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1. Bevezetés 

A Toyota csoport 25-30 évvel ezelőtt bemutatott eredményei számos ku-

tató érdeklődését felkeltették és a polimer/rétegszilikát nanokompozitokkal kap-

csolatos intenzív kutatómunka elindításához vezettek világszerte1,2,3. Több kuta-

tócsoport indított vizsgálatokat a témában és iparvállalatok is érdeklődést mutat-

tak az új típusú kompozitok iránt. A polimer nanokompoiztok koncepciója azon 

alapul, hogy az egyenletesen eloszlatott, egyedi részecskékre lebontott 

(exfóliált) nanoméretű töltőanyagok szokatlanul nagy határfelületen képesek 

érintkezni a mátrix polimerrel. Az elmélet szerint a nagy határfelület és jelentős 

mennyiségű határfázis kialakulása már kis töltőanyagtartalom mellett is olyan 

kiemelkedő erősítést eredményezhet, ami hagyományos töltőanyagokkal elérhe-

tetlen. Sajnos a nanokompozitok az esetek többségében máig sem érik el az el-

méleti megfontolások alapján elvárt teljesítményt. A gyenge tulajdonságok leg-

főbb oka az, hogy az említett alapkoncepció nem teljesül, ugyanis a kiemelkedő 

erősítéshez szükséges nagy határfelületet nem sikerül létrehozni. A problémát 

elsősorban az okozza, hogy a töltőanyag teljesen exfóliált állapotát gyakorlatilag 

soha nem lehetett elérni, a kompozitban kialakuló szerkezet nem kontrolált és 

sok esetben nem is ismert kellő részletességgel. A határfelületeken, az egyes 

komponensek között párhuzamosan fellépő és egymással kompetitív kölcsönha-

tások minőségi és mennyiségi azonosítása sem történt meg annak ellenére, hogy 

ezek minden nanokompozitban meghatározzák a kialakuló szerkezetet és ezen 

keresztül a tulajdonságokat.  

Az eddig nyilvánosságra került kutatási eredmények azt sugallják, hogy 

a nanokompozitok, mint szerkezeti anyagok, talán soha nem váltják be a hozzá-

juk fűzött reményeket, korlátozott teljesítményük és áruk miatt. Másrészről ezek 

az eredmények arra is rávilágítottak, hogy a funkcionális nanokompozitokban 

számos felhasználási lehetőség rejlik, így egyre növekvő mennyiségben alkal-

mazzák ezeket az anyagokat speciális területeken, célzott felhasználásra. Ilyen 

lehetséges alkalmazási terület az élelmiszer-csomagolóipar, de a szén 

nanocsövek és a grafén részecskék vezetőképességét felhasználhatjuk például 

antisztatikus és vezetőképes kompozitok előállítására. Intenzív kutatómunka fo-

lyik a különböző nanoméretű hordozók fejlesztésének területén is. A halloysit 

nanocsöveket számos gyógyszer hatóanyag hordozójakén kipróbálták már, de 

más aktív komponens tárolására is használhatók, legyen szó festékekről, vízke-

zelésről vagy akár korróziógátlásról. Jellemzően az orvosi célú felhasználások 

képesek elviselni a nanokompozitok alkalmazásával járó többletköltségeket, de 

                                                 
1 Fukushima, Y., Inagaki, S., J. Inclusion Phenom.  5, 473-482, (1987) 
2 Fukushima, Y., Okada, A., Kawasumi, M., Kurauchi, T., Kamigaito, O., Clay Miner.  23, 27-34, 

(1988) 
3 Usuki, A., Kojima, Y., Kawasumi, M., Okada, A., Fukushima, Y., Kurauchi, T., Kamigaito, O., J. 

Mater. Res.  8, 1179-1184, (1993) 
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más speciális alkalmazási területek esetén is elképzelhető ugyanez. Mindezek 

alapján könnyen belátható, hogy a funkcionális nanokompozitok hatalmas lehe-

tőségeket rejtenek magukban, de további kutatásokra van szükség ezek kiakná-

zásához. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia 

és Anyagtudományi Tanszékén működő Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, 

a Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- 

és Környezetkémiai Intézetének, Polimer Fizikai Kutatócsoportjával együttmű-

ködve tekintélyes kutatási tapasztalattal rendelkezik a polimerek módosításának 

területén. A csoport évek óta behatóan tanulmányozza a töltőanyagot tartalmazó 

polimereket és polimer keverékeket, így eddigi munkája során jelentős tapaszta-

latra tett szert a szerkezet-tulajdonság összefüggések, valamint a határfelületi 

kölcsönhatások területén. Kihasználva kutatási tapasztalatait, a csoport bekap-

csolódott a rétegszilikát nanokompozitok kutatásába is, amelynek eredménye-

képpen három PhD dolgozat is született4,5,6. Ezen kutatások nyomán, további, 

elsősorban a rétegszilikát nanokompozitokkal kapcsolatos problémák és megvá-

laszolatlan kérdések kerültek felszínre, amelyek feloldásához a kutatómunka 

folytatása szükséges. 

 

2. A kutatás háttere 

2.1. A nanokompozitok szerkezete 

A nanokompozitok számos módon csoportosíthatók, jelen dolgozatban 

az egyedi nanorészecskék térbeli kiterjedése szerinti osztályozást alkalmazzuk. 

A gömbszerű, szemcsés töltőanyagok, például szilicium-dioxid (SiO2), titán-di-

oxid (TiO2), kréta (CaCO3) vagy sziloxán alapú mesterséges szemcsék, 

[polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)] esetén a részecskék mérete a tér 

három dimenziójában esik a nano mérettartományba. A nanocsövek és szálak 

[szén nanocső (CNT); halloysit nanocső (HNT)] csak két dimenziójukban nano 

méretűek, míg a montmorillonit (MMT) vagy a réteg-hidroxid (LDH) ásványok 

egyedi lemezei megközelítőleg 1 nm vékonyak, de a kiterjedésük a tér többi irá-

nyába nagyságrendekkel nagyobb. 

  

                                                 
4 Pozsgay, A., Gy. In Polymer nanocomposites; preparation, structure and properties; Budapest 

University of Technology and Economics: Budapest, 2003. 
5 Százdi, L., T. In Structure - property relationships in polymer/layered silicate nanocomposites; 

Budapest University of Technology and Economics: Budapest, 2006. 
6 Dominkovics, Z. In Polymer/layered silicate nanocomposites: structure formation, interactions 
and deformation mechanisms; Budapest University of Technology and Economics: Budapest, 

2011. 
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A lemezes felépítésű töltőanyagot tartalmazó kompozitok szerkezete két 

szempontból is eltérő a többi töltőanyag típust (csövek, szálak és gömbszerű 

szemcsék) tartalmazó kompozitokétól. Egyrészt lemezes töltőanyagok esetén a 

nano léptékű homogenitás kialakításához le kell bontani az eredeti töltőanyag 

részecskéket egyedi lemezekké (exfóliáció). Másrészt ezekben a kompozitokban 

számos, eltérő méretű szerkezeti egység alakul ki a gyártás során, így ezek rész-

letes jellemzéséhez széles mérettartományban kell a szerkezetvizsgálatokat el-

végezni7. 

 

2.2. Töltőanyag jellemzők, kölcsönhatások és a kompozitok tulajdonságai 

Bár a nanokompozitok számos szempontból különböznek a hagyomá-

nyos töltőanyagot tartalmazó társított polimerektől, a heterogén rendszerekre vo-

natkozó általános szabályok rájuk is érvényesek, így tulajdonságaikat is ugyanaz 

a négy tényező, a komponensek jellemzői, az összetétel, a szerkezet és a köl-

csönhatások határozzák meg. Alapvető jelentőségük miatt, a 

nanokompozitokban a figyelem elsősorban a szerkezetre és a határfelületi köl-

csönhatásokra irányul. A legtöbb publikációban a szerkezet vizsgálata nem tel-

jes, általában egyszerűen interkalált/exfóliált struktúra kialakulásáról beszélnek 

a szerzők anélkül, hogy kísérletet tennének az exfóliáció mértékének becslésére 

vagy az esetlegesen kialakuló egyéb szerkezeti egységek vizsgálatára. Ehhez ha-

sonlóan a kölcsönhatásokat is elnagyoltan kezelik olyan kifejezéseket használva, 

mint a kompatibilitás, összeférhetőség, hidrofóbicitás, polaritás stb. anélkül, 

hogy megadnák a fogalmak definícióját vagy mennyiségileg jellemeznék a köl-

csönhatásokat8,9. 

Jelenleg felületkezelt rétegszilikát ásványok felhasználásával állítják elő 

a legtöbb nanokompozitot. Ezek vizsgálatát bemutató közleményekben gyakran 

azt állítják, hogy a felületkezelés hidrofóbbá teszi az eredetileg hidrofil szilikát 

felületet, csökkenti annak polaritását, elősegíti az interkalációt és az exfóliációt, 

növeli a nedvesíthetőséget és a komponensek összeférhetőségét, valamint a tu-

lajdonságok javulását eredményezi10,11. Az, hogy a kezelés hidrofóbbá teszi a 

szilikátot és csökkenti a felületének polaritását teljesen helytálló kijelentés, de a 

gondolat, hogy a csökkentett polaritás jobb összeférhetőséghez és nedvesítéshez 

vezet hibás. A felületkezelés ez esetben csökkenti a szilikát felületi feszültségét, 

                                                 
7 Ábrányi, A., Százdi, L., Pukánszky, B., Vancsó, G. J., Macromol. Rapid Commun.  27, 132-135, 

(2006) 
8 LeBaron, P. C., Wang, Z., Pinnavaia, T. J., Appl. Clay Sci.  15, 11-29, (1999) 
9 Vaia, R. A., Giannelis, E. P., Macromolecules  30, 8000-8009, (1997) 
10 Sinha Ray, S., Okamoto, M., Prog. Polym. Sci.  28, 1539-1641, (2003) 
11 Reichert, P., Nitz, H., Klinke, S., Brandsch, R., Thomann, R., Mulhaupt, R., Macromol. Mater. 

Eng.  275, 8-17, (2000) 
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ami a töltőanyag és a polimer között kialakuló kölcsönhatások erősségének csök-

kenéséhez vezet12. 

A kölcsönhatások és módosításuk szerepe a csöveket és gömbszerű 

nanorészecskéket tartalmazó kompozitokban hasonló, mint más heterogén poli-

mer rendszerekben, mikrokompozitokban, bár a részecskék között fellépő köl-

csönhatások sokkal nagyobb szerepet kapnak a nano méretű töltőanyagok eseté-

ben. A réteg-ásványokat tartalmazó kompozitoknál, azonban sokkal bonyolul-

tabb a helyzet, ugyanis lényegesen nagyobb számú kölcsönhatás alakulhat ki a 

komponensek között és ezek hatással vannak az exfóliáció mértékére és a kom-

pozitban kialakult szerkezet minőségére. Az exfóliáció termodinamikáját és a 

komponensek között kialakuló esetleges kölcsönhatásokat számos alkalommal 

megkísérelték leírni13,14,15. A poliamid/rétegszilikát nanokompozitokban kiala-

kuló kölcsönhatások molekula modellezésen alapuló, számszerű leírását Sikdar 

és munkatársai adták meg16. Az eddigi eredmények alapján azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a mátrix polimer és a felületkezelő szer között ébredő erőkön 

kívül, minden, a kompozitban jelen lévő komponens (oldószer, adalék, 

kompatibilázáló anyagok) kölcsönhatásával számolnunk kell, ami jelentősen 

megnöveli a lehetséges variációk számát. A kompozit komponenseinek csoport-

jai nyilvánvalóan versengenek egymással a kölcsönható aktív helyekért és ez 

meghatározza az exfóliáció mértékét, a kialakuló szerkezetet a mátrix/töltőanyag 

adhéziót és végső soron a tulajdonságokat. 

Ma már óriási mennyiségű irodalom áll rendelkezésre a rétegszilikát 

nanokompozitok vonatkozásában. Ennek ellenére nagyon kevés puklikáció je-

lent meg, amelyik ugyanannak a töltőanyagnak a hatását veti össze különböző 

mátrix polimerekben17,18, pedig a polimer molekulák szerkezetében mutatkozó 

különbségek eltérő kölcsönhatások kialakulásához vezethetnek, ami megválto-

zott kompozit szerkezetet és tulajdonságokat eredményezhet. 

Az általános elgondolás, miszerint a nanoméretű töltőanyagokkal kiemel-

kedően nagy határfelület alakítható ki, kivétel nélkül szerepel a releváns közle-

ményekben, ugyanakkor a szerzők szinte sosem vetik össze a nano és 

mikrokompozitok teljesítményét. Például a Toyota poliamid nanokompozitokról 

közölt publikációjában19 a hőalaktartósság jelentős növekedéséről olvashatunk, 

                                                 
12 Fekete, E., Pukánszky, B., Tóth, A., Bertóti, I., J. Colloid Interface Sci.  135, 200-208, (1990) 
13 Jang, B. N., Wang, D. Y., Wilkie, C. A., Macromolecules  38, 6533-6543, (2005) 
14 Vaia, R. A., Giannelis, E. P., Macromolecules  30, 7990-7999, (1997) 
15 Balázs, A. C., Singh, C., Zhulina, E., Macromolecules  31, 8370-8381, (1998) 
16 Sikdar, D., Katti, D. R., Katti, K. S., Bhowmik, R., Polymer  47, 5196-5205, (2006) 
17 Mesbah, A., Zaïri, F., Naït-Abdelaziz, M., Gloaguen, J. M., Anoukou, K., Zaoui, A., Qu, Z., 

Boukharouba, T., Lefebvre, J. M., Compos. Sci. Technol.  101, 71-78, (2014) 
18 Stoeffler, K., Lafleur, P. G., Perrin-Sarazin, F., Bureau, M. N., Denault, J., Composites Part A  
42, 916-927, (2011) 
19 Fukushima, Y., Inagaki, S., J. Inclusion Phenom.  5, 473-482, (1987) 
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de hiányzik az összevetés a hagyományos kompozitok hasonló tulajdonságával. 

Fornes és Paul20 gyakran hivatkozott munkájában ugyan összeveti az üvegszál 

és a montmorillonit erősítő hatását poliamid kompozitokban, de az adatok kü-

lönböző forrásokból (eltérő mátrix polimer, feldolgozási különbségek stb.) szár-

maznak. Mindezek fényében az egyes kompozitok összehasonlítása megkérdő-

jelezhetővé válik. 

 

2.3. Lehetséges alkalmazások, funkcionalitás 

A fajlagos költség minden szerkezeti anyag esetén fontos tényező. A ha-

gyományos kompozitok alkalmazása során a töltőanyagtartalom növekedésével 

jellemzően csökkennek a költségek, míg a nanokompozitoknál általában nőnek. 

A csökkenő polimer árak és a növekvő kompaundálási költségek miatt csak ak-

kor lehet költséghatékony egy kompozit alkalmazása, ha annak minden műszaki 

előnyeit teljes egészében kihasználjuk. 

Az anizotróp töltőanyagot (szál, cső, lemez) tartalmazó kompozitok 

egyik legfontosabb alkalmazási területe különböző szerkezeti elemek gyártása, 

mert itt jól kihasználható a nagy fajlagos felület és alaki tényező eredményezte 

erősítő hatás. A nanokompozitok alkalmazásának azonban komoly gátat szabhat 

a kialakuló szerkezet, orientáció és adhézió kontrolálása során fellépő nehézsé-

gek és nem utolsó sorban a magasabb áruk. Bár néhány esetben sor kerül 

nanokompozitok alkalmazására ezen a területen is, de igazán komoly lehetősé-

geket speciális területeken (membrán technológia, elektronika, gyógyászat és 

környezetvédelem) történő felhasználásuk kínál. 

A kontrolált és célzott hatóanyag leadás egy ígéretes terület, ahol a 

nanokompozitok alkalmazása is komolyabb szerephez juthat a jövőben. Nano 

részecskéket egyre gyakrabban alkalmaznak különböző hatóanyag leadó rend-

szerekben. A halloysit nanocsövek (HNT) például képesek lassítani és szabá-

lyozni a hatóanyagok felszabadulását. A HNT csöves szerkezettel rendelkező, 

természetes eredetű aluminium-szilikát ásvány. Szerkezetének szilárdsága, hő-

állósága és biokompatibilitása révén számos érdekes felhasználása képzelhető el 

a hatóanyagok leadása, formulázása területén. Számos kísérletet folytattak már 

a halloysitel, mint bioaktív molekulák hordozójával21 de a gyógyászati felhasz-

nálás mellett más területeken is alkalmazható hordózóként. Shchukin és munka-

                                                 
20 Fornes, T. D., Paul, D. R., Polymer  44, 4993-5013, (2003) 
21 Liu, M., Jia, Z., Jia, D., Zhou, C., Prog. Polym. Sci.  39, 1498-1525, (2014) 
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társai olyan korrózió gátló bevonatot fejlesztettek ki, amelyben a HNT tartal-

mazza a korróziós inhibitort, amit időben elnyújtva, kontrolált módon ad le22,23. 

Fu és munkatársai N-izopropil-N'-p-fenilén-diaminnal töltött halloysit csöveket 

használt sztirol-butadién kaucsuk stabilizálására.24. Ezek a példák is mutatják, 

hogy komoly lehetőségek rejlenek a nanokompozitok funkcionális alkalmazásá-

ban, de az elterjedésükhöz számos kérdést kell még tisztázni a jövőben. 

Az irodalomban található ellentmondások és nyitott kérdések fényében 

úgy döntöttünk, hogy megkísérelünk választ adni néhány máig elhanyagolt, 

megválaszolatlan problémára. Az irodalom áttekintése rávilágított arra, hogy a 

nanokompozitok iránt megnyilvánuló túlzott érdeklődés részben feltételezése-

ken és hiedelmeken alapul és ezen anyagok vélt tulajdonságait ténylegesen so-

sem hasonlították össze a hagyományos kompozitok teljesítményével. Követke-

zésképpen először polimer/rétegszilikát nanokompozitok tulajdonságait hason-

lítottunk össze hagyományos töltőanyagokat tartalmazó polimer 

kompozitokéval. Mivel korábbi kutatásaink rávilágítottak a kölcsönhatásoknak 

a kompozitok szerkezetére és tulajdonságaira gyakorolt jelentős hatására, rész-

letesen tanulmányoztuk a mátrix/töltőanyag kölcsönhatások szerepét különböző 

mátrixból és azonos szilikátból készült kompozitokban is. Végezetül megvizs-

gáltuk a halloysit esetleges alkalmazását alternatív, funkcionális töltőanyagként 

kontrolált hatóanyag leadásra. A dolgozat összefoglalja az elvégzett kutatás leg-

fontosabb tudományos eredményeit, konklúzióit és a további lehetőségeket. 

 

3. Felhasznált anyagok és vizsgálati módszerek 

A munkánk során számos hagyományos [üveggyöngy (GB), üveg szál 

(GF), faliszt (WF)] és nanotöltőanyagot [felületkezelt (OMMT), kezeletlen 

(NaMMT) montmorillonit] használtunk fel különböző mátrixú [polipropilén 

(PP), maleinsav-anhidriddel ojtott polipropilén (MAPP), poliamid (PA6), 

politejsav (PLA)] kompozitok készítéséhez. A komponenseket kétcsigás 

extruderrel homogenizáltuk és az így kapott granulátumokból fröccsöntéssel ál-

lítottuk elő a vizsgálati próbatesteket. 

A funkcionális tulajdonságok vizsgálata során, halloysit (HNT) ásványt 

használtunk hordozó anyagként és ezt kezeltük egy természetes antioxidánssal 

(kvercetin) a kontrollált hatóanyag leadás tanulmányozásához. Számos oldószer-

                                                 
22 Shchukin, D. G., Mohwald, H., Adv. Funct. Mater.  17, 1451-1458, (2007) 
23 Shchukin, D. G., Lamaka, S. V., Yasakau, K. A., Zheludkevich, M. L., Ferreira, M. G. S., 

Mohwald, H., J. Phys. Chem. C  112, 958-964, (2008) 
24 Fu, Y., Zhao, D. T., Yao, P. J., Wang, W. C., Zhang, L. Q., Lvov, Y., ACS Appl. Mater. 

Interfaces  7, 8156-8165, (2015) 
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ben vizsgáltuk az antioxidáns adszorpcióját és deszorpcióját, a folyamatok kine-

tikáját spektroszkópiával (UV-Vis) követtük nyomon. Stabilizálási kísérleteink 

során kvercetinnel módosított halloysit nanocsöveket alkalmaztuk. Phillips tí-

pusú polietilént (PE) használtunk mátrix anyagként, amelyhez a mintakészítés 

során egycsigás extruderrel kevertük hozzá az adalékanyagokat. 

A töltőanyagok és kompozitok morfológiai vizsgálatát transzmissziós 

(TEM) és pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) végeztük. Az ásványi rétegtá-

volságokat és szerkezetet röntgenszórás segítségével jellemeztük (XRD). A ré-

tegszilikát kompozitokban kialakuló szilikát háló kimutatására rotációs viszko-

zimetriát használtunk. A töltőanyagok víz és felületkezelő szer tartalmát 

termogravimetrikus úton (TGA) határoztuk meg. A fajlagos felület mérésére, 

valamint a pórusméret-eloszlás és térfogat meghatározására nitrogén adszorp-

ciós módszert választottunk. Az átlagos szemcseméret és szemcseméret eloszlás 

meghatározását lézerfény szórásos technikával és mikroszkópi képek alapján vé-

geztük. A felületi energiát inverz gázkromatográfiával (IGC) határoztuk meg. 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FTIR) és röntgen 

fotoelektron spektroszkópiával is vizsgálatuk az adszorpciót és a kölcsönhatáso-

kat. Molekula modellezés segítségével becsültük meg a kvercetin/halloysit köl-

csönhatás erősségét (Mercury csomag, DFT) és szemléltettük a megkötött mo-

lekulák térbeli elhelyezkedését a nanocsövek felületén. 

A komozitok mechanikai tulajdonságait szakítóvizsgálatokkal határoztuk 

meg és a mérés során a mikromechanikai deformációs folyamatokat is nyomon 

követtük az akusztikus emisszió (AE) és a térfogati deformáció (VOLS) méré-

sével. A HNT-t tartalmazó kompozitok maradék termo-oxidatív stabilitását az 

oxidációs indukciós idővel (OIT) jellemeztük. 

 

4. Eredmények 

4.1. Különböző mikro- és nanotöltőanyagok erősítő hatásának összehasonlí-

tása 

A különböző hagyományos és nanotöltőanyagot tartalmazó poliamid 

kompozitok összehasonlító vizsgálata során megállapítottuk, hogy a mátrix po-

limer tulajdonságai széles határok között változnak. Valódi erősítés az üvegszál 

esetén figyelhető meg, de az összes alkalmazott hagyományos töltőanyag tulaj-

donságmódosító hatása jól leírható a kompozitok jól definiált szerkezetének kö-

vetkeztében. Bár a rétegszilikátokkal jobb erősítést értünk el, mint a hagyomá-

nyos töltőanyagokkal, kedvező hatásuk csak szűk összetételi tartományban ér-

vényesül szerkezeti effektusok megjelenése miatt. (1. ábra) 
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A poliamid/felületkezelt montmorillonit kompozitokban az exfóliáció 

mértéke kicsi, így az egyedi szilikát 

lemezek mellett számos más szerke-

zeti egység, például több lemezből 

álló taktoidok, lebomolatlan szemcsék 

és valószínűleg szilikátháló szerkezet 

is megtalálható bennük. Mivel a szer-

kezet változik a töltőanyagtartalom-

mal, a tulajdonságok nem jelezhetők 

előre és a gyakorlati alkalmazás ne-

hézségekbe ütközik. Számos lokális 

deformációs folyamat megy végbe a 

PA minták nyújtása során. A mátrix 

kavitációja és nyírási folyása mellett 

megjelennek a töltőanyaghoz köthető 

folyamatok is, de a PA kompozitok 

tulajdonságait végső soron nem ez 

utóbbiak, hanem a mátrixban leját-

szódó folyamatok határozzák meg. A 

poliamid kompozitok tulajdonságai 

ugyan széles határok között hangolha-

tók, de a rétegszilikát nanokompo-

zitok mindennapi alkalmazásához to-

vábbi munka szükséges. 

 

4.2. Rétegszilikát nanokompozitok: kölcsönhatás, szerkezet, tulajdonságok 

Négy különböző polimer mátrix felhasználásával előállított, felületkezelt 

rétegszilikátot tartalmazó kompozit vizsgálata megmutatta, hogy alapvetően a 

szilikát lemezek között, valamint a töltőanyag és a mátrix polimer között kiala-

kuló kölcsönhatások határozzák meg az exfóliáció mértékét és a kialakuló szer-

kezetet. A kompozitok morfológiája összetett, a bennük található szerkezeti egy-

ségek száma és fajtája változatos. Az exfóliáció sohasem teljes, az egyedi leme-

zek mellett hálószerkezet is létrejöhet, de változó mennyiségben jelen vannak 

több szilikát rétegből álló taktoidok, valamint lebomolatlan töltőanyag szemcsék 

is. Terhelés hatására különböző lokális deformációs folyamatok mennek végbe 

ezeknek a szerkezeti egységeknek a környezetében, valamint a mátrix polimer-

ben. A domináló folyamat típusa függ a kölcsönhatások erősségétől, a heteroge-

nitások méretétől és számától. A töltőanyagszemcsékre elsősorban a szemcsetö-

1. ábra A PA kompozitok redukált szi-

lárdságának összetételfüggése. Az 

egyenesek meredeksége arányos az 

egyes töltőanyagok teherhordó ké-

pességével. Jelölések: () NaMMT, 

() OMMT, () GB, () WF, () 

GF. 
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rés és a mátrixtól való elválás a jellemző, míg a polimer mátrix kavitációra haj-

lamos. Ez utóbbi folyamat PA és PLA mátrixokban jellemző. A rétegszilikát 

kompozitok makroszkópikus tulajdonságait az exfóliáció mértéke és a határfe-

lületi adhézió egyaránt meghatározzák, ez utóbbi csökken a felületkezelés hatá-

sára. Erősítő hatás és jobb teljesítmény csak a komponensek között kialakuló 

kölcsönhatások együttes kontrolálásával érhető el. 

 

4.3. Természetes antioxidáns adszorpciója halloysit nanocső felületén: kölcsön-

hatás, orientáció 

A kvercetin, mint természetes antioxidáns, már korábban kiemelkedően 

hatékonynak bizonyult polietilénben, de rendkívül gyenge oldhatósága és magas 

olvadási hőmérséklete korlátozza felhasználását. Kézenfekvő megoldás a 

kvercetin felvitele HNT hordozóra, ami elősegítheti a stabilizátor diszpergálását 

és oldódását. Az eddig megjelent tu-

dományos közlemények nagy részé-

ben nem jellemzik alaposan a 

halloysit ásványt mielőtt kontrollált 

hatóanyag leadási célra használnák 

fel. Éppen ezért a munkánk során 

igyekeztünk a lehető legrészleteseb-

ben megismerni az általunk használt 

töltőanyagot. A fajlagos felület, a pó-

rusméret és eloszlás, valamint az ás-

vány felületi energiája mind befolyá-

solják az aktív komponensek adszorp-

cióját. A halloysit IGC módszerrel 

meghatározott nagy felületi energia 

előre vetítette a HNT felületén meg-

kötött molekulák erős adszorpcióját 

és ennek következtében korlátozott 

deszorpciós hajlamát. Az FTIR spekt-

roszkópiás vizsgálataink is megerősí-

tették az antioxidáns molekulák és a 

nanocső felülete között fellépő erős 

kölcsönhatást és a nagyobb antioxi-

dáns tartalmak esetén kialakuló több-

rétegű borítottságot (2. ábra). FTIR és XRD vizsgálatok bizonyították, hogy az 

antioxidáns molekulái nem képesek a rétegközi térbe bejutni (interkalálódni) és 

arra is rávilágítottak, hogy 3,5 m/m% kvercetin tartalom alatt a molekulák első-

sorban a cső belsejében találhatók. Kvantumkémiai számítások a kvercetin mo-

lekulák felülettel párhuzamos orientációját jelezték. A különböző módokon 

2. ábra Az erős határfelületi kölcsön-

hatás okozta vázrezgéseltolódás 

szemléltetése. 
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meghatározott kritikus koncentráció értékek megerősítették a feltételezést, mi-

szerint 4,0 m/m%-os antioxidáns tartalom alatt az adszorbeált kvercetin erősen 

kötődik az ásvány felületéhez. Ennek következtében az aktív komponens leol-

dódása gátolt vagy akár lehetetlenné is válhat – különösen polietilénben – így 

sem számottevő stabilizáló hatásra, sem kontrollált hatóanyag leadásra nem szá-

míthatunk az említett kvercetin tartalom alatt. 

 

4.4. Természetes antioxidáns hatóanyag leadása halloysite nanocsőből: a kom-

petitív kölcsönhatások szerepe  

 Különböző oldószerekben végrehajtott leoldási kísérletek segítségével 

meghatároztuk a HNT csövek felületén irreverzibilisen megkötött antioxidáns 

mennyiségét és megállapítottuk, hogy az adszorpció és deszorpció folyamatát a 

komponensek között fellépő kölcsön-

hatások összessége határozza meg. (3. 

ábra). A kis polaritású molekulákból 

felépülő oldószerek, csak a HNT felü-

letén több rétegben megkötött anti-

oxidáns felesleget voltak képesek el-

távolítani. A polietilén nem tartalmaz 

funkciós csoportokat, így csak gyenge 

másodrendű kölcsönhatások kialakí-

tására képes. Ennek eredményekép-

pen a kvercetin PE-be oldódása csak 

egy kritikus felületi koncentráció fe-

lett képzelhető el. A stabilizálási 

előkísérleteink eredménye mindezt 

megerősítette, nagyobb adszorbeált 

antioxidáns mennyiség esetén, nö-

vekvő hatékonyságot és elnyújtott 

stabilizáló hatást tapasztaltunk. 
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4.5. Hosszú távú polimer stabilizálás megvalósítása kvercetinnel kezelt 

halloysit nanocsövek felhasználásával 

A kvercetin a PE hatékony stabilizátora, foszforos szekunder antioxidáns 

jelenlétében már 50 ppm antioxidáns tartalom mellett megfelelő feldolgozási, 

míg 250 ppm felett kielégítő alkalmazási stabilitást biztosít a polimernek. A po-

lietilénben mutatott minimális oldhatósága miatt azonban, már kis koncentráci-

óban külön fázist alkot. A halloysit 

nanocsövek hordozóként való fel-

használása segíti a nagyobb mennyi-

ségű antioxidáns homogén diszpergá-

lását és a polimer mátrixba történő be-

juttatását. A HNT nagy felületi ener-

giája következtében azonban, a stabi-

lizátor molekulái erősen kötődnek a 

cső felületéhez, így egy kritikus kon-

centráció érték alatt nem oldódnak be 

a polietilén mátrixba. Körülbelül 4 

m/m% kvercetin tartalom felett szá-

míthatunk érdemi stabilizáló hatásra, 

ami számottevő antioxidáns vesztesé-

get jelent. Mindemellett a kvercetin 

változatlanul stabilizálja a polimert a 

halloysite jelenlétében is, amiről az 

ömledék tulajdonságainak állandó-

sága tanúskodik. A hosszú távú stabi-

litás abszolút értékben valamelyest 

csökken, de a kontrollált hatóanyag 

leadásnak köszönhetően a polimer degradációja lassabban játszódik le a 

kvercetinnel módosított HNT jelenlétében (4. ábra). Fontos kérdés azonban, 

hogy a kontrolált stabilizátor leadás és a lassabb öregedés által szerzett előnyök, 

kompenzálják-e az antioxidáns veszteséget és az abszolút értékben kisebb stabi-

litást. 

  

4. ábra Az öregítési idő hatása az 

OIT értékek változására. Jelölések: 

() Q: kvercetin; () Q, H: 

kvercetin, HNT szeparált adagolása; 

() Q/H: kvercetinnel módosított 

HNT-t tartalmazó minta. 
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5. Új tudományos eredmények 
 

1. Mikro- és nanokompozitok direkt összehasonlításával elsőként bizonyí-

tottuk, hogy rétegszilikát töltőanyag alkalmazásával nagyobb erősítés ér-

hető el poliamid mátrixban, mint rövid üvegszál felhasználásával, de ez 

csak korlátozott összetételi tartományban érvényesül, mert a rétegszilikát 

kompozitban kialakuló szerkezet változik a töltőanyagtartalommal. 

PA/rétegszilikát kompozitokban az exfóliáció mértéke nem kellően nagy, 

így az egyedi szilikát lemezeken kívül számos szerkezeti egység megta-

lálható bennük, ami összetett szerkezet kialakulásához vezet [1]. 

2. Ugyanezen kíséreltek során megállapítottuk, hogy terhelés hatására szá-

mos lokális deformációs folyamat játszódik le a vizsgált PA kompozitok-

ban, a mátrix kavitációja és nyírási folyása mellett, a heterogenitások kö-

rül is végbemennek lokális folyamatok. A vizsgált PA kompozitok tulaj-

donságait azonban nem ez utóbbiak határozzák meg, hanem a polimer 

mátrix deformációja [1]. 

3. A különböző polimer mátrixú felületkezelt rétegszilikátot tartalmazó 

nanokompozitok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata során 

megállapítottuk, hogy az exfóliáció mértékét a szilikát lemezek közötti és 

a polimer mátrix, valamint a töltőanyag között kialakuló kölcsönhatások 

határozzák meg. Következésképpen a rétegszilikát nanokompozitok 

makroszkópikus tulajdonságait az exfóiáció mértéke és a határfelületi 

kölcsönhatások egyaránt befolyásolják; ez utóbbi csökken a felületkeze-

lés hatására [2]. 

4. Bár számos törekvés irányul arra, hogy a halloysit nanocsöveket kontro-

lált hatóanyag-leadó rendszerként alkalmazzák, nagyon kevés erőfeszí-

tést tesznek a nanocsövek részletes jellemzésére. Ezzel az általános hoz-

záállással szemben, munkánk során behatóan tanulmányoztuk a rendel-

kezésünkre álló halloysit ásványt és bebizonyítottuk, hogy energetikai 

szempontból heterogén felülettel rendelkezik, ami a kvercetin antioxi-

dáns molekuláival erős kölcsönhatást alakít ki, nagyobb kvercetin tartal-

mak esetén többrétegű borítottságot létrehozva. [3]. 

5. Szerkezetvizsgálataink bebizonyították, hogy a kvercetin nem képes be-

hatolni a halloysit nanocsövek lemezes szerkezete közötti térbe és egy 

kritikus koncentráció alatt az antioxidáns molekulái a cső belsejében ta-

lálhatók a felülettel párhuzamosan orientálódva. Ezalatt a kritikus kon-

centráció érték alatt, a nanocső és az adszorbeált molekulák közötti adhé-

zió olyan erős, hogy a deszorpció bármilyen közegben nehéz [3]. 
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6. Előzetes stabilizálási vizsgálataink segítségével igazoltuk, hogy az erős 

adhézió megakadályozza az antioxidáns teljes deszorpcióját a halloysit 

felületéről, ami limitált stabilizálási hatékonysághoz vezet. Nagyobb ad-

szorbeált hatóanyag mennyiség esetén jobb stabilizálást és időben elnyúj-

tott hatást mértünk, ami bizonyítja a leoldódást és a kontrolált hatóanyag 

leadást [4]. 

7. Részletes stabilizálási kísérleteink bebizonyították, hogy a kvercetin 

ömledékstabilizálási hatékonysága nem csökken a halloysit hordozó je-

lenlétében és a kvercetinnel előzetesen kezelt HNT kontrolált leadási 

funkcióval rendelkezik, jelenlétében lassabb a polimer öregedése, mint a 

két komponens egymástól független adagolása esetén, vagy HNT nélkül 

[5]. 
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