,6%-a az elemi nanoszálénak (E szálköteg-

cella). Az elemi nanoszálak húzószilárdsága így 85,5 ± 3,4 MPa-nak adódik. Az elemi nanoszál 

modulusa megegyezik az E szálköteg-cella modulusával, így az értéke meghatározható volt. A 

nanoszálas paplan, az elemi nanoszál és a tömbi PA-6 anyag (4x10 mm-es piskóta próbatestek) 

főbb tulajdonságait a 16. táblázat hasonlítja össze. 

 

 Nanoszálas szálpaplan Elemi nanoszál Piskóta próbatest 

Húzószilárdság 34,9 ± 5,6 MPa 85,5 ± 3,4 MPa 57,8 ± 0,3 MPa 

Húzómodulus 187 MPa 214 MPa 2670 ± 180 MPa 

16. táblázat: PA-6 nanoszál és tömbpolimer főbb mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása 

 



Molnár Kolos              Elektro-szálképzett nanoszálas szerkezetek és kompozitjaik 

 

104 

 

Az elemi nanoszál szilárdsága a modell alapján végzett becslés szerint közel 50%-kal na-

gyobb, mint a tömbpolimeré.  A piskóta próbatest modulusza viszont egy nagyságrenddel na-

gyobb. Ennek az lehet az oka, hogy a nanoszálakban jelentős mennyiségű oldószer maradhatott, 

valamint a nagy fajlagos felületen a PA-6 nanoszálak jelentős nedvességet is felvehettek, ami 

rendre lágyító hatással bír. A különbség adódhat az eltérő belső szerkezetből és előállításból is.A 

szilárdsági eredmények nagyon jól egyeznek Hwang és társai [167] eredményeivel, akik elemi 

PA-6 nanoszálak mechanikai tulajdonságait vizsgálták nanomanipulátor, atomerő mikroszkóp 

(AFM) tapintója és SEM segítségével. Egyértelműen kimutatták az ismert szálparadoxont, mi-

szerint a szálátmérő növelésével a húzószilárdság csökken az azonos alapanyagú és technológiá-

val előállított szálak esetében. Egy 170 nm-es átmérőjű PA-6 nanoszálnak mérésük szerint 94 

MPa volt a húzószilárdsága. Az átlagosan 200 nm átmérőjű nanoszálakra a modellezési eljárás 

segítségével általam számított érték 85,5 MPa ami kevesebb, mint 10%-os eltérést jelent. Ez a 

különbség csekélynek mondható, és az alapanyag és az átmérő eltéréséből eredhet, és igen jól 

illeszkedik a további eredményeikhez is (vö. 89. ábra). 

 

 
 

89. ábra: PA-6 nanoszálak húzófeszültsége a szálátmérő függvényében Hwang mérése [167] (kerek 

jelölő) és a kifejlesztett becslési eljárás (négyzet jelölő) szerint 

 

A modellezési eljárás segítségével tehát megbecsülhetők a szálpaplanon belül elhelyezkedő 

egyedi nanoszálak szilárdsági tulajdonságai. A költséges berendezésekkel, bonyolult méréstech-

nikával meghatározott értékek igen jól fedik a bemutatott becslési módszerrel kapottat. 
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5. Eredmények összefoglalása 

A kutatás során elektro-szálképzett nanoszálakkal és kompozitjaikkal foglalkoztam, beleértve 

a szén nanocsövekkel társított kompozit nanoszálakat, nanoszálakkal társított hibrid 

kompozitokat, valamint szén nanoszálak, mint kompozitok elsődleges erősítőanyagainak kifej-

lesztését is. A kutatás során orientált elektro-szálképzett nanoszálas szerkezeteket is kidolgoztam, 

kifejezetten kompozitokban történő felhasználásra. Ez a fejezet a főbb eredményeket és azok 

lehetséges hasznosulását foglalja össze. 

5.1. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

Az eredmények azt mutatják, hogy a nanoszál-szerkezetek alkalmazhatók hibrid kompozitok 

másodlagos erősítőanyagaként, mivel a kompozitokban a repedésterjedést gátolják és egyes ese-

tekben nem várt módon a kompozit szilárdsági tulajdonságai, mint például hajlítómodulusz, 

Charpy-féle ütőszilárdság stb. javulásához is vezetnek. A nanoszálas anyagokat 1 g/m
2
 felületi 

tömegben (mintegy 20 µm-es rétegvastagságban) javasolt alkalmazni, mivel ez már hatékony 

erősítést eredményez, azonban a laminát kiterjedését lényegében nem befolyásolja. A nanoszálas 

réteg beépül a hagyományos erősítőanyagok közötti gyantadús rétegekbe, és az impregnálási 

folyamat során porózus szerkezete és nedvesítési tulajdonságai miatt megvezeti a gyanta terjedé-

sét. Ennek az az eredménye, hogy a nanoszálas réteg lényegében nem okoz semmilyen méretbeli 

növekedést, a keresztmetszetek és tömeg nem változnak, viszont számos intenzív mechanikai 

tulajdonság javul. 

A kutatás során a továbbiakban figyelmem a szén nanoszálak előállítására irányult. A szén 

nanoszálak prekurzorát, a PAN nanoszálakat először elő kellett állítani, aminek optimálása (be-

rendezések fejlesztése és építése, oldatkészítés, termelékeny és hatékony előállítás lehetőségei-

nek kikísérletezése) területén elért eredményekkel lehetőség nyílt arra, hogy jó minőségben, 

folytonos üzemben lehessen előállítani szén nanoszálakat. A kutatás során a pirolízis folyamatá-

val is foglalkoztam és ennek eredményeként optimális szenesítési-hőkezelési programot dolgoz-

tam ki. 

Szén nanoszálak prekurzoraként szén nanocsövekkel társított (kompozit) nanoszálak is fel-

használhatók. A szenesítés során a nanoszálak fokozottabban érzékenyek a degradációra, mint az 

azonos alapanyagú mikroszálak, amelynek oka az eltérő felület-térfogat arány és az eltérő belső 

szerkezeti felépítés. A nanoszálak ezen hátránya azonban szinte teljesen kiküszöbölhető, ha azo-
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kat szén nanocsövekkel társítjuk. A megfelelően stabilizált (létrapolimer) szerkezet elérését és a 

termikus degradációt okozó hőmérsékletek között egy nagyon szűk technológiai hőmérséklet-

intervallum van, amelyet a szén nanocsövek jelenléte kiszélesít. A felállított valószínűségi mo-

dell segítségével a nanoszálas anyagok szerkezeti átalakulása nyomon követhető és meghatároz-

ható a még lineáris és a már ciklizált részek konverziós aránya a hőmérséklet és stabilizációs idő 

függvényében. Ennek segítségével többlépcsős hőkezelési programok állíthatók fel és a szálak 

átalakíthatók a kívánt szenesített szerkezetre. A szén nanocsövek részt vesznek a belső szerkezet 

kialakulásában, növelik a grafitos részarányt. 

Az ilyen módon elállított szén nanoszálaknak, összefüggő szerkezetük révén, más nano-

szerkezetű anyagokkal szemben nincsenek ismert egészségügyi kockázatai és ugyanez a szerke-

zeti tulajdonság vezet kiváló elektromos vezetőképességükhöz is. Az összefüggő szerkezet akkor 

is fennmarad, ha fonalat alakítunk ki elektro-szálképzéssel. A kompozit erősítőanyagok akkor 

igazán hatékonyak, ha a szálak irányítását előre lehet tervezni a terheléseknek megfelelően, ami 

szövetek és unidirekcionális erősítőanyagok esetén valósul meg igazán. A fonalak kialakítása 

előnyös, mert így a szerkezet utólagos, szálképzés utáni orientálására és nyújtására nyílik lehető-

ség, amelyet a stabilizációs hőmérsékletnél kisebb, de az üvegesedési hőmérsékletnél nagyobb 

hőmérsékleten lehet végrehajtani mechanikus nyújtással. A kutatómunka során kifejlesztett fona-

lak sodrattal elláthatók, és akár karbonizálhatók, valamint feldolgozhatók hagyományos textil-

ipari eljárásokkal: szövés, fonatolás stb. Az eredmény egy könnyen feldolgozható nanoszálas 

kompozit erősítőanyag, amely hajlékonysága révén akár nagyon kis görbületi sugarakra is köny-

nyen felfektethető. 

A nanoszálas szerkezetek tönkremenetelének modellezése révén sikerült feltárni a kapcsolatot 

a nanoszálas szerkezet szilárdsági tulajdonságai és az azt alkotó nanoszálak szilárdsági tulajdon-

ságai között. A kötegmodell segítségével a hagyományos sávszakító vizsgálatokból könnyen 

meghatározható a szövedék nanoszálainak geometriai elhelyezkedése (szálferdeség, hullámosság 

stb.) valamint az elemi szálak húzószilárdsága és –modulusza egyaránt. A kutatás eredményeként 

a költséges és nehézkes mérési módszerek helyett a nanoszálas szövedékek és elemi nanoszálak 

mechanikai és morfológiai tulajdonságai modellezéssel is pontosan becsülhetők. 

A nanoszálas szerkezetek előállítása és felhasználása igen jól automatizálható. A szén 

nanoszálak előállítása és minőségének biztosítása az oldat állapottól egészen a prepreg előállítá-

sáig folyamatos üzemben megvalósítható (VII. melléklet). A szálas szerkezetek – legyen szó má-

sodlagos erősítésről, vagy szén nanoszálas anyagokról – fektetése végezhető ipari robotokkal, 

így ezen anyagok felhasználása könnyen integrálható akár a legmodernebb kompozitipari gyártó-

rendszerekbe is [MK19]. 
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5.2. Az eredmények gyakorlati hasznosulása, megoldásra váró feladatok 

Az elvégzett kutatómunka rávilágít, hogy a nanoszálak kompozitokban való alkalmazhatósága 

megalapozott, ugyanakkor számos területen végezhetők fejlesztések, illetve további kutatások. 

Jelenleg a legnagyobb problémát még mindig a technológia mérsékelt termelékenysége és a szá-

lak szerény mechanikai tulajdonságai jelentik. Az előbbi leküzdésére az értekezés mutat be alter-

natívát, míg az utóbbira a szálakon belüli molekuláris orientáció utólagos javítása, vagy a mole-

kulaláncok szálképzés közbeni relaxációjának meggátolása révén képzelhető el minőségi megol-

dás. 

A jelenlegi eredmények és technológiai lehetőségek szerint olyan kompozitokat érdemes elő-

állítani, amelyekben a hagyományos erősítőrétegek közé a kifejlesztett szén nanoszálas rétegeket 

kerülnek. Ezeknek a kompozitoknak a szén nanoszálas rétegeknek köszönhetően számos mecha-

nikai tulajdonsága, valamint a hő és elektromos vezetőképessége is várhatóan javulna. Ezeket a 

tulajdonságokat például repülőgépek szerkezeti elemeinél lehetne hasznosítani, ahol villámcsa-

pásnál ennek kitüntetett jelentősége van [MK7]. A létrehozott nanoszálas szerkezeteknek számos 

gyógyszeripari felhasználására is született ötlet a kutatás során [MK8-MK10], amelyek alkal-

mazhatóságának megállapítására további vizsgálatok szükségesek. 

Érdemes lenne a jövőben a létrehozott hibrid kompozitoknál megvizsgálni, hogy azok cikli-

kus ejtődárdás vizsgálata során a ciklusszám függvényében hogyan változik a delaminációs zóna 

kiterjedése. A gyártás során a nanoszálak a gyantafelszívási folyamatot javítják, ezáltal az 

impregnáció minősége is javul. Ezt érdemes lenne körüljárni gyártástechnológiai oldalról is és 

magát a gyantafelszívási folyamatot vizsgálni a hibrid rendszereknél. Érdemes lenne továbbá 

vizsgálni a nanoszálas fonalak előállítását is. Az újonnan kifejlesztett és szabadalomként bejelen-

tett eljárás [MK4] segítségével lehetőség nyílik a kör alakú elektróda mentén tengelyirányban 

kialakuló és párhuzamosan haladó nanoszálak tengelyirányú elhúzásával sodrott nanoszálas fo-

nal szerkezetek termelékeny előállítására is, amely folyamatnak a vizsgálata érdekes kutatási 

területnek ígérkezik. 

A modellezési eljárással számos mechanikai tulajdonságra lehet pontos becslést adni, akár 

elemi nanoszálakra esetén is, azonban a jövőben érdemes lennne a nanoszálas szövedék statiszti-

kus háló alapú szálköteg modelljét kidolgozni a deformációs és tönkremeneteli folyamatok még 

pontosabb leírásának érdekében.  
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5.3. Új tudományos eredmények (Tézisek) 

1. Kimutattam, hogy szénszálerősítésű epoxi kompozitok erősítőrétegei közé átlagosan 20 µm 

vastagságú poliakrilnitril nanoszálas szövedékrétegek helyezésével a Charpy-féle, próbatest élén 

mért ütőszilárdság, a legnagyobb ütőerőhöz tartozó fajlagos energia, a szubkritikus ütés esetén 

elnyelt energia szignifikánsan – 5%-os szignifikancia szinten – növekedik, a laminát méretének, 

a tömegének és a szénszáltartalmának számottevő megváltozása nélkül. Pásztázó elektronmik-

roszkópi vizsgálatokkal bizonyítottam, hogy ezekben a hibrid kompozitokban a nanoszálak gá-

tolják a repedések terjedését, kiváló adhéziót alakítanak ki az epoxi mátrixszal, helyileg szívó-

sabbá teszik az anyag törését, valamint az előállítás során részt vesznek a gyantafelszívási fo-

lyamatban [MK11-MK16]. 

 

2. Differenciális pásztázó kalorimetria és termogravimetrikus analízis segítségével bizonyítot-

tam, hogy a poliakrilnitril nanoszálak érzékenyebbek a termikus degradációra, mint az azonos 

alapanyagú mikroszálak, mivel a gyűrűzáródás során a felszabaduló energia csúcsintenzitása 

nanoszálak esetében 75%-kal nagyobb, a várható gyűrűzáródási hőmérséklet pedig 14°C-kal kö-

zelebb van a poliakrilnitril bomlási hőmérsékletéhez. Az eltérés oka a nanoszálak 

mikroszálakhoz viszonyított nagyobb fajlagos felülete. 2 m% szén nanocső nanoszálakhoz törté-

nő társítása 30%-kal csökkenti a gyűrűzáródás hőeffektusának várható intenzitását és 16°C-kal 

az annak során jelentkező exoterm csúcs intenzitását így a nanoszálak mikroszálakhoz viszonyí-

tott degradációs érzékenysége lényegében megszüntethető. A teljes stabilizációnál a legnagyobb 

intenzitású exoterm csúcs értékét az alkalmazott 1, illetve 2 m% szén nanocső társítás rendre 

9, illetve 17%-kal csökkentette, tehát alkalmazásuk a poliakrilnitril nanoszálak karbonizációja 

során technológiai előnyt jelent [MK7, MK16-MK21]. 

 

3. Differenciális pásztázó kalorimetria és Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópi és 

színelemző vizsgálatok alapján kimutattam, hogy poliakrilnitril nanoszálak esetében egy adott, 

valószínűségi változónak tekintett átalakulási hőmérsékleten kellő időt – izotermikus differenciál 

pásztázó kalorimetriai mérések alapján legalább 10 percet – hagyva a stabilizálási reakciók vég-

bemenetelére, az 50-300°C-os hőmérséklet-intervallumban a konverzióarány mennyiségi leírásá-

ra alkalmas a normális (Gauss) eloszlás. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópi vizs-

gálatokkal kimutattam, hogy a nitril csoportok felbomlása és a ciklizált szerkezet kötéseinek ki-

alakulása arányukat tekintve megfelelő paraméterű normális eloszlásfüggvény, illetve annak 

komplementere szerint megy végbe [MK7, MK16, MK17, MK19]. 
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4. Kidolgoztam és optimáltam egy többlépcsős, pirolitikus technológiát, amellyel mind 

poliakrilnitril, mind 2 m% szén nanocső társítású poliakrilnitril dimetilformamidos oldatából 

folyamatos üzemben előállíthatók szén nanoszálas szerkezetek. Eredményeimet Raman-

spektroszkópiával és pásztázó elektronmikroszkópiával igazoltam [MK4, MK7, MK16-MK19]. 

 

5. Továbbfejlesztettem Smit és társai vízfürdős fonalképzési eljárását. Kimutattam, hogy egy 

segédelektróda és egy nyújtó hatású szálfolyam-megvezetés alkalmazásával a folyamatos üzem-

ben előállított lineáris nanoszálas szálfolyamok húzómodulusza több, mint 100%-kal, a húzószi-

lárdsága több, mint 80%-kal növekedett az eredeti technológiával előállítottakéhoz képest, ami-

nek a segédelektróda hatására kialakult jobb hosszirányú egyenletesség, valamint a szálfolyamot 

nyújtó húzófeszültség miatt a szálkötegen belül kialakuló jobb szálrendezettség és szálak közötti 

tapadási viszonyok megváltozása az oka [MK3, MK13, MK22-MK24]. 

 

6.a Kimutattam, hogy a Vas-féle szálköteg modellező eljárás, hagyományos sávszakító vizsgála-

tokból kiindulva, alkalmazható a nanoszálak szövedékszerkezeten belüli geometriai elhelyezke-

désének, azok orientációjának (átlagos szálferdeség és annak szórása) és a közöttük lévő kapcso-

latok minőségének meghatározására (ki- illetve szétcsúszó és szakadó szálak aránya). Az illesz-

tett kötegmodell szerint a nanoszálas szerkezetek tönkremeneteli folyamata döntően a ferde illet-

ve hullámos szálak kezdeti orientációja, majd a köztük lévő kapcsolatok felszakadása és a szer-

kezet szétcsúszása révén megy végbe. A kötegmodell helyességét az eredmények pásztázó elekt-

ronmikroszkópi vizsgálatokkal való összehasonlítása támasztja alá [MK5, MK6, MK24-MK28]. 

 

6.b Bebizonyítottam, hogy a Vas-féle szálköteg modell segítségével az elemi nanoszálak főbb 

szilárdsági tulajdonságai (húzómodulusz, húzószilárdság, szakadási nyúlás stb.) a szálpaplanból 

kivágott mintákon végzett sávszakító vizsgálatokból meghatározhatók. A nagy pontosságú eljá-

rás alkalmazhatóságát más kutatók speciális atomerő mikroszkóppal, hasonló alapanyagú, egyedi 

nanoszálakon végzett mérései támasztják alá. A nanoszálas minták esetében a szálkihasználási 

tényező is meghatározható a modell segítségével [MK24-MK26]. 
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Mellékletek 

I. Melléklet: Folyadékoszlopok és -cseppek kritikus töltéssűrűsége 

A kritikus töltéssűrűségnek, amelyet a folyadékcsepp, illetve -oszlop különösebb alakváltozás 

nélkül képes elviselni kitüntetett szerepe van az elektro-szálképzésben és az elektro-

porlasztásban. A kritikus töltéssűrűséget [45] alapján érdemes egységnyi tömegre vonatkoztatni, 

amely elemi matematikával levezethető. 

Az (1) összefüggés értelmében, ha ΔP = 0, akkor az egyenlet a következőképpen alakul (M1): 

2𝜎′

𝑅
=

𝑒 

32𝜋𝜀 𝑅 
 

ahol 𝜎′a folyadék felületi feszültsége, R a csepp sugara, e a csepp teljes töltése,  𝜀  a vákuum 

permittivitása. A gömb alakú csepp tömege (𝑀 ) ekkor (M2): 

𝑀 = 𝜌𝑉 =
4𝜋𝜌𝑅 

3
 

ahol 𝜌 a folyadék sűrűsége, 𝑉  a folyadékcsepp térfogata. A csepp tömegének négyzete (M3): 

𝑀 
 =

16𝜋 𝑅 𝜌 

9
 

Az (M1) egyenlet átrendezésével és M
2
 beépítésével (M4-M7): 

1 =
𝑒 

64𝜎′𝜋 𝜀 𝑅 
=

9𝑒 𝑅 𝜌 

4 ∙ 9 ∙ 16𝜋 𝑅 𝜌 𝜎′𝜀 
=

𝑒 𝑅 𝜌 

36𝑀 
 𝜎′𝜀 

 

1 =
𝑒 

𝑀 
 
(

𝑅 𝜌 

36𝜎′𝜀 
) 

𝑒 

𝑀 
 

= (
36𝜎′𝜀 

𝑅 𝜌 
) 

𝑒

𝑀 
= √

36𝜎′𝜀 

𝑅 𝜌 
 

Mivel d = 2R, ezért az egységnyi tömegre vonatkoztatott töltéssűrűség limit (M8): 

𝑒

𝑀 
= √

288𝜎′𝜀 

𝑑 𝜌 
=: 𝜆  

ahol a bevezetett λg jelöli a gömb alakú csepp tömegre vonatkoztatott kritikus töltéssűrűségét. 

Vizsgáljuk meg a kritikus töltéssűrűséget folyadékoszlopokra is! Ekkor a (2) egyenlet feltéte-

le, hogy ΔP = 0 (M9): 

(M1) 

 

 

 

(M2) 

 

 

(M3) 

 

 

(M4) 

 

(M5) 

 

(M6) 

 

(M7) 

 

 

(M8) 
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=

  

       
 

ahol 𝜅  a folyadékszál egységnyi hosszára eső töltése. Az egységnyi folyadékoszlop tömege 

(M10) és annak négyzete (M11): 

𝑀 = 𝜌𝑉 = 𝑅 𝜋ℎ𝜌 

𝑀 
 = 𝑅 𝜋 ℎ 𝜌  

M0 beépítése (M9)-be (M12-M14): 

𝜎′

𝑅
=

𝜅 𝑅 ℎ 𝜌 

8𝑅 𝜋 ℎ 𝜌 𝜀 
=

𝜅 𝑅 ℎ 𝜌 

8𝑀 
 𝜀 

 

1 =
𝜅 ℎ 

𝑀 
 

𝜌 𝑅 

8𝜀 𝜎′
 

𝜅 ℎ 

𝑀 
 

=
8𝜀 𝜎′

𝜌 𝑅 
 

Mivel a folyadékoszlop egységnyi hosszára vonatkoztatott töltéssűrűség és a gömb alakú 

csepp töltéssűrűsége közötti összefüggés (M15): 

𝑒 = 𝜅ℎ ⇒ 𝜅 =
𝑒

ℎ
 

ezért (M16): 

𝑒

𝑀 
= √

8𝜎′𝜀 

𝑅 𝜌 
 

Mivel d = 2R, ezért az egységnyi tömegre vonatkoztatott kritikus töltéssűrűség folyadékosz-

lop esetén (M17): 

𝑒

𝑀 
= √

64𝜎′𝜀 

𝑑 𝜌 
=: 𝜆  

A gömb alakú csepp és a folyadékoszlop kritikus töltéssűrűségének hányadosa pedig (M18): 

𝜆 

𝜆 
= √

288

64
= √4,5 ≈ 2,121 

vagyis a folyadékoszlop kritikus töltéssűrűsége mintegy fele a gömb alakú cseppformáénak. 

Az elektrosztatikus szálképzésnél ennek kiemelt jelentősége van, mivel az elektromosan fel-

töltött csepp miközben szállá alakul, a töltéseket magával viszi a felületén. A folyadékszál de-

formációja pedig könnyebben végbemegy, mint a folyadékcseppé. A szálak elvékonyodása pedig 

egészen a nanométeres méretekig megvalósítható. 

A csepp és a folyadékszál közötti állapotban a töltésviszonyokat Taylor tanulmányozta [37] és 

arra a következtetésre jutott, hogy a folyadékcseppből folyadékszállá alakuló anyag kúp formát 

vesz fel, amelynek kúpszöge 49,3°.  

(M9) 

 

 

 

(M10)  

(M11) 

 

 

(M12) 

 

(M13) 

 

(M14) 

 

 

(M15) 

 

 

(M16) 

 

 

 

(M17) 

 

 

 

(M18) 
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II. Melléklet: PAN nanoszálas rétegek szénszálerősítésű epoxi kompozitokban 

 
M1. ábra: Nanoszálas réteg elhelyezkedése a szénszál rétegek között 

 
M2. ábra: Nanoszálas réteg és egy szénszál SEM képe 
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M3. ábra: PAN nanoszál és epoxi mátrix adhéziója (hajlító igénybevételnél) 

 

 
 

M4. ábra: PAN nanoszálak epoxi mátrixba ágyazva tönkremenetel után (Charpy vizsgálat után) 

 

Nanoszál 
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M5. ábra: PAN nanoszálak felhelyezése az epoxi gyantával átitatott UD szénszál kelmére 

 

 

 
 

M6. ábra: PAN nanoszálak impregnálása: a minta jobb oldalán az látszik, hogy a réteg a leterítést 

követően könnyen, szinte magától átitatódik 
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III. Melléklet: PAN nanoszálas szerkezetek szálátmérői 

 

Az FTIR vizsgálatok (M7. ábra) azt mutatták, hogy az azonos alapnyagú, de eltérő formátumú 

PAN anyagok spektrumai alakra hasonlók, azonban a CNT tartalom kimutatására az eljárás nem 

alkalmas. 

Mikroszálak esetén a 1666 cm
-1

-nél megjelenő csúcs (C=O), amely feltehetően a 

kopolimerizáció miatt lehet jelen - arányaiban kisebb, mint nanoszálaknál és fóliáknál, aminek 

oka az azonos alapanyag miatt kizárólag az eltérő belső szerkezetben, pl. molekuláris orientáció-

ban kereshető, így a molekulaláncok közötti másodrendű kötések aránya és szerepe átrendeződ-

het. 

 
M7. ábra: PAN szálak, PAN fóliák és CNT-k FTIR spektrumai 
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IV. Melléklet: PAN nanoszálas szerkezetek szálátmérői 

 

   
 p0 p1 p2 

 

   

 s0 s1 s2 

   
 k0 k1 k2 

 

M8. ábra: Prekurzorok (p), stabilizált (s) és karbonizált (k) minták elektronmikroszkópi képei  

(0: referencia minta (CNT társítás nélküli PAN), 1: 1 m% CNT tartalmú minta, 2: 2 m% CNT 

tartalmú minta) 
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A karbonizáció hatására végbemenő szálátmérő változást az M1. táblázat és az M9. ábra mu-

tatja be, 250-250 szálon végzett mérést alapul véve. 

 
 M9. ábra: Prekurzor nanoszálak, stabilizált és karbonizált nanoszálak átlagos szálátmérői 

 

 

 
Referencia PAN 

nanoszál 

1 m% CNT 

tartalom 

2 m% CNT 

tartalom 

Prekurzor átmérője [nm] 195  ± 46 194  ± 49 204  ± 55 

Stabilizált szál átmérője [nm] 167 ± 35 152 ± 42 144 ± 36 

Karbonizált szál átmérője [nm] 126 ± 32 113 ± 33 108 ± 28 

Csökkenés stabilizálás/  

teljes karbonizáció után 
14% / 35% 22% / 42% 29% / 47% 

M1. táblázat: Nanoszálas anyagok szálátmérőinek táblázata 
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V. Melléklet: PAN nano- és mikroszálak levegőben mért stabilizálási-DSC görbéi 

 

 

 a) b) 

 

c) 

M10. ábra: PAN prekurzorok levegőben mért DSC görbéi a tervezett stabilizálási programnak 

megfelelően – a) PAN nanoszál, b) 2 m% CNT-vel töltött PAN nanoszál, c) PAN mikroszál 
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VI. Melléklet: PAN nanoszálak színváltozása stabilizáció során 

 

 

M11. ábra: Szürkésfehér PAN nanoszálak kék színű PP hordozón, rozsdabarna stabilizált PAN 

nanoszálak és fekete szén nanoszálak képe 

 

Az M2. táblázat mutatja be a stabilizálás során a PAN vizsgálati anyagok színváltozását a sta-

bilizálási hőmérséklet függvényében. A táblázatban megadtam a nyomdaiparban széleskörben 

használt Pantone színskála legközelebbi színét, valamint a festékiparban használt RAL színskála 

közel eső színeinek kódjait is. A színmeghatározást a scannelt minták képfeldolgozásával végez-

tem el az RGB chart & Multi Tool webes alkalmazás segítségével (www.perbang.dk). 

20 mm 
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Stabilizációs 

hőmérséklet 

RGB színkód 

[3x8 bit; hex] 

CYMK színkód 

[%] 
Színminta Pantone szín RAL szín 

 PAN (ref) 
2 m% 

CNT 
PAN (ref) 2 m% CNT PAN (ref) 

2 m% 

CNT 
PAN (ref) 2 m% CNT PAN (ref) 2 m% CNT 

30°C 968E84 A3A09A 47/41/44/4 43/35/36/1 

  

403, meleg szü-

rke 
7538 7030 9006 

125°C 9A9285 969086 45/40/44/3 47/40/43/3 

  

403, meleg szü-

rke7 
403, meleg szürke7 7030 7030, 9007 

150°C 968461 998F78 44/43/62/10 45/40/51/5 

  

871 
7536, 403, meleg 

szürke7 
1020 7034, 1019, 1020 

175°C 997540 977743 39/50/79/16 40/48/78/15 

  

873 871, 872,8 73 8000 
8000, 1036, 1011, 

1027 

200°C 5E3111 6F451D 42/74/100/55 42/66/96/43 

  

732 731, 161, 1405 8029 
8008, 8007, 8029, 

8003 

215°C 4F2A10 4D280F 46/74/98/63 46/75/98/65 

  

1545 1545, 4625, 732, 469 8029 8029, 8011, 8016 

230°C 371D0D 3F2413 53/76/90/77 51/74/91/71 

  

4625, 476, 1545 4621,476,1545 8016 
8016, 8011, 8014, 

3007, 8017 

250°C 2C190F 3D2313 58/77/87/82 51/74/91/72 

  

440, fekete4 
476, 4625, 1545, 

4695 
3007 

8016, 8011, 8014, 

3007, 8017 

270°C 24140C 382114 61/78/83/85 54/74/86/74 

  

440 
476, 4625, fekete4, 

1545, 4695 
3007 

8016, 8011, 8014, 

3007, 8017 

300°C 21120B 271910 62/78/83/87 62/74/83/83 

  

440, fekete, 

fekete4 

fekete4, 440, fekete, 

412, technikai fekete 
8022 

8022, 3007, 8017, 

9005 

330°C 17110E 251811 72/75/75/88 63/75/81/83 

  

419,426, fekete, 

technikai fekete 

440, fekete4, fekete, 

412, technikai fekete 
8022, 9005 8022, 3007, 9005 

M2. táblázat: PAN színváltozásai stabilizáció során, valamint a nyomdaiparban használt Pantone és festékiparban használt RAL színkódok 
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VII. Melléklet: PAN-alapú szén nanoszálak előállítása üzemi körülmények között 

 
 

 M12. ábra: PAN nanoszálak előállításának egy lehetséges üzemi megvalósítása 

1:  Nagyfeszültségű tápegység 

2:  Szálképző fej 

3:  Szálképzési térrész 

4:  Szálgyűjtő öv 

5:  Szálgyűjtő elektróda 

6:  Nanoszálak leválasztása  

     a szálgyűjtő övről 

7:  Stabilizáló kemence  

     (levegő atmoszféra) 

8:  Alacsony hőmérsékletű 

     karbonizáció 

9:  Magas hőmérsékletű  

     karbonizáció 

10:  Gáz befúvás  

      (nitrogén, argon stb.) 

11:  Tekercselés 

12:  Védőfólia, vagy  

       szénszál kelme 


