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Alkalmazott rövidítések 

 

BA    Butil-amin 

BCNT    Bambusz szerkezetű szén nanocső 

CCVD   Katalitikus kémiai gőzleválasztás 

CNT    Szén nanocső 

CH   Szénhidrogén, illetve a nanocső szintézisre használt szerves 

vegyület 

CHA    Ciklohexil-amin 

DLS    Dinamikus fényszórásmérés 

DMAPA   Dimetil-amino-propil-amin 

DTA    Differenciális termoanalízis 

DTG    Derivatív termogravimetria 

EDAX   Energiadiszperzív röntgen spektroszkópia 

fcc    Lapon centrált köbös 

FT-IR    Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia 

HRTEM   Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóp 

ICP-OES   Induktív csatolású plazma – optikai emissziós spektrometria 

IR    Infravörös spektroszkópia 

MWCNT  Többfalú szén nanocső 

PMMA-PDVB  Polimetilmetakrilát-poli-divinilbenzol 

SAED    Területhatárolt elektrondiffrakció 

SEM    Pásztázó elektronmikroszkóp 

STM    Pásztázó alagútmikroszkópia 

SWCNT   Egyfalú szén nanocső 

TEA    Trietil-amin 

TEM    Transzmissziós elektronmikroszkóp 

TG    Termogravimetria 

XRD    Röntgendiffraktometria 

XPS    Röntgen fotoelektron spektroszkópia 
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1. Bevezetés 

 

A szén nanocsövek 1991-es felfedezése óta szüntelenül folynak ezen rendkívüli 

szén módosulat felhasználására irányuló kutatások. A nagy érdeklődést hűen tükrözi a 

számtalan publikáció, amely az elmúlt két évtizedben napvilágot látott, valamint azok a 

pályázatok, amelyeket a nanotechnológia hívott életre. A szén nanocsöveket érintő 

kutatási érdeklődés mértékét kitűnően tükrözi az a tény, hogy Sumio Iijima „Helical 

microtubules of graphitic carbon” címmel a Nature folyóiratban megjelent publikációját 

2015. március 10-ig több mint 20000 alkalommal idézték1! A nanocsöveket, azok 

rendkívüli tulajdonságai miatt, megtalálhatjuk a legmodernebb technológiai 

vívmányokban az elektronikai ipar számos területén, de a napelemek, érzékelők, 

félvezető eszközök gyártásában szintén szerepet kaptak (1. ábra). Manapság széles 

körben kutatott bio-üzemanyagcellákban történő felhasználásukon túl, az ipari 

katalízisben sokszor bizonyították alkalmazhatóságukat. Kitűnő mechanikai 

tulajdonságaik már a kilencvenes évek elején előre vetítették a szén nanocsövekből 

történő huzalok gyártását. Voltak néhányan, akik űrliftről álmodoztak, amelyeket ezek a 

nanocső alapú huzalok tartanak majd. Az űrliftről szóló futurisztikus elképzelések 

ugyan nem valósultak meg, de megoldották a szén nanocsövekből történő fonál 

gyártását, amelyből nagy szilárdságú szövetek készíthetők. A felhasználási 

lehetőségeket feltáró kutatások eredményeire alapozva nagy jövőt képzelhetünk el a 

szén nanocsövek számára, számos cég és vállalkozás alakult, amelyek a nanocsövek 

gyártását és értékesítését tűzték ki célul. A Bayer Material Science, a világ egyik 

legnagyobb cége, foglalkozik szén nanocsövek gyártásával, és csak 2012-ben mintegy 

11,5 milliárd eurós forgalmat bonyolított. A Baytubes® márkanevű termékük 

antisztatikus csomagolások, nanokompozitok, vagy az autóiparban használt 

elektrosztatikus festékek adalékanyagaként, valamint üzemanyagcsövek és 

akkumulátorok gyártásakor használható fel2. A nanocső gyártással többek között, a 

CNano Technology Ltd, Nanocyl és a Showa Denko foglalkozik. 
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1. ábra A nanocsövek 2013-2023-ig terjedő időszakra előrevetített felhasználási 

területei az ID TechEx felmérései alapján3 

 
Mind az előállítási, mind az alkalmazási lehetőségek felkutatása fontos a 

nanocsövek, más szénmódosulatokhoz hasonló szintű, ipari felhasználásának 

megvalósításához. Kutatásaimmal egy kis lépéssel ehhez kívántam hozzájárulni. 

Doktori munkám során a nitrogéndópolt, bambusz szerkezetű szén nanocsövek 

szintézisét és katalitikus folyamatokban történő alkalmazásának vizsgálatát tűztem ki 

célúl. 

 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 7

2. Irodalmi áttekintés 

2.1 Szén nanocsövek és típusai 

 

A szén nanocsövek (carbon nanotube - CNT) felfedezését 1991-re (hat évvel a 

fullerének felfedezését követően) datálják, amikor Sumio Ijima publikációja a Nature 

hasábjain napvilágot látott4. Érdemes azonban megjegyezni azt, hogy már az ötvenes 

években kimutattak szál formájú szén részecskéket katalizátorok felületén5
. Több 

publikációval is találkozhatunk, melyek a katalizátorok szénlerakódás miatt 

bekövetkező aktivitáscsökkenéséről számolnak be ezek a karbonizátumok gyakran 

szálformát öltenek6,7
. Mindazonáltal a szénből képződött, nanométeres átmérővel 

rendelkező cső formájú képződmények jelentőségét Iijima ismerte fel elsőként, és ezért 

az ő nevéhez kötjük a szén nanocsövek felfedezését. 

A szén nanocsövek szerkezete úgy szemléltethető, hogy egyetlen 

atomvastagságú grafitlapot, vagyis grafént tökéletes hengerré tekerünk ekkor egyfalú 

szén nanocsövet kapunk (2/a ábra). Ha több grafitsíkot tartalmazó szerkezetet tekerünk 

fel, akkor többfalú szén nanocsövet származtathatunk, a csövek falai közötti távolság 

0,34 nm, amely a grafitsíkok közötti távolságnak felel meg (2/b ábra). A falak száma 

néhány darabtól több százig változhat. A szén nanocsövek különleges megjelenési 

formát is ölthetnek; ilyen például az úgy nevezett bambusz szerkezetű szén nanocső 

(bamboo like carbon nanotube - BCNT), ami különleges morfológiáját annak 

köszönheti, hogy a nanocsövet teljes hosszában görbült grafitsíkok által felosztott 

szakaszok alkotják, így a csövek belseje nem átjárható (2/c ábra).  

 

 
2. ábra a) Egyfalú (SWCNT), b) több falú (MWCNT) és c) bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek sematikus ábrázolása 
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Amíg a gondolatkísérletünkben grafitsíkokból származtatjuk azt a tökéletes 

hengert, amely a szén nanocső palástját képezi, számolnunk kell azzal, hogy a 

valóságban nem tökéletes hengerszerű képződményekkel van dolgunk, és nem is egy 

hibamentes grafitos struktúrával. A nanocsövek falán különböző típusú rácshibák 

alakulnak ki; beépülő ötszög-hétszög párok, vakanciák, illetve egyéb folytonossági 

hibák8. A rácshibák lehetnek ötszög-hétszög elrendeződésű szénatomok által létrehozott 

rácsszerkezeti eltérések, melyek a csövek grafitos falában egymással átellenben 

jelennek meg; így magyarázható az ún. Dunlap könyök9. Az említett morfológiájú 

nanocső TEM felvétele, valamint sematikus ábrázolása látható a 3/a. ábrán. Abban az 

esetben, amikor az ötszöges, valamint hétszöges atomi elrendeződés periodikusan 

ismétlődve jelentkezik, akkor spirális szén nanocsövek keletkeznek (3/b ábra)10. A 

beépülő ötszög-hétszög párokat nevezzük Stone-Wales hibahelyeknek11. Több 

kutatócsoport is beszámolt arról, hogy sikerült szén nanocső duplaspirált 

előállítaniuk12,13. A duplaspirál szerkezetének magyarázatára alkalmas az az elmélet, 

amely ún. haeckelite egységekből építi fel ezeket a struktúrákat14. A haeckelite egység 

egy hatszöggel elválasztott két azulenoid* elemből áll, több ilyen szerkezet 

összekapcsolódásával jön létre a haeckelite szalag, amelyből felépíthetőek a nanocső 

spirálok szerkezetei. 

 

 
3. ábra Különböző szerkezeti hibák okozta morfológiai eltérések, a) Dunlap könyök, b) 

spirális CNT, c) vakancia a CNT falában. 

 

                                                
* Oldaluk mentén összekapcsolt ötszögből és hétszögből álló struktúra, amely az azulén vegyület 
szerkezetére hasonlít 
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A fentebb ismertetett szerkezeti eltérések létrehozása történhet a széntől eltérő 

vegyértékű elemek, a nanocsövek szerkezetbe történő beépítésével, más néven 

dópolással. A dópolás hatására a nanocsövek külső, grafitos falán fontos rácshibák 

jönnek létre, amelyek a csövek későbbi felhasználása során előnyt jelenthetnek. A 

nanocsövek palástjában létrehozhatók hibahelyek funkciós csoportok beépítésével is15
. 

A 3. ábrán bemutatott nanocsövek létrehozásához tehát szükséges hatszöges struktúrától 

eltérő sokszög kialakulása, vagyis a C atomok ötszög-hétszög formában történő 

kapcsolódása. Az ötszögek és hétszögek kialakulását, a már említett dópolás ,pl. 

nitrogén atom beépítése segíti16. A kialakuló C-N kötések ötszögek létrejöttét 

indukálják, amelyek a grafén görbületét okozzák. Nitrogéntartalmú szénhidrogének 

bontásával előállíthatók N dópolt, bambusz szerkezetű szén nanocsövek17-22. A 

nitrogén- és szénatomok közötti kötéstípusok a grafitrácsban, röntgenfotoelektron 

spektroszkópia segítségével vizsgálhatóak23. Koos és kollégái kimutatták, hogy a 

nitrogéntartalom növekedése növeli a bambuszstruktúra megjelenésének valószínűségét 

a mintában, vagyis növeli a meghajlott grafén rétegeknek a számát. TGA vizsgálatokkal 

bizonyították azt is, hogy a palástba beépülő nitrogénatomok mennyiségének növelése 

csökkenti a csövek oxidációval szemben mutatott ellenállóképességét24. Az utóbbi 

felismerés azért lényeges, mert ennek megfelelően jóval könnyebben oxidálhatóak, mint 

a nem dópolt, jól grafitizált csövek.  

A beépülő heteroatomok jelenléte segíti a fémek CNT felületére történő 

kapcsolódását. Zhou és kutatócsoportja nitrogén és bór atomokkal dópolt nanocsövek 

felületén megkötődő fémionok adszorpciós mechanizmusára adtak magyarázatot. A 

grafitrácsba beépülő B atomnak köszönhetően jó hatékonysággal sikerült a 

nanocsövekre platinaionokat adszorbeáltatni, ezt a B atom d és a Pt atom p pályája 

közötti erős hibridizáció teszi lehetővé. A nitrogén p pályája, valamint a platina d 

pályája között gyenge hibridizáció alakul ki, azonban a nitrogén nagy 

elektronaffinitásának köszönhetően aktiválja a szomszédos szénatomot, csökkentve így 

a két szomszédos szén atom közötti π-π kölcsönhatást. Így ebben az esetben a platinaion 

a szomszédos szén atomokhoz kötődik25. A nitrogén atom beépülése a CNT grafitos 

falába háromféle módon valósulhat meg (4/a-c ábra). Az első esetben egyik C atomot N 

atom helyettesíti a grafitrácsban, ezt grafitos nitrogénnek nevezzük (quaternary N). A 

második típus, amikor egy öttagú gyűrű tagjaként vesz részt a cső falának felépítésében, 

ez a pirrol típusú nitrogén (pyrollic type). A harmadik beépülési mód, amikor a hattagú 

gyűrűs elrendeződésben az egyik C atom helyére lép be (pyridinic N). A második és 
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harmadik elrendeződés közvetlen környezetében vakancia jelentkezik26. Zhou és 

kollégái bizonyították, hogy az előbb említett rácshiba azt eredményezi, hogy a 

szabadon maradt szénatom p és a Pt atom d pályája között erős hibridizáció jön létre, 

így a grafitrácsban fellépő hiány adszorpciós helyet teremt a fémion számára. 

 

 
4. ábra A nitrogénatomok grafitrácsba történő beépülési módjai, a.) kvaterner N atom, 

b.) pirrol típusú N atom, c.) piridin típusú N atom 

 

Láthattuk, hogy a CNT jellemzőinek különbőző módszerekkel történő 

változtatásával számos előnyös tulajdonsággal lehet felruházni a szén nanocsöveket, 

szerkezeti és felületi tulajdonságainak megtervezett módosításával lehetőségünk van a 

nanocsövek fizikai és kémiai tulajdonságainak változtatására. A nagyszámú 

felhasználási lehetőségeknek megfelelően tudjuk kialakítani a CNT fizikai és kémiai 

jellemzőit. A felhasználási céltól függően szükséges a csövek szrkezetét, valamint 

fizikai és kémiai jellemzőit módosítani, példáúl hidrogéntárolás számára az egyfalú 

nanocsövek a kedvezményezettek, a nanoelektronika szempontjából a csövek 

elektromos vezetési tulajdonságai fontosak. A katalízisben, valamint adszorbensként 

történő alkalmazásuk során csövek felületének kémiai tulajdonságait, (a felületi 

funkciós csoportok polarítása, reaktivitása, szerkezetbe beépült heteroatomok), valamint 

fizikai jellemzőit (fajlagos felület, csőátmérő, morfológia) kell az igényeknek 

megfelelően kialakítani. 
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2.2 A szén nanocsövek felhasználási lehetőségei 
 

A jelenleg ismert legtisztább üzemanyag napjainkban a tiszta hidrogén, 

amelynek biztonságos tárolására a nanocsövek alkalmasak lehetnek. Bakernek és 

kollégáinak sikerült elérni több mint 6 m/m%-os hidrogénadszorpciót, egyfalú szén 

nanocsövek alkalmazásával, amit később más kutatócsoportok mérései is 

megerősítettek27,28. 

A szén nanocsövek alkalmazhatóak szűrőmembránok előállítására, jól 

hasznosíthatók a felszíni vizek TOC* mentesítésére és tengervíz sótalanítására 

(membrane distillation)29. Antibakteriális tulajdonsággal rendelkező CNT membránok 

lehetővé teszik a veszélyes mikrobák eltávolítását, az ezüst nanorészecskékkel ellátott 

membránok kitűnő antimikrobiális hatással rendelkeznek30. A polimertartalmú 

membránok valamint az önhordó CNT membránok az ún. „CNT bucky paper” 

membránok egyaránt alkalmasnak bizonyultak a vízszennyezők eltávolítására31-33. 

A nanoelektronika területén számos lehetőség kínálkozik a jövőben a szén 

nanocsövek ipari léptékű alkalmazására. Kukovecz és kollégái kimutatták, hogy a 

mezopórusos szilikáttal kombinált szén nanocső kompozitok katalizátorhordozóként jól 

használhatók34. 

Kukovecz eredményei alapján a bucky paper membránok szűrőrétegként történő 

alkalmazásukon túl alkalmasak lehetnek egy új, olcsó hőmérsékletmérő eszköz 

előállításához.35 Ismeretes olyan közlemény is, ahol a CNT tranzisztorok előállításáról 

számolnak be36. A szén nanocsövek gázérzékelők anódjaként is jól felhasználhatóak37. 

A szén nanocsövek felhasználásával készített érzékelő segítségével ammónia 

kimutatását végezték el. A CNT anódot, általában szénhidrogének szilícium szubsztrát 

felületén történő katalitikus bontásával, ún. CCVD eljárással állítják elő. Egy CNT 

alapú gázszenzor vázlata az 5. ábrán látható.  

 

                                                
* Total Organic Carbon - Teljes Szerves Széntartalom 
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5. ábra a) és CNT alapú gázérzékelő és b) a Si lapon növesztett CNT film vázlata, c) 

SEM képe 38 

 
Széles körben folynak kutatások, amelyek a szén nanocsövek mikrobiális 

üzemanyagcellákban történő felhasználására irányulnak39. A mikrobiális 

üzemanyagcellák anód terében mikrobák találhatók, az oxidációs folyamat során 

keletkező elektronok katódtérbe vándorlása miatt a cellában elektronáram folyik.  

A síkfelületű szubsztrátokon történő nanocső növesztést követően megnyílt a 

lehetőség a nanocsövekből álló fonál gyártásához (6. ábra).  

 

 
6. ábra a) Szén nanocsövekből készülő fonál és b) kész CNT fonál pásztázó 

elektronmikroszkópos felvételei40 

 

A nanocsövekből készített szövetek rendkívül jó mechanikai tulajdonságokkal 

rendelkeznek, a nanocső fonalak vizsgálatakor többszörös szakítószilárdságot mértek, 

mint a kevlár esetében40. 
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A nanocsövek orvosi felhasználási lehetőségeit több kutatócsoport is vizsgálja. 

Simmons és kollégái szén nanocsöveket funkcionalizáltak povidon* jóddal, abból a 

célból, hogy antibakteriális kötszereket állításának elő41. Érdekes eredmények születtek, 

amikor az idegsejtek közötti jelátvitel javítása céljából szén nanocsöveket hoztak 

érintkezésbe neuronokkal42. Lua és munkatársai polipirrol/CNT kompozitot készítettek, 

amelyet egy Pt mikroelektródákkal ellátott indium-ón-oxid (ITO) üveglemezen 

helyeztek el, ezen a felületen tenyésztettek P12 patkány neuron sejteket. Azt 

tapasztalták, hogy a megfelelő jelátvitelen túl, hogy jó biokompatibilitással rendelkezik 

a nanocsőkompozit43. Az eredmények áttörést hozhatnak az idegsérülések 

gyógyításában. 

A szén nanocsövek tehát, számos felhasználási lehetőséget kínálnak, és ennek 

megfelelően több módszert dolgoztak ki a szintézisükre. Ezek lehetnek gazdaságos 

illetve kevésbé gazdaságos eljárások, segítségükkel eltérő fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal rendelkező nanocsövek állíthatók elő. 

 

2.3 Szintézismódszerek áttekintése 

 
2.3.1 CNT szintézis elektromos ívben 

 

A CNT előállítása történhet elektromos ívkisülés segítségével44. A szintézis 

során Iijima által alkalmazott eljárást követve grafitelektódok között hoznak létre 

elektromos ívet inert atmoszférában. A szintézis egy vízhűtött rendszerben, ún. 

Krätschmer reaktorban történik, amelyben megtalálható a rögzített helyzetű katód, 

valamint egy állandó sebességgel mozgatható grafit anód (7. ábra). Amikor a két 

elektród elég közel kerül egymáshoz, (kevesebb, mint 1 mm), létrejön az elektromos ív, 

ennek hőmérséklete elegendő ahhoz, hogy az anód elpárologjon. A szénplazma a 

reaktrorban, valamint a katód felületén lekondenzál. A reaktortérben található kis 

sűrűségű anyag főként amorf szenet tartalmaz. A katódon kialakult lerakódás belsejében 

találhatóak többfalú szén nanocsövek. A módszer úgy módosítható, hogy az anód 

belsejébe katalitikusan aktív fémet (Co, Fe, Cu, Mn, Li, Cr, Pd, W, Pt, Ag) vagy 

fémkeveréket juttatnak (Co/Ni, Co/Fe, Ni/Y, Ni/Lu), ezáltal változtatható a katód végén 

lerakódott szén réteg összetétele. 

 
                                                
* Jód és polivinil-pirrolidon komplexe 
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7. ábra A CNT ívkisüléssel történő előállítására használatos Krätschmer reaktor vázlata 

 

2.3.2 Szén nanocsövek előállítása lézerablációval 

 

A lézerabláció egy másik használatos eljárás a szén nanocsövek előállítására45. 

A fulleréngyártás során alkalmazott módszer felhasználásával többfalú nanocsöveket 

állíthatunk elő, az eljárás módosításával lehetőség van egyfalú nanocsövek szintézisére 

is. A berendezés egy csőkemencébe helyezett kvarccsőből és a benne található 

grafittömbből áll (8. ábra). A szintézis során a csőkemencét felfűtik 1200 °C 

hőmérsékletre, és a grafit céltárgyat lézerimpulzussal elpárologtatják, a létrejövő 

szénplazmát az inert atmoszférát biztosító vivőgáz egy hőcserélő felületre szállítja. A 

vízzel hűtött felületen található a termék, amely a nanocsövek mellett egyéb 

nemkívánatos szénformákat is tartalmaz, az amorf szén mennyisége egy második 

lézerimpulzus segítségével csökkenthető46. A második lézer impulzus elpárologtatja a 

nagyobb méretű szénrészecskéket. Tiszta grafitot használva többfalú szén nanocsövek 

állíthatóak elő. A szintézismódszer előnye az, hogy jól grafitizált falú nanocsövek 

nyerhetőek. Egyfalú nanocsövek szintézise is megvalósítható így, amennyiben 

katalitikusan aktív fémeket tartalmaz a grafit szénforrás47. Katalitikusan aktív 

fémkeverékeket használva, (pl. Ni-Pt vagy Ni-Co katalizátorok), nagyobb kitermelés 

érhető el, mint abban az esetben, amikor külön-külön alkalmaznánk ezeket a fémeket. 

 

 
8. ábra Grafit lézeres elpárologtatására alkalmas reaktor sémája 

 Vízhűtött 

1200 °C 

Grafit Lézersugár 

  
   

  

 
 

Vákuum 

Inert gáz 

Vízhűtött rendszer 

Katód 
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2.3.3 Szén nanocsövek előállítása szénhidrogének katalitikus bontásával 

 

A számos szén nanocső (CNT) előállítási módok közül a leggazdaságosabb 

ennek megfelelően, a legelterjedtebben alkalmazott módszer a szénalapú prekurzorok 

katalitikus gőzfázisú leválasztása (Catalytic Chemical Vapour Deposition - CCVD)48-51. 

A CCVD szintézis során, gáz halmazállapotú szénhidrogéneket bontunk el katalitikusan 

aktív fémek jelenlétében. 

A kísérleti berendezés egy kvarcreaktorból és egy kályhából áll (9. ábra). A 

kvarcreaktorban található a katalizátor, amelynek felületén elbomlik a szénforrás és 

keletkeznek a nanocsövek. A szénforrást, valamilyen inert gáz (N2, Ar) szállítja a 

katalizátorhoz, amely a rendszer átöblítésére is alkalmas.  

 

 
9. ábra A horizontális elrendezésű CCVD reaktor vázlata 

 

A CCVD szintézisben használt katalizátort, (aktív fém/fémek valamilyen 

hordozón) egy kvarccsónakba helyezik, majd a szintézist követően ebben a 

kvarccsónakban található a termék a katalizátorból visszamaradt szennyezőkkel együtt. 

A nemnyugvó ágyas (szálló) katalizátor módszerét is gyakran alkalmazzák, amikor is 

fémorganikus vegyületeket kevernek a szénforráshoz. A reaktortérben a nanocsövek az 

ott elhelyezett szubsztrát felületén (Si- vagy kvarclemez) keletkeznek. A másik gyakran 

alkalmazott eljárás, amikor sablonokat készítenek, amelyek felületén megtalálható a 

katalitikusan aktív fémrészecske. Sui és kollégái nagy tisztaságú alumíniumlemezen 

hoztak létre pórusos alumínium-oxid réteget, és ennek felületén alakítottak ki Co 

részecskéket, majd azon acetilént bontottak. A kísérletek többszörösen elágazó szén 

nanocsövet eredményeztek52. 

A szénforrásként alkalmazott szénhidrogének szilárd, folyadék és gáz 

halmazállapotúak egyaránt lehetnek, a halmazállapotnak megfelelően szükséges 

megválasztani azt a módszert, amellyel a szénforrást a reaktortérbe juttatják. A gáz 

halmazállapotú szénforrások, (parafinok, olefinek) esetében ez könnyen kivitelezhető. A 

 

Csőkemence 

Katalizátor 
Vivőgáz és CH Gázelvezetés 
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folyékony halmazállapotú szénforrások mobilizálására, több módszer elterjedt, pl. 

aeroszolt készítenek egy piezoelektromos aeroszol generátor segítségével, és a vivőgáz 

szállítja azt a magas hőmérsékletű zónába53. Szívesen alkalmazott eljárás a thermospray 

módszer, amikor a folyékony CH-eket, magas hőmérsékletű zónába (~800 °C) 

injektálják ahol pillanatok alatt gőzzé alakul, és a vivőgázzal halad tovább a 

katalizátorréteg felületére ahol kialakulnak a szén nanocsövek54. A szénforrás 

elpárologtatása kézenfekvő megoldás folyadék halmazállapotú anyagok esetén, de 

szilárd vegyületek gőzzé alakítása szintén gyakran alkalmazott eljárás a szén nanocső 

szintézis során (kámfor, naftalin, ferrocén). 

A nanocsövek katalitikus úton történő előállítása során a szintézis 

eredményességét (kitermelés, szénforrás konverziója), valamint a keletkezett termék 

jellemzőit (tisztaság, morfológia) jelentős mértékben befolyásolja az alkalmazott 

katalizátor típusa és összetétele. Az előállított termék fizikai és kémiai tulajdonságainak 

módosítása, valamint az előállításukra felhasznált technológia optimalizálása céljából 

számos katalitikusan aktív fémet valamint katalizátorhordozót vizsgáltak, és különböző 

összetételű katalizátorokat fejlesztettek ki. 
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2.3.4 Általánosan alkalmazott katalizátorok és hordozók a nanocső szintézisben 

 

A szén nanocsövek gőzfázisból történő szintézise során katalizátorok 

alkalmazásával kerülhetjük el a szénforrás korrommá történő átalakulását. A CCVD 

eljárás során jó aktivitással rendelkeznek a következő fémek: Co, Fe, Ni, V, Pt, Mo, 

Pd55-59. Pinault és mtsai. toluolból kiindulva állítottak elő szén nanocsöveket 800 °C-on 

szilíciumlap felületén, ferrocén katalizátor használatával53. A kapott termék XRD 

vizsgálata alapján megállapították, hogy a csövek mellett a vas mint katalizátor, 

maghemit γ-Fe2O3 és magnetit Fe3O4, valamint a Fe-Si-O fázis formában van jelen. 

Eredményeiket XPS mérésekkel is igazolták, karbidképződést nem észleltek. A 

katalizátorfémek kombinálásával, mint pl. a Co-Fe jó eredménnyel állítható elő szén 

nanocső60. A Co-Fe esetében tapasztalt nagyobb mértékű katalitikus aktivitás okára 

Kónya és kollégái szolgáltak magyarázattal61. A megnövekedett aktivitás annak 

köszönhető, hogy a két fém keverése az aktív helyek méretcsökkenését vonja maga 

után, valamint egy ötvözetfázis alakul ki. A Co-Fe ötvözetszerű megjelenési formája 

kedvez a szén beoldódásának, a diffúziósebesség növekedését segíti elő, valamint a 

karbidképződés lehetősége is nő. XPS mérések alapján megállapították, hogy Co-Fe 

kétfémes rendszerben a CCVD szintézist követően nem jelenik meg a spektrumon a 

fém-oxidokra jellemző sáv. Amikor egyfémes katalizátorok átalakulását vizsgálták azt 

találták, hogy a CCVD szintézis után vas-oxid, ill. vas-karbid található a katalizátorban. 

A kobalttartalmú katalizátor esetében csak fém Co lesz jelen, amely a reduktív 

környezetnek köszönhetően alakul ki, a kalcinált mintában található CoO-ból59. A Co-V 

rendszer is aktívnak mutatkozott az acetilénből történő CCVD szintézis során62. Kónya 

és kollégái a Ni-V/ZSM-5 kétfémes katalizátort hasonlították össze Ni/ZSM-5, valamint 

V/ZSM-5 egyfémes társaikkal a kétfémes katalizátor eredményezett jobb minőségű 

csöveket63. Kukovecz és mtsai. Fe/Mo-tartalmú kétfémes katalizátoron végezték el az 

egyfalú szén nanocsövek szintézisének optimalizálását, szénforrásként acetilént 

használtak64. A katalizátorhordozó anyagi minősége szintén meghatározó, mind a 

kitermelés, mind pedig a keletkezett termék minőségét illetően. Hernádi és kollégái 

etilénből történő szintézis során tesztelték a különböző hordozókat. Az oxigént 

tartalmazó hordózókat (SiO2, Al2O3) alkalmazva sikerült jó minőségű, vagyis 

nagymértékben grafitizált szerkezetű szén nanocsöveket előállítaniuk65. 

Megállapították, hogy a zeolit használata nem előnyös, mivel a pórusok belsejében 
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sztérikus okok miatt nem keletkezik nanocső, hanem helyette amorf szén képződik, 

amely a termék tisztaságát rontja66. A felhasználni kívánt hordozó kémiai inertségét 

figyelembe kell venni annak megválasztása során, mivel a katalizátor gyakran 

nemkívánatos szennyezőként van jelen az előállított nanocsövek mellett. A szintézis 

után a termékben visszamaradt katalizátor eltávolítására leggyakrabban kémiai 

módszereket alkalmaznak, savakkal vagy lúgokkal történő oldással tisztítják a terméket, 

és éppen ezért fontos, hogy a katalizátor, mint szennyező jól oldódjon a tisztítási 

művelet során használt oldószerekben. 

A fentebb felsorolt szénforrásokon kívűl, nagyon sok olyan széntartalmú 

vegyület áll rendelkezésre, amelyekből a szintézismódszer megfelelő megválasztásával, 

jó eredménnyel lehetséges szén nanocsöveket előállítani. Az évek során nagyok sok 

tanulmány született, amelyek a különböző szénforrások alkalmazásával végrehajtott 

CNT szintézis eredményeit ismertetik. 

 

2.3.5 A nanocső gyártáshoz használatos szénforrások 

 

Számos széntartalmú vegyület használható szénforrásként a nanocső szintézis 

során. A legelterjedtebbek az alkánok (metán), az olefinek (etilén), az alkinek (acetilén), 

az alkoholok (etanol) és az aromások (benzol)67-70. Kumar és kutatócsoportja, arról 

számolt be, hogy kámfort használva szénforrásként, sikerült magas hibahely aránnyal 

rendelkező szén nanocső mintákat előállítani Co-Fe/Y-zeolitkatalizátoron. A kámfor 

tömegspektrumát vizsgálva arra jutottak, hogy a metil-csoportokat tartalmazó szénatom 

eltávolítása után 5 és 6 szénatom számú, gyűrűs szerkezetű szén fragmensek 

keletkeznek, és ezek felelősek az ötszöges hibahelyek létrejöttéért (10. ábra)71,72. 

 
10. ábra Kámfor szerkezetének átalakulása a CNT szintézis során72 
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Kumar és mtsai. egy másik közleményükben terpentinolajból történő CCVD 

szintézis eredményeit írják le. A beépülő ötszöges formák létrejöttét a terpenoidok 

különleges szerkezetének tulajdonítják, a terpentinolajban található α-pinén és a β-pinén 

öt és hatszöges gyűrűi építőkövei lehetnek a CNT struktúráknak73. 

Egy rendhagyó előállítási módszert ismertetnek Suriani és kollégái, amely során 

állati zsiradékot (csirkezsír) használtak szénforrásként, és ferrocént katalizátorként74. 

Moisala és kollégái CO-t használtak SWCNT előállítására75. 

 

2.3.6 Egyéb szintézislehetőségek 

 

A General Motors Corporation által szabadalmaztatott eljárás során cseppfolyós 

nitrogén alatt elektromos ívkisüléssel állítottak elő szén nanocsöveket. A módszer 

előnye, hogy a folyékony nitrogén maga az inert közeg, ezért nincs szükség a rendszer 

vákuummal történő légtelenítésére és inert gázzal történő átöblítésére76. A hidrotermális 

körülmények között elvégzett CNT szintézis során a nagy sűrűségű polietilént 

aranykapszulában víz és Ni- katalizátor jelenlétében bontják el 50-80 MPa nyomáson és 

720-800 °C hőmérsékleten. Az eljárással, nagy átmérővel rendelkező csöveket állítottak 

elő76. Egy másik lehetőség, hogy mezopórusos anyagok csatornáiban állítanak elő szén 

nanocsöveket. Ilyen templátok lehetnek a zeolitok vagy egyéb mezopórusos anyagok, 

mint például az MCM-48 vagy SBA-1577,78. Amorf szénből is állítottak már elő szén 

nanocsöveket oly módon, hogy aranykapszulában elhelyezett amorf szén mellé vizet 

juttattak, és nagy nyomáson (100 MPa) és 800 °C hőmérsékleten tartották két napon 

keresztül. Az így kapott nanocsövek jól grafitizált struktúrával rendelkeztek, valamint 

olcsó alapanyagból tudták azokat előállítani76. A nanocső szintézis érdekes módja a 

sóolvadékban történő elektrolízis, amely során a csövek mellett egyéb 

szénnanoszerkezetek is kialakulnak79. Kaptay és kutatócsoportja etil-acetáttal nyerték ki 

a szén nanocsöveket a melettük levő nátrium-klorid mellől, vizes közegben.  

Megállapították, hogy az etil-acetát sikeresen alkalmazható a termék tisztítása során, a 

nanocsövek 96 %-át nyerték vissza a sótartalmú vizes diszperzióból80. 

A nanocsövek előállítására több, hatékony eljárás is rendelkezésre áll, ezek 

felhasználásával, a szintéziskörülmények és alapanyagok célirányos alkalmazásával, 

lehetőségünk van különböző típusú szén nanocsövek (egyfalú, többfalú, spirális, 

halszálkás) szintézisére. A megfelelő szénforrás katalitikus bontásával előállíthatunk 

heteroatomokat tartalmazó nanocsöveket is, pl. a nitrogéndópolt, bamabusz szerkezetű 
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szén nanocsöveket. Ezek különleges szerkezetükből adódóan számos előnyös 

tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek eredményesen kihasználhatóak a felhasználás 

során. 

 

2.3.7 Bambusz szerkezetű szén nanocsövek előállítása 

 

A szerkezeti nitrogént tartalmazó, bambusz szerkezetű nanocsövek, a BCNT 

előállításának legelterjedtebb módszere a CCVD szintézis, melynek során valamilyen 

amint (pl. ciklohexil-amin, etiléndiamin, benzilamin), vagy egyéb nitrogéntartalmú 

szénforrást (pl. piridin, melamin, dimetil-formamid) alkalmaznak81-85. A bambusz 

szerkezet kialakulásának oka az, hogy a grafénsíkba beépülő nitrogénatomok indukálják 

az ötszöges formák kialakulását, amik felelősek a bambuszhoz hasonló lezárt 

csőszakaszokkal tagolt szerkezet létrejöttéért. Másik lehetőség nitrogén beépítésére, ha 

ammóniát adagolnak a szintézis során a szénforráshoz86-89. A bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek nem csak a nitrogénatomok grafénrácsba történő beépítésével állíthatók elő, 

hanem nitrogént nem tartalmazó szénhidrogénekből is, alkánokból (metán, propán),  

alkénekből (etilénből), és alifás alkoholokból) is lehetséges a BCNT előállítása a 

szintézis körülmények és a katalizátorok összetételnének megfelelő megválasztásával90-

92. 

A BCNT szintézis során a legtöbbször alkalmazott katalizátorfémek a Fe, Ni, 

Cu, Co, Bi, de kétfémes katalizátorok (Co-Mo, Ni-Mo, Fe-Mo) is alkalmazhatók93-99. A 

lebegő katalizátoros módszert is elterjedten alkalmazzák, mely során ferrocén a 

katalizátor, és ezt a szénforrás szállítja magával a magas hőmérsékletű reaktortérbe100. 

Előállíthatjuk a BCNT szerkezeteket fémorganikus vegyületek bontásával is, pl. 

vas(III)-ftalocianin pirolízisével101,102. Wang és kollégái egy az előzőektől eltérő 

szintézismódszerrel jutottak BCNT szerkezetekhez. Polimetil-metakrilát és polidivinil-

benzol segítségével előállítottak egy mag-héj szerkezetű polimert (PMMA-PDVB) 

amelyet 900 oC-on, argonatmoszférában bontottak el és BCNT struktúrához jutottak103. 

Érdekes módszerekkel is találkozhatunk a BCNT előállítási módszereket 

irodalmazva, pl. pikrinsav bontása cseppfolyós parafinok mellett kobalt-acetát 

alkalmazásával acélbombában, ahol a pikrinsav bomlása során felszabaduló hő 

biztosítja a CNT keletkezését104. 

Elektromos ívben is lehetséges bambusz szerkezetű nanocsöveket 

előállítani105,106. Grafit anódban kialakított furatba nikkel-oxid és grafitpor keverékét 
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töltötték, és az anódot elpárologtatták elektromos ívben; a katód felületén leváló depozit 

tartalmazta a szén nanocsöveket.  

A katalitikus módszerekkel történő CNT szintézis előnyei, a jó termelékenység 

valamint gazdaságosság mellett az, hogy lehetőség van olcsó szénforrás, esetenként 

hulladék (szerves oldószerek, PET palackok) felhasználására is. A módszer hátránya az, 

hogy az előállított termék tartalmaz egyéb szénformákat és a katalizátorból 

visszamaradó szennyezőket (nehézfémek és a katalizátorhordozó), amelyek eltávolítását 

a későbbi felhasználás szükségessé teszi. A nanocsövek mellett található, nemkívánatos 

komponensek eltávolítására, fizikiai és kémiai módszerek egyaránt rendelkezésre 

állnak. 

 

2.3.8 A szén nanocsövek tisztítása 

 

A nanocső szintézis után visszamaradt szennyezők (hordozó, valamint a 

katalizátor fémrészecskéi) eltávolítására kémiai módszereket alkalmaznak. A 

katalizátormaradék eltávolítása lúgos, vagy savas kioldással kivitelezhető, e savak, 

illetve lúgok megválasztását a szennyezők kémiai tulajdonságai határozzák meg. 

Savakban könnyen oldódó fémek (Co, Fe, Ni) és hordozók (MgO, CaCO3) 

eltávolítására a tömény sósavas mosás hatékony. Sósavban nem oldódó hordozók, pl. 

Al2O3, eltávolítására forró és tömény lúgoldatokat (NaOH, KOH) használnak, szilikátos 

hordozók kioldására hidrogén-fluoridos kezelés alkalmazható. A savas mosás 

roncsolhatja a szén nanocsövek szerkezetét, valamint csövek mellett megjelenhetnek 

funkcionalizált amorf széntöredékek is107. Számos esetben előfordul, hogy a 

fémrészecske bezáródik a nanocsövek belsejébe (betokozódik), ami az 

elektronmikroszkópos felvételeken is jól látható; ilyen esetekben a savas vagy lúgos 

kezelés nem elégséges a fémmentes nanocsövek előállításához. 

A kapszulázott fémrészecskék eltávolítására a LiCl/KCl olvadék alkalmazható. 

A fémsó olvadékban kevertetett szén nanocsövekből a fémrészecskék szabaddá válnak 

(az olvadékban a csövek végei felnyílnak), majd a lehülést követően savas mosással 

eltávolíthatók108.  

A nanocső struktúrától eltérő egyéb, nemkívánatos szénformák eltávolítására 

több módszer ismeretes; ilyen például a szelektív oxidáció. A szelektív oxidációs 

eljárások azért alkalmazhatók, mivel az amorf szén kisebb mértékű kémiai inertséggel 

rendelkezik, mint a grafitizált struktúrák, így azok egy oxidáció során nagyobb 
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mértékben reagálnak, mint a nanocsövek. Az oxidatív kezelés során az amorf szenet 

széndioxiddá oxidáljuk, ez elvégezhető gáz halmazállapotú, vagy folyékony 

halmazállapotú oxidálószerekkel.  

Az amorf szén eltávolítása elvégezhető levegőn vagy oxigénatmoszférában 

történő hőkezeléssel, az eljárás hátránya a nagy CNT veszteség109,110. Az ózonnal 

történő kezelés is jó hatásfokkal távolítja el az amorf szenet a mintából111. Szintén jól 

alkalmazható módszer a különböző reaktív gázkeverékekkel való kezelés, ilyen többek 

között a H2S/O2 és a H2/Cl2 elegy112. De a különféle nemkívánatos szénformák 

hidrogénatmoszférában történő kezeléssel is eltávolíthatók113. 

A gázfázisú oxidálószereken kívül széles körben alkalmazott tisztítási módszer a 

nedves közegű oxidáció, amelynek során különböző erős oxidálószerek alkalmazása 

mellett történik az eltávolítani kívánt szénforma szelektív oxidációja. A salétromsavban, 

valamint salétromsav-kénsav elegyben, vagy hidrogén-peroxidban történő kezelés is 

célravezető114-116. Hou és kollégái 90 °C-on brómos vízben kezelték a szén 

nanocsöveket, majd 500 °C-on levegőn hevítették117. Sajnos az oxidációs tisztítási 

eljárások nem vezetnek eredményre, ha a nanocsövek sok hibahelyet tartalmaznak, 

mivel ezek kisebb mértékű ellenállást mutatnak az oxidációval szemben, mint a jól 

grafitizált társaik.  

A kémiai eljárásokon kívül vannak biztató eredmények a fizikai úton történő 

tisztítás területén is: ultrahanggal végzett homogenizálás melletti szűrés is jó 

hatékonysággal távolítja el az amorf szén szennyezőt118. 

 

2.4 A szén nanocsövek növekedési mechanizmusa 

 

Az első elméletek egyike szerint a nanocsövek falai egymás után növekednek 

(„shell by shell” modell). A modell szerint a csövek falai úgy jönnek létre, hogy a már 

meglévő falakra szénatomok adszorbeálódnak, ekkor a növekedés a csövek aljáról 

kezdődik119-121. Az elmélettel ellentétben a HRTEM vizsgálatok nem mutattak 

részlegesen felépült CNT falat.  

Egy másik képződési mechanizmus szerint a csövek egy-egy grafitsík 

feltekeredésével alakulnak ki („curling of graphitic sheets”)122. Az élek jelenléte a 

csövek palástján STM mérésekkel nem igazolható, ill. a csövek helicitása is különböző, 

ami szintén ellentmond az elmélet állításainak. 
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Az általánosan elfogadott elmélet szerint a nanocső falai egyidejűleg 

növekednek („simultaneous growth of all a shells”)123. Ehhez az elképzeléshez több 

lépcsőben jutottak el. Az első lépés az volt, amikor Baker a szénszálak növekedési 

mechanizmusára keresett magyarázatot (11. ábra). A folyamat első lépéseként a 

szénhidrogén adszorbeálódik a katalitikusan aktív fémrészecske felületén, ahol C-C 

valamint C-H közötti kötések felszakadnak124. A kötések felbomlását követően a szén 

beoldódik a fémbe, majd a fémrészecske alacsonyabb hőmérsékletű zónája felé 

diffundál, ahol a túltelítettségi állapot elérése után a kiválik a felületen. A felületen 

kivált szénréteg szolgál a szálképződés alapjául.  

 

 
 

11. ábra A CNT képződés sematikus vázlata76 

 

A beoldódó szén a felület közelében feldúsul, réteget képez, majd a szénszál 

irányába diffundál, így alakul ki a szál grafitos fala. A szálképződés akkor fejeződik be, 

amikor a fémrészecske felületét beborítja a szénréteg, így a fém felületét a szénforrás 

már nem tudja támadni.  

Baker a katalizátor vizsgálata során kimutatta, hogy ha erős a fém-hordozó 

kölcsönhatás, akkor a fémrészecske nem távolodik el a hordozó felületéről, a szénszál 

kiépülése ebből a centrumból indul, gyenge fém-hordozó kölcsönhatás esetében a 

képződő szénszál növekedése során maga előtt tolja a fémrészecskét.  

Baker elgondolását Kanzow fejlesztette tovább, azt vizsgálta, hogy milyen 

reakciókörülmények között keletkeznek egyfalú, valamint többfalú szén nanocsövek, és 

az eltérő mechanizmusra magyarázatot is adott125. A nanocső képződés első lépése a 
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szénhidrogén fémfelületen történő adszorpciója. A folyamat exoterm, ezért a 

fémrészecske felmelegszik, a szén beoldódását követően megindul a fémen belüli 

diffúzió. A telítettségi állapotot elérve bekövetkezik a szénkiválás, létrejön az első 

grafitréteg. Ha a rendszer nem rendelkezik megfelelő nagyságú kinetikus energiával, 

ami a kialakult grafitréteg meghajlásához vezetne, akkor a szénréteg tovább növekszik, 

egyre több grafitréteg alakul ki, amely az előző grafitsíkok meghajlását eredményezi. A 

kellően nagy szénellátás biztosításával többfalú nanocsövek állíthatók elő. Az egyfalú 

nanocsövek képződésének feltétele az, hogy az első grafitréteg meghajlása 

bekövetkezzen, ezáltal kialakuljon a fém-szén kölcsönhatás: ezt gyenge szénellátás és 

nagy kinetikus energia képes biztosítani. A részecske dezaktivációja akkor következik 

be, amikor a fémrészecske elveszíti kapcsolatát a katalizátorhordozóval, ekkor minden 

irányból támadhatóvá válik és betokozódik a felületén kiváló szén miatt.  

A bambusz szerkezetű csövek keletkezésére Kovaleski szolgált magyarázattal126. 

A nanocsövek közötti szerkezetbeli eltérést, vagyis azt, hogy egyfalú, többfalú esetleg 

bambusz szerkezetű nanocső keletkezik, kinetikai tényezők határozzák meg. Kovalevski 

elmélete szerint a bambusz szerkezet kialakulása annak köszönhető, hogy a 

fémrészecskébe beoldódó szén a telítettségi állapot elérése után kiválik annak a 

felületére, és ott alakítja ki a grafitrétegeket. Így a fémrészecske betokozódik. 

Amennyiben a fém ki tud jutni ebből a szénburokból, akkor lehetséges a BCNT 

szerkezet létrejötte. A részecske oly módon jut ki a burokból, hogy az azt beborító 

szénréteg tágul a katalizátorrészecske térfogatának növekedése miatt, majd kipukkad. A 

burok felnyílásakor a részecske kap egy lökést, amely hatására kijut a burokból, és 

amint támadható a felülete, a prekurzor újabb szén rétegeket kezd kialakítani. A burok a 

fentebb leírt okok miatt ismét felnyílik, és a folyamat ismétlődik, kialakítva a jellegzetes 

osztott szerkezetű szén nanocsöveket. Azt tehát, hogy a szintézis során osztatlan 

szerkezetű szén nanocsövek, vagy bambusz szerkezetű képződmények alakulnak ki, a 

katalizátor távolodásának sebessége (vk) és a szénréteg képződés sebességének (vc) 

viszonya határozza meg. Amennyiben a fémrészecske nagyobb sebességgel távolodik a 

buroktól, mint amilyen sebességgel a szénréteg kialakul, szakadt burok jön létre, és nem 

BCNT keletkezik. Amennyiben a rétegképződés sebessége nagyobb a katalizátor 

részecske távolodásának sebességénél, akkor alakulnak ki a bambusz szerkezetű 

nanocső struktúrák. Amennyiben a két folyamat közel azonos sebességgel megy végbe, 

úgy osztatlan szerkezetű szén nanocsövek (MWCNT) képződnek (12. ábra). 
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12. ábra Különböző típusú szén nanocsövek (CNT és BCNT) keletkezésének 

vázlata 

 

A képződési folyamatok finomításán számos kutatócsoport dolgozik. Máig 

vitatott kérdés, hogy a különböző szénfajták kialakulása során a fémrészecske felületén 

történik-e a szén diffúziója vagy a fémrészecske teljes térfogatában. Helveg és csoportja 

2004-ben érdekes megfigyelést tett. Metán bomlását kísérték figyelemmel 

nikkelkatalizátoron nagyfelbontású elektronmikroszkópia segítségével127. Azt 

tapasztalták, hogy szál növekedése során a Ni-részecske alakja folyamatosan változik a 

grafénsíkok kialakulása közben (13. ábra). A kapott eredmények alapján a szerzők 

megállapították, hogy a nikkelrészecske felületén az atomi léptékben bekövetkező 

folyamatok létfontosságú szerepet játszanak a grafénrétegek képződésében. 

 

 
13. ábra A Ni részecske alakjának változása a nanocső képződés/növekedés során (a-

h)127 
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Raty és kollégái 2005-ben végzett ab initio* szimulációjuk során kimutatták, 

hogy elegendő a fémklaszter felületén történő diffúzió a nanocsövek növekedéséhez128. 

A folyamat során grafénsík alakul ki a fémklaszter felületén, melynek szélein található 

fématomok kovalens kötéssel kapcsolódnak a fémhez. A felületen diffundáló 

szénatomok folyamatosan lépnek be a képződő cső grafitos szerkezetű falába.  

2007-ben Hoffmann és csoportja számolt be nikkel felületen végzett 

acetilénbontási vizsgálataik eredményeiről129. A TEM felvételek azt mutatták, hogy a 

hordozó felületén található nikkelrészecskékből álló aggregátum alakja a csőképződés 

során változik (14. ábra). A folyamat elején egy szénsapka alakul ki a fém felületén, 

amely növekedése során körbeveszi a fémrészecskéket. 

 
14. ábra Acetilén karbonizációja nikkelkatalizátor részecske felületén129 

 

A vizsgálatok a katalizátor átalakulásának elemzésére is kiterjedtek. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy a katalizátor dezaktiválódását követően fém-

karbid marad vissza: vas-karbid, kobalt-karbid, vagy molibdén-karbid megjelenésére is 

találunk példát az irodalomban130-134. 

 

2.5. Szén nanocsövek felületének módosítása fizikai és kémiai módszerekkel 
 

Korábban említettem, hogy a felhasználási célnak megfelelően szükséges 

módosítani a szén nanocsövek fizikai és kémiai tulajdonságait. A számos alkalmazás 

közül a katalízisben történő hasznosításukat emelném ki, mivel a nanocsövek, 

katalitikus folyamatokban történő alkalmazása napjainkban is intenzíven művelt 

kutatási terület. 

                                                
* Az atom- és molekulaszerkezet számításának egy módszere, amely közvetlenül alkalmazza 
a kvantummechanika fő törvényeit, nem használ kísérletből származó mennyiségeket (pl. 
a spektroszkópiával meghatározott ionizációs energiát) paraméterként. 
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Katalizátorkészítés során rendkívül fontos a CNT felületének hidrofilitása. A 

szén nanocsövek felületén oxidációs módszerekkel hidroxil-, karboxil-, karbonil-

csoportokat és más oxigéntartalmú csoportokat alakíthatunk ki. A szén nanocsövek 

felületének elektroneloszlását a 15. ábra szemlélteti. A funkciós csoportoknak 

köszönhetően javítható a nanocsövek felületének hidrofil jellege, nagyobb mértékű 

diszpergálhatóság érhető el, amely CNT hordozós katalizátorok készítése szempontjából 

fontos135.  

A felületi funkciós csoportoknak kontrolláló hatása van a csövek falán 

kialakítható nanorészecskék méretére.  

A nanocsövek felületén fizikai és kémiai módszerekkel egyaránt kialakíthatók 

oxigéntartalmú funkciós csoportok. A fizikai módszerek közé sorolható Dümée és 

csoportja által alkalmazott eljárás, amelynek során röntgensugarakkal kezelve 

alakítottak ki hidroxilcsoportokat a szén nanocsövek felületén, abból a célból, hogy 

alkil-fluoro-szilános funkcionalizálással szuper hidrofób felületet hozzanak létre136. 

Chen és kutatótársai mikrohullámú besugárzással támogatott Ar/O2 plazmát használva 

oxidálták a csövek felületét („microwave-excited Ar/O2 surface-wave plasma 

treatment”)137. 

A szén nanocsövek kémiai felületmódosítása történhet kovalens és nem kovalens 

funkcionalizálással. A kovalens funkcionalizálás egyik lehetősége, a nanocsövek 

oxidációja, amelynek a leggyakrabban alkalmazott módszere a cc. HNO3/cc. H2SO4 

elegyben történő kezelés, majd tionil-kloriddal végzett funkcionalizálás. Ezek után 

beépíthetőek szerves molekulák, pl. aminok, fehérjék, polimerek138-141. A 

karboxilfunkciók kialakítása történhet ózonos oxidációval és hidrogén-peroxiddal142,143.  

Összehasonlítottak több oxidálószert (salétromsav, salétromsav-kénsav elegy, 

ozmium-tetroxid, salétromsav-sósav elegy, kálium-permanganát-kénsav rendszer), és 

azt állapították meg potenciometriás sav-bázis titrálással, hogy a HNO3-H2SO4 eleggyel 

történő kezelés eredményezte a legtöbb savas csoportot144. A felületen található 

funkciós csoportok mennyiségi meghatározására alkalmas módszer a fentebb említett 

titrimetriás eljárás, a Boehm titrálás, amely egy potenciometriás sav-bás titrálást 

jelent145.  
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15. ábra A nanocsövek felületén kialakuló mezomer effektus144 

 
2.6. A szén nanocsövek felhasználási lehetőségei a katalitikus folyamatok során 

 
2.6.1 Szén, mint katalizátor 

 

A szén katalizátorként történő alkalmazása a foszgéngyártás révén régóta ismert, 

és mintegy hetven éve alkalmazzák146. A szénkatalizátorok a szén szerkezetétől függően 

nagy aktivitást mutatnak a szénhidrogének pirolitikus bontásakor, lehetővé téve tiszta 

hidrogén előállítását147.  A szén katalitikus hatása a szénszerkezet hibáihoz rendelhető, 

így a különböző szénmódosulatok a bennük lévő szerkezeti hibák függvényében eltérő 

katalitikus aktivitást mutatnak. A szenek feladathoz szabott katalitikus aktivitása 

kialakítható felületi funkcionalizálással, hibahelyek kiépítésével, valamint katalitikus 

aktivitást kifejtő fémnek a szénhez történő rögzítésével. Ez utóbbi esetben a szén már 

csak, mint hordozó funkcionál. Sánchez és mtsai. Szulfonált (-SO3H csoportokkal 

funkcionalizált) szén katalizátort állítottak elő, és glicerin észterezésére használták fel, 

lehetőséget teremtve a glicerinnek, mint a biodízel gyártás melléktermékének a 

hasznosítására148.  A katalizátorként használt szenet szacharóz karbonizálásával nyerték, 

amit kénsav felhasználásával szulfonáltak.  

A szén nanocsövek, kiemelkedő mechanikai, termikus, adszorpciós és 

elektromos tulajdonságaik mellett viszonylag nagy fajlagos felülettel is rendelkeznek. 

Kiválóan alkalmazhatóak katalizátorként, valamint nagyon jó katalizátorhordozók. A 

CNT esetében a molekulák migrációja a csövek felületén történik, így nem kell 

számolnunk mikropórusok jelenlétével, amelyek lassítanák a diffúziót a katalitikusan 

aktív centrum irányába, ezért kiemelkedő az anyagtranszport sebessége149-151.  
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2.6.2 Szénkatalizátorok előállítása-hibahelyek számának növelése 

 

A CNT-hordozós katalizátorokat előállíthatjuk nedves közegű impregnálással, 

ioncsere útján, fémorganikus ojtással és lecsapással. A nedves közegű impregnálás 

során valamilyen katalitikusan aktív fém sójának oldatával vagy fémkolloiddal kezelik a 

hordozót, majd az oldószer eltávolítását követően katalitikusan aktív állapotba hozzák a 

katalizátort152. A fémorganikus ojtás során a hordozó, így pl. nanocsövek felületére 

különböző fémorganikus vegyületeket rögzítenek, majd ennek bontásával a felületen 

kialakulnak a katalitikusan aktív centrumok, így előállítható [RhCl(CO)2]2 komplex 

felhasználásával ródium-nanocső katalizátor153. A Pt/CNT katalizátorok előállításának 

elterjedt módszere, hogy a nanocső mintát H2PtCl6x6H2O komplex oldatával 

impregnálják, majd hidrogén gázzal redukálják. 

 

2.6.3 A Szén nanocső hordozós katalizátorok alkalmazása és szerepe a katalitikus 

folyamatokban 

 
A szén nanocsövek jó katalizátorhordozóknak mutatkoznak, mivel különleges 

elektronszerkezettel rendelkeznek ellentétben egyéb szénmódosulatokkal. A 

nanocsövek görbült felülete miatt torzult π elektronfelhőnek köszönhetően különleges 

fém-hordozó kölcsönhatások alakulnak ki. A szén nanocsövek ellenállóbbak az 

oxidációval szemben, mint az aktív szenek, oxidációs eljárásokkal funkciós csoportok 

alakíthatóak ki felületükön. Az oxigéntartalmú funkciós csoportoknak köszönhetően 

megköthetők a nanocsövek felületén különböző katalitikusan aktív fémek ionjai 

(ioncsere adszorpció, felületi komplexképződés útján). A szén nanocsövek nem 

rendelkeznek mikropórusokkal, ellentétben az amorf szén alapú hordozókkal. A 

mikropórusos szerkezet hiányának köszönhetően nagyobb sebességgel történik meg a 

csövek felületén a reaktáns molekulák migrációja az aktív centrum irányába, amely a 

katalitikus reakciók során sebességmeghatározó lépés.  

A szén nanocsövek különleges tulajdonságaik miatt számos katalitikus folyamat 

során jól alkalmazhatóak, a biodízelgyártáson túl a különböző hidrogénezési és 

dehidrogénezési reakciók során is megfelelő katalizátorhordozónak bizonyultak.  

Qing és Shu többfalú szén nanocsövek szulfonálásával állítottak elő olyan 

szénbázisú savas katalizátort, amely hatékonynak bizonyult gyapotmag olajból kiinduló 

biodízel előállítására154.  Luo és kollégái publikációjukban arról számoltak be, hogy a N-
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dópolt szén nanocsövek által katalizált benzilalkohol oxidációban több mint 90 %-os 

konverziót értek el155.  Az N-dópolt, bambusz szerkezetű nanocsövek katalitikus 

aktivitása meghaladta a nem dópolt CNT aktivitását. A kétféle szén nanocső katalitikus 

viselkedésében megfigyelhető eltérés annak tulajdonítható, hogy a dópolt CNT 

elektronban gazdag N-atomokat tartalmaz, ami az elektrontranszfer folyamatokat 

elősegíti156.  

A szén egyéb módosulataival szemben sokkal nagyobb a katalitikus aktivitás és 

a szelektivitás a CNT hordozós katalizátorok esetében (etilbenzol dehidrogénezése, 

nitrociklohexán és metilsztirol hidrogénezése)157,158. Fernando és kutatócsoportja 

Pt/szén nanocső katalizátort állított elő, H2PtCl6x6H2O komplex oldatával impregnálták 

a nanocsöveket, majd hidrogénes redukcióval aktiválták a mintát158. A katalizátort 

etilbenzol oxidatív dehidrogénezési reakciójában tesztelték és hasonlították össze aktív 

szén és grafithordozós katalizátorokkal. A grafithordozós katalizátor katalitikus 

aktivitása messze alulmaradt szén nanocső alapú, valamint az aktívszénhordozós 

katalizátorral szemben. Vizsgálataik alapján az aktívszén/platinakatalizátor valamivel 

nagyobb aktivitást mutatott a konverzió tekintetében, mint a nanocsőhordozós 

katalizátor, viszont a szén nanocső alapú katalizátor sokkal ellenállóbbnak bizonyult az 

oxidációval szemben, mint az aktív szén. 

A különböző Miller indexű kristálylapok különbségeket mutatnak a katalitikus 

reakciók konverziójának tekintetében, eltérő reakciómechanizmust eredményezhetnek, 

eltérést mutatnak a reaktánsok és a termékek felületen történő megkötődésében, és a 

szelektivitás is eltérő lehet. Amikor hidrogénatomok adszorpcióját vizsgálták (Watson 

és mtsai), több különböző energiával rendelkező adszorpciós helyet találtak a 

hibahelymentes Pt (111) felszínen159. Példaként említhető, hogy az fcc szerkezetű 

platina (111) lapjain háromszor nagyobb katalitikus aktivitás tapasztalható hexán 

benzollá történő dehidrociklizációban, mint ami a Pt (100) felszíneken 

megfigyelhető160. Gyakran vizsgált reakciók a ciklohexén és egyéb ciklusos 

szénhidrogének hidrogénezése/dehidrogénezése, amelyekre szintén hatással van a Pt-

részecskék felszíne161-164.  

A katalitikus viselkedést a részecskeátmérők is nagymértékben befolyásolják. 

Kisebb részecskék esetében az atomok jóval nagyobb hányada található a részecskék 

felszínén, mint a nagyobb méretű részecskék esetében, és tudjuk, hogy a katalízis 

szempontjából a felszíni atomok lesznek a lényegesek165. A kisebb részecskeméret 
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abból a szempontból is előnyös, hogy csökken a hidrogén migrációja a tömbi fázis 

irányába, és a reaktánsmolekulák számára elérhető részecske felszínén dúsul fel. 

Cho és mtsai. arra a megállapításra jutottak, hogy a fém nanorészecskék 

esetében nem olvad össze a vegyérték és vezetési sáv, ezért nem rendelkeznek fémes 

tulajdonságokkal. Az instabilan koordinált atomok és az elektromos töltéstöbblet felelős 

a nagyobb mértékű katalitikus aktivitásért. A katalitikus aktivitás növekedéséhez a 

nanorészecske és katalizátorhordozó közötti kölcsönhatások is hozzájárulnak166. 

A nanocsőhordozós katalizátorok előállítása során lényeges szempont, hogy a 

katalitikusan aktív fém milyen mértékben képes kötődni a hordozó felületéhez. Li és 

kollégái Pt adszorpcióját vizsgálták a nitrogénnel dópolt szén nanocsövek felületén. Azt 

tapasztalták, hogy a nitrogén nagy elektronaffinitásának köszönhetően segíti a Pt-

atomok kötődését167. A nitrogén p pályája és a platina d pályája közötti hibridizáció 

gyenge, így a nitrogén és Pt közötti kötés gyenge. A szomszédos szénatomok és a Pt-

atom közötti kötési energiák nagyobbak, ezért valószínűbb, hogy a Pt atom a N melletti 

szénatomokhoz kapcsolódik (16. ábra). A nitrogénatom nagy elektronaffinitása a 

szomszédos szénatomok közötti π-π kölcsönhatást gyengíti. Zhou és kollégái hasonló 

eredményekre jutottak amikor B- és N- tartalmú csöveket tanulmányoztak25. 

 

 
16. ábra A Pt részecske lehetséges helyzete a N atom környezetében25 

 
A hidrogénező katalizátorok vizsgálatakor, általában egyszerűbb olefineket 

alakítanak át parafinná. Az egyik kedvelt modellvegyület az etilén, melynek 

hidrogénezési mechanizmusát Polányi és csoportja tanulmányozta és írta le (17. 

ábra)168. A Horiuti-Polányi féle hidrogénezési mechanizmus szerint az etilénmolekula 

kettőskötései felszakadnak, és két σ kötéssel adszorbeálódik az aktív centrum (Pt) 

felületére. Az így kialakult di-σ kötésű intermedier a következő lépésben adszorbeált 

etil formába kerül, majd ezt követően a hidrogénatom belépésével alakul etánná.  
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17. ábra A Horiuti-Polányi mechanizmus sémája168 

 

A hosszabb szénláncú olefinek katalitikus hidrogénezési folyamatát is a Horiuti–

Polányi modell alapján értelmezik. Avery és Sheppard Pt (111) felszínen vizsgálták a 

propilén hidrogénezését169. Arra jutottak, hogy a propilén di-σ-propilén formában lesz 

jelen intermedierként a Pt (111) felszínén. Koestner és kollégái kimutatták, hogy a 

hőmérséklet emelésével,  hidrogén leadásával ez propilidin formává alakul170. Snahid és 

Sheppard azt is bizonyították, hogy a katalizátor felszínén megtalálható π-kötött propén 

is intermedierként171. 

Somorjai és munkatársai leírták azokat az intermediereket, amelyek a 

hidrogénezés során, a katalizátor felületén kialakulnak (18. ábra)172. A hidrogén 

felületen történő disszociációját, valamint a propilén fizi-, vagy kemiszorpcióját 

követően kialakul di-σ-propilén (18/d ábra) és a π-kötött propilén (18/a ábra) 

intermedier is. Mind a két adszorbeált formán keresztül, a 2-propil (18/b ábra) valamint 

a 1-propil (18/e ábra) csoportból is megtörténhet a propén telítődése (18/c-f ábra). 

Valamint megjelenhet a propilidin csoport is, mint átmeneti termék.  
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18. ábra A Pt (111) felületén kialakuló adszorbeált intermedierek propilén 

hidrogénezésekor.172 

 

A but-1-én hidrogénezése során is hasonló mechanizmust várhatunk, ám but-1-

én esetében a kettőskötés vándorlás és a cisz/transz izomerizáció is felléphet. 

A nanocsövek különböző katalitikus folyamatokban történő alkalmazása mellett 

a környezetvédelmi technológiákban is egyre nagyobb figyelmet kapnak. 

Környezetvédelmi szempontból szükséges környezetbarát üzemanyagok előállítása 

során is van jelentőségük a nanocsöveknek. A legtisztább üzemanyagforma a hidrogén, 

amelyet a megújuló energiaforrások felhasználásával igyekeznek előállítani. A 

biomasszából történő hidrogéntermelési eljárások fejlesztése számos kutatócsoportot 

foglalkoztat. A biomassza 500 °C-on történő pirolízise során keletkező kis 

szénatomszámú szénhidrogének, koksz, kátrány, valamint bioolaj feldolgozása 

érdekében elsődleges szempont olyan katalizátorok fejlesztése, amelyek a megfelelő 

katalitikus aktivitás és szelektivitás mellett hosszú élettartamúak és gazdaságosan 

előállíthatóak. A hidrogéntermelés vízgőzzel végrehajtott reformálással történik. A 

bioolaj gőzreformálását Hou és kollégái szén nanocső hordozós nikkelkatalizátor 

alkalmazásával oldották meg173.. Munkájukban arról számolnak be, hogy a Ni/CNT 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 34

katalizátorral végzett katalitikus gőzreformálás során a hidrogénhozam fölülmúlta a 

hagyományos alumínium-oxid hordozós nikkelkatalizátor mellet mért értékeket. Metán 

bontásával nagy tisztaságú hidrogén állítható elő Ni/CNT nanokompozit 

katalizátoron174. Taylor és csoportja cellulózt gázosított el SCWG* módszerrel, 

szuperkritikus állapotú vízben (T=647 K, p=22,1 MPa) CNT hordozós nikkelkatalizátor 

mellett175. Találkozhatunk olyan közleményekkel, amelyek a nanocső alapon tenyésztett 

mikroorganizmusok (Ruminococcus) szerepét ismertetik a biomasszából kiinduló 

biohidrogén termelésben.176 Az Ir/CNT-katalizátor eredményesen használható 

biomassza alapú veluronsav valerolaktonná történő hidrogénezésére177. 

A CNT biodízelgyártás során is felhasználható. Shu és mtsai. metanol olajsavval 

történő átészteresítésével állítottak elő biodízelt szulfonált szén nanocsövek 

felhasználásával, kimagasló katalitikus aktivitást értek el178. Anilin CNT támogatott 

enzimatikus biodegradációjára is találhatunk példát179. 

A bemutatott példák egyértelműen jelzik, hogy mind a kémiai technológia, mind 

a környettechnológia, előnyős alkalmazási területeket kínál a szén nanocsövek 

alkalmazására. 

                                                
* Supercritical water gasification – Biomassza nedves közegű elgázosítására alkalmazott módszer a víz 
szuperktritus állapotában (374 ° C és 22,1 MPa). 
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3. Célkitűzés 

 

A megfelelő számú hibahellyel rendelkező szén szerkezetek bizonyos kémiai 

folyamatok esetében katalitikus aktivitást mutatnak, mint például a foszgéngyártás 

során, ugyanakkor a megfelelő pórusmérettel rendelkező úgynevezett aktív szenek 

széles körben használatosak különböző katalitikusan aktív fémek hordozójaként. A szén 

nanocsövek felfedezésével újabb lehetőségek nyíltak meg nagy hibahellyel rendelkező, 

szénalapú katalizátorok, illetve hordozók fejlesztésére, valamint hordozóként való 

felhasználásuk terén. A szerves prekurzorokból kiinduló szénszerkezetek előállításának 

destrukív módja korlátozottan, de szabályozható módon lehetőséget biztosít a 

hibahelyek kiépítésére. A CCVD („Catalytic Chemical Vapour Deposition”) módszerrel 

előállított szén nanostruktúrák hibahelyeinek típusa és száma befolyásolható. A szén 

nanoanyagok új lehetőséget kínálnak a hordozóként való alkalmazásban is, azáltal hogy 

a viszonylag nagy fajlagos felületet nem a pórusstrukturán keresztül, hanem a 

nanoméretekből eredő külső felület formájában tudják biztosítani. Jelen kutatómunka 

célja feltárni a nitrogénnel dópolt illetve funkcionalizált bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek heterogén katalízisben rejlő alkalmazási lehetőségeit. A kutatások első 

része a szerkezeti hibák létrehozását, a nitrogéndópolás és a csövek további kémiai 

módosításának lehetőségeit vizsgálja. A katalízis folyamatát aktív szénen és N-dópolt 

szén nanocsöveken kialakított katalizátorokon tanulmányoztam. A katalizátorokat a 

reakciósebességre gyakorolt aktivitásuk szempontjából, két olyan molekula esetében 

hasonlítottam össze, amelyek átalakítása során lényeges szerepet kapnak 

transzportfolyamatok. 

A szén nanoanyagok hordozóként történő alakalmazásával kapcsolatos 

várakozást két olyan molekula katalitikus átalakításán keresztül kívánom igazolni, ahol 

feltételezhető, hogy a pórusban végbemenő transzportfolyamat a reakció sebességére 

jelentős hatással van.  

A kutatómunka egyik fő feladata a nitrogén-dópolt BCNT előállítására irányuló 

CCVD technológia során alkalmazott szintéziskörülmények optimalizálása.  
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4. Kísérleti rész  

 

4.1 A kutatás során felhasznált anyagok 

 

A szén nanocsövek előállításához a következő szénhidrogéneket alkalmaztam:  

 acetilén (Messer) 

 etilén (Wanhua BorsodChem Zrt.) 

 butil-amin (Merck Chem.)  

 ciklohexil-amin (Scharlau Chem.) 

 trietil-amin (Merck Chem.)   

 dimetil-amino-propil-amin (Sigma Aldrich).  

 

A CCVD szintézishez használt katalizátorok a következő anyagok felhasználásával 

készültek:  

 vas(III)-nitrát nonahidrát Fe(NO3)3 x 9 H2O (Reanal), 

 nikkel(II)-nitrát hexahidrát Ni(NO3)2 x 6 H2O (Merck Chem.),  

 kobalt(II)-nitrát hexahidrát Co(NO3)2 x 6 H2O (Sigma Aldrich),  

 magnéziumoxid (Reanal),  

 alumínium hidroxid (Sigma Aldrich), 

 Patosolv (Molar) 

 

Pt/BCNT katalizátor előállításához az alábbi anyagokkal dolgoztam: 

 hidrogén-hexakloro-platinát hexahidrát H2PtCl6 * 6 H2O (Sigma Aldrich). 

 

A katalitikus tesztek során alkalmazott anyagok: 

 but-1-én (Tiszai Vegyi Kombinát) 

 oktadec-1-én (Sigma Aldrich) 

 oktanol (Biogal) 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 37

 

4.2. Vizsgálati módszerek 

 

Transzmissziós elektronmikroszkópia-elektrondiffrakció. A nanocsövek 

morfológiai vizsgálatára eredményesen alkalmazható módszer az elektronmikroszkópia. 

A transzmissziós elektronmikroszkóp (TEM) segítségével információkat nyerhetünk a 

szén nanocsövek, valamint a környezetükben található nanorészecskék méretéről. 

Segítségével nyomon követhetjük a csövek szerkezetében bekövetkező változásokat. 

Következtetéseket vonhatunk le a szálak szerkezeti integritását illetően. A minták TEM 

vizsgálatához a Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézetében található 100 kV 

gyorsító feszültséggel működő Philips CM10 típusú elektronmikroszkópot használtam. 

A TEM felvételek alapján tudtam minősíteni a szén nanocsöveket morfológiájuk, 

átmérőik, és grafitizáltságuk alapján. Nagyfelbontású transzmissziós 

elektronmikroszkópot (HRTEM) alkalmaztam azokban az esetekben, amikor a csövek 

falát felépítő grafitsíkok orientáltságát, szabályosságát vizsgáltam. A HRTEM kitűnő 

felszereltségének köszönhetően, lehetőségem volt terület határolt elektrondiffrakciós 

(SAED) mérések elvégzésére, amelyből a csövek felületén vagy esetenként a csövek 

belsejében található nanorészecskék kristályszerkezetéről, rácsparamétereiről kaptam 

információkat. A részecskékről kvalitatív információt az energia diszperzív röntgen 

spektroszkópia (EDS) által nyerhettem. A HRTEM vizsgálatok elvégzése a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Nanotechnológiai Kutatóintézetében található FEI 

Technai G2 típusú 200 kV-os nagyfelbontású elektronmikroszkóppal történtek. A 

mintaelőkészítés során a mintát desztillált vizes esetenként etanolos szuszpenzióból 

felcseppentéssel vittem réz grid felületére (300 Mesh Ted Pella Inc.) 

 

Pásztázó elektronmikroszkópia–energiadiszperzív spektroszkópia. A 

pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) vizsgálatok során kihasználtam az 

energiadiszperzív spektroszkópia által nyújtott lehetőségeket, a vizsgált minta 

komponenseinek azonosítása, valamint mennyiségi meghatározása céljából. A kémiai 

összetétel meghatározás nagy segítségemre volt a nanocsövek mellett található 

szennyezők, illetve fémek mennyiségének mérésében. Az EDS segítségével kis 

gerjesztési térfogatokból érkező röntgenfotonoknak köszönhetően 1 mikrométer 

átmérőjű gömbtérfogatra vonatkozóan meg lehet határozni a minta kémiai összetételét. 

Ez néhány részecske kémiai azonosításában nagy segítséget jelentett. Az 
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energiadiszperzív röntgen spektroszkópia nagy előnye, hogy kis mintamennyiség is 

elegendő, hátránya viszont az, hogy csak akkor szolgáltat hiteles adatokat az 

összetételre vonatkozóan, ha a vizsgált minta tökéletesen homogén. A SEM vizsgálatok 

és az elemanalízis EDAX DX4 spektrométerrel felszerelt, AMRAY 1830I típusú, 

pásztázó elektronmikroszkóp segítségével történtek. 

 

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia. A Fourier 

transzformációs infravörös (FTIR) spektrumok a nanocsövek felületén található 

molekulacsoportokról szolgáltatnak információt. A szén nanocsöveken kialakított 

funkciós csoportok azonosításásán túl, a sávok területeinek integrálását követően a 

funkcionalizáltság mértékének relatív változására is kaptunk információkat. A FTIR 

kalibrációt követően alkalmas gázreakciók vizsgálatára is, a katalitikus tesztek során 

but-1-én hidrogénezésének folyamatát követtem nyomon. A mérésekhez Bruker Vertex 

70 spektrométert használtam. A nanocsövek vizsgálatát KBr pasztillába ágyazva 

végeztem el, KBr háttérkorrekcióval. A spektrumokat a 600-4000 cm-1 hullámszám 

tartományban vettem fel, 4 cm-1 felbontást alkalmazva, 16 s-1 pásztázási sebesség 

mellett. 

 

Raman spektroszkópia. A Raman spektroszkópia széles körben alkalmazott 

módszer a grafitos struktúrától történő eltérés vizsgálatára, a nemgrafitos szerkezetű 

szénformák jelenlétének tanulmányozására180. A nanocsövek Raman spektrumán 

megjelenő két rezgés a G” (graphite peak) valamint D” (defect peak) rezgések 

intenzitásaránya jellemzi a csöveket rácshibáik gyakorisága alapján. A Raman mérések 

WITEC 3112973 Raman mikroszkóppal történtek, HeNe lézer alkalmazásával 

(λ=632,95 nm).  

 

Röntgendiffraktometria. A röntgendiffraktometria (XRD) alkalmas módszer a 

csövek mellett található szennyezők kimutatására, így a tisztaság ellenőrzésére. 

Alkalmazásával a katalizátorból visszamaradó fémek, fémoxidok jelenlétét és 

kristályszerkezetét is megismerhetjük. A módszer a csövek felületén található 

katalitikusan aktív fémrészecskék kristályszerkezetéről nyújt információkat. A 

polikristályos minták krisztallitjainak átlagos részecskeátmérője (D) kiszámítható a 

Scherrer-egyenlettel: 
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ahol, ’β’ a mintára meghatározott vonalszélesség, amelynek értéke a csúcs 

félértékszélessége (βS) és a makrokristályos anyagra meghatározott vonalszélesség (β0) 

különbségével (βS-β0) számítható. A ’λ’ a hullámhossz, ’k’ a részecskealakra jellemző 

állandó és ’θ’ a beesési szög. A Scherrer egyenlet segítségével lehetőség van 

nanorészecskék méretének meghatározására megfelelő hordozó felületén. A mérések 

elvégzése Bruker D8 Advance diffraktométerrel történt. 

 

Termogravimetriás analízis. A termogravimetriát a nyers és tisztított nanocső 

minták széntartalmának, valamint az oxidációjuk hőmérsékletfüggésének 

meghatározására alkalmaztam. A széntartalom mérése egyrészt a CCVD szintézis 

hatékonyságának jellemzésére szolgált a kitermelés és a konverzió meghatározásán 

keresztül, másrészt a tisztítás hatékonyságát ellenőriztem vele. A hamutartalom a 

visszamaradt fémoxidok mennyiségét adja meg. A csövek gyulladási hőmérséklete 

szintén meghatározható, amelyet a jelenlevő fémszennyezők és a csövek 

grafitizáltságának mértéke egyaránt befolyásol. A termogravimetriás méréseket levegő 

atmoszférában végeztem, a felfűtési sebesség 5 °C/min. volt. A mérések MOM 

Derivatográf C típusú készülékkel történtek. 

 

Részecskeméret meghatározás. A részecskeméret méreteloszlásának 

meghatározására, nagyon kis részecskeméret-tartományban (1 nm - 5 μm) az ún. 

dinamikus fényszórás módszerét használják (DLS – dynamic light scattering). A mérés 

Zetasizer Nano DLS típusú részecskeméret meghatározó készülékkel történt. A műszer 

fényforrása 633 nm-es 4 mW-os He-Ne lézer. A részecske-eloszlás mérése mellett a 

műszer alkalmas zéta potenciál meghatározására is. Ha a zéta-potenciál értéke bizonyos 

részecskék esetében negatívabb, mint -30 mV, vagy bizonyos részecskék esetében 

pozitívabb, mint +30 mV, akkor a kolloid rendszer stabilis, a részecskék taszítják 

egymást, az aggregáció valószínűsége csekély. A szén nanocsövek vizes diszperzióinak 

stabilitását jellemeztem ezzel a módszerrel. Az elektrokinetikai potenciál 

meghatározásával lehetőségem volt különbséget tenni a funkcionalizált szén 

nanocsövek diszpergálhatóságát illetően. A diszpergálhatóság szoros korrelációban van 

a csövek felületén létrehozott funkciós csoportok mennyiségével és minőségével. 
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Induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektroszkópia. A nanocső 

minták, valamint a szén nanocső hordozós platinakatalizátorok összetételének 

meghatározására az Induktív csatolású plazma–optikai emissziós spektroszkópia (ICP-

OES) volt segítségemre. Az ICP mint specifikus elemanalitikai módszer lehetővé tette 

számomra, hogy a csövek mellet található alkotók mennyiségét pontosan 

meghatározzam. A katalizátorok jellemzése során azért is lényeges ismerni a szennyező 

fémek mennyiségét, mivel azok is aktívak lehetnek a katalitikus folyamatokban. A 

mintaelőkészítés során a mintákat levegő atmoszférában 900 °C hőmérsékleten 

elégettem, az izzítási maradékot (HCl/HNO3) savelegy (királyvíz) alkalmazásával 

oldatba vittem. A kalibrációhoz Certipur IV multielemes standard (Merck) oldatokat 

használtam. Az elemanalízis elvégzése Varian 720 ES típusú spektrométerrel történt. 

 

Röntgen fotoelektron spektroszkópia. Az XPS (X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy) olyan felületvizsgálati módszer, amely képes megkülönböztetni az elem 

oxidációs állapotait. Széles körben használatos technika a szén nanocsövek 

szerkezetvizsgálata terén. Segítségével információk nyerhetők a csövek oxidáltságának 

mértékéről. A módszer előnye, hogy nem csupán az oxigén mennyisége határozható 

meg, hanem annak a grafénszerkezetbe történő beépülésének módja is vizsgálhatóvá 

válik. A kötési energiák alapján jól felismerhetőek a különböző C-O kötéstípusok, 

amelyek az oxigéntartalmú funkciós csoportok azonosítását teszik lehetővé. A BCNT 

minták nitrogéntartalma, valamint a N-atomok helyzete, azaz a C-N kötéstípusok is jól 

vizsgálhatóak. Az XPS mérések SPECS gyártmányú, PHOIBOS 150 MCD 9 

analizátorral felszerelt készülékkel történtek, a gerjesztő forrás AlKα (1486,6 eV), 

valamint MgKα (1253,6 eV) sugárzás volt. A spektrumfelvétel KRATOS-VISION 

program segítségével történt. A spektrumok további értékelésére és ábrázolására 

Originpro 8 programot használtam. 

 

CHNS Elemanalizátor. Vario MACRO típusú CHNS elemanalizátort 

használtam a nanocsövek nitrogéntartalmának meghatározására. A mérés során 99,995 

% tisztaságú oxigénatmoszférában történt a minta elégetése. Az inert atmoszférát 

99,995 % tisztaságú héliummal biztosítottam (600 ml/perc). CHNS üzemmódban 

végeztem az analízist. A mérés során az égetőcső hőmérséklete 1150 °C volt. A 

nitrogén-oxidok nitrogénné, valamint a SO3 kéndioxiddá történő redukciójára szolgáló 

redukciós cső 850 °C-on üzemelt. A kalibrációhoz nitrogén standardként fenantrént 
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használtam (C: 93,538 %; H: 5,629 %; N: 0,179 %; S: 0,453 %). A mintaelőkészítés 

során 50-60 mg BCNT mintát mértem be ón fóliákba. A kiértékelés Vario EL 

szoftverrel történt. 

 

Fajlagos felület meghatározás nitrogénadszorpciós módszerrel. A 

hidrogénezési tesztek során felhasznált katalizátorok és a katalizátorhordozók fajlagos 

felületének meghatározásáa nitrogénadszorpciós mérésekkel történt. Az adszorpciós 

izotermák felvételéhez szükséges mérések Micromeritics ASAP 2020 típusú 

szorptométer segítségével történtek. A nitrogénadszorpciós izotermákat a nitrogén 

forráspontján, 77 K-en vettem fel. A fajlagos felület meghatározására a BET módszer 

szolgált. 
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4.3 A mérések során alkalmazott kísérleti rendszerek ismertetése 
 
4.3.1 A Szén nanocsövek előállításához használt CCVD reaktor 

 

A CCVD szintézist egy kvarcreaktorban hajtottam végre inert atmoszféra 

alkalmazásával. A reaktort egy csőkemencében helyeztem el (19. ábra). A szénforrás 

elpárologtatását egy előkemence közbeiktatásával oldottam meg. A folyékony, 

nitrogéntartalmú CH-ek pontos beadagolását perfúzor segítségével biztosítottam, amely 

a CHx kemencébe injektálta a szénforrást, ahol azonnal elpárolgott és azt nitrogén 

vivőgáz szállította a reaktortérbe, ahol a katalizátor felületén lejátszódott a 

nanocsőképződés. A kvarcreaktorban, egy kvarccsónakban található a katalizátor, 

amelyen a szénforrás átalakul. 

 

 
 

19. ábra A horizontális elhelyezésű CCVD reaktor vázlata. 1 - N2 betáplálás, 2 - N2 

rotaméter, 3 - infúziós pumpa, szénhidrogén injektálás 4 - CHx csőkemence, 5 - CHx 

csőkemence fűtésszabályzó egysége 6 - kvarcreaktor, 7 - pirolízis kemence 8 - 

kvarccsónak katalizátorral 
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4.3.2 A but-1-én katalitikus hidrogénezése során alkalmazott kísérleti rendszer 

 
A Pt/BCNT katalizátorok katalitikus aktivitását but-1-én gázfázisú hidrogénezési 

reakciójában teszteltem. Az átalakulás mértékét FTIR mérésekkel követtem nyomon. 

Az általam használt kísérleti rendszer vázlata a 20. ábrán látható. Az IR mérésekhez 

szükséges kalibrációt hidrogén-nitrogén-but-1-én gázkeverékekkel végeztem el. A 

hidrogénezés során átfolyó rendszerű kísérleti összeállítást használtam. A pontos 

összetételű N2-H2-C4H8 gázkeverék előállítását rotaméterek segítségével oldottam meg.  

A hidrogénező reaktor szerepét egy 2 mm belső átmérővel rendelkező kvarccső 

látta el, amit Swagelock csatlakozókkal kötöttem össze a tefloncsövekkel. Az FTIR 

gázcelláján keresztül áramoltattam a gázelegyet, így lehetőség volt folyamatos üzemben 

történő mérések elvégzésére. Az alacsonyabb hőmérsékleten történő hidrogénezés 

elvégzéséhez, egy Peltier hűtős termosztátot alkalmaztam, amely segítségével 

lehetőségem volt 0 és 25 °C között szabályozni a hőmérsékletet; a 25-95 °C 

hőmérséklettartomány biztosításához termosztátot használtam, a magasabb 

hőmérsékletet pedig egy csőkemence biztosította. Annak érdekében, hogy kalibrációt 

végezhessek, valamint, hogy spektrumok felvételével ellenőrizhessem a cellán átáramló 

gázok összetételének állandóságát, szükség volt egy háromutas szelep beépítésére. A 

háromutas szelep lehetővé tette a gázkeverék reaktort kikerülő ágon történő szállítását. 

 

 
20. ábra. A hidrogénezési reakciók elvégzésére alkalmazott kísérleti rendszerek vázlata 

(1 - rotaméterek, 2 - reaktor, 3 - termosztát, 4 - IR gázküvetta, 5 - háromutas 

csatlakoztatás, 6 - háromutas szelep). 
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4.3.3 Az oktadec-1-én folyadékfázisú katalitikus hidrogénezése során felhasznált 

kísérleti rendszer 

 
A nanocsőhordozós katalizátorokat, oktadec-1-én folyadékfázisú 

hidrogénezésében vizsgáltam, amelyhez a 21. ábrán látható rendszert használtam. A 

katalizátort és az oktadec-1-én/oktanol elegyet egy háromnyakú reaktoredényben 

helyeztem el, amely egy Julabo termosztátban helykedett el. A hidrogént egy 

kapillárison keresztül áramoltattam a reaktorba, a hidrogén áramlási sebességét 

rotaméter segítségével szabályoztam. Az állandó reakcióhőmérsékletet termosztát 

biztosította. Az reakcióelegy kevertetését keverőmotor segítségével oldottam meg. A 

mintavétel egy kapillárison keresztül, manuálisan fecskendő segítségével történt.  

  

 
 

21. ábra A hidrogénező rendszer vázlata (1 - reaktor, 2 - termosztát, 3 - keverőmotor 

keverőszála, 4 - rotaméter, H2 betáplálás, 5 - H2 elvezetés, 6 - mintavételi pont). 
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5. Eredmények és értékelésük 

 

5.1 Bambusz szerkezetű szén nanocsövek előállítása  

 

A nitrogéndópolt BCNT minták szintézisére a korábban bemutatott CCVD 

eljárást alkalmaztam, nitrogéntartalmú szénforrásokból kiindulva. A CNT szintézishez 

használt reaktor vázlata a 19. ábrán látható (4.3.1 fejezet) 

A szintézis során alkalmazott hőmérsékletet 650-800 °C értékek között 

változtattam. 800 °C volt a legmagasabb hőmérséklet, amelyen végrahajtottam a 

kísérleteimet, azért mert a BCNT szerkezetbe beépülő N atomok mennyisége csökken 

szintézishőmérséklet növelésével, ez a hibahelyek kialakulásának mértéket csökkenti, 

amely katalizátorként történő használatát tekintve nem előnyös82. Szénforrásként 

többféle, amin-csoportot tartalmazó szénhidrogént (ciklohexil-amin, butil-amin, trietil-

amin) alkalmaztam, különböző katalizátorokon (1. táblázat).  

 

1. táblázat. A nitrogéndópolt CNT minták előállítása során használt aminok jellemzői 

Butil-amin Trietil-amin Ciklohexil-amin 

   
M: 73,14 g/mol M: 101,19 g/mol M: 99,17 g/mol 

Fp: 78 °C Fp: 88,8°C Fp: 134,5 °C 

ρ: 0,74 g/ml ρ: 0,726 g/ml ρ: 0,867 g/ml 

Vamin = 1,0 ml Vamin = 1,0 ml Vamin = 1,0 ml 

mszén /1 ml amin: 0,49 g mszén /1 ml amin: 0,52 g mszén /1 ml amin: 0,63 g 
 

Vamin: a beadagolt szénforrás térfogata, Fp: az amin forrásponjta, mszén/1 ml amin: 1 ml térfogatú 

szénforrásban található szén tömege elemi szénre vonatkoztatva  
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Több katalizátort is teszteltem, ezek közül azokon végeztem el a szintézis 

optimalizálását, amelyek esetében több mint 15 %-os konverzió volt tapasztalható. 

A konverzió, vagyis a szénné alakult aminok mennyiségének meghatározása a 

katalizátor, szénlerakódás miatt bekövetkező, tömegnövekedésének mérésével 

lehetséges. A konverzió számításához az alábbi összefüggést használtam, ahol az X% 

jelöli az aminra vonatkozó konverziót, n jelöli az átalakult, valamint a betáplált amin 

anyagmennyiségét. 

 

 
 

A katalizátorokat etanolos közegben impregnálással állítottam elő. A hordozó 

etanolos szuszpenzióját ultrahangos homogenizátor segítségével készítettem el, amihez 

a fém prekurzorok megfelelő mennyiségét etanolos oldat formájában adtam hozzá, majd 

további 20 percig folytattam a homogenizálást. A katalizátordiszperziót rotációs 

vákuumbepárló segítségével szárazra pároltam, és egy éjszakán át szárítószekrényben 

105 °C-on szárítottam. A különféle katalizátorok pontos összetételét a 2. táblázat 

tartalmazza. A szintézis sikeressége a kitermelés, ill. a konverziók alapján minősíthető. 

Azokon a katalizátorokon folytatódtak a tesztek, amelyek megfelelő aktivitást 

mutatattak a CCVD szintézisek során. Két katalizátor nem mutatott megfelelő mértékű 

katalitikus aktivitást az N-dópolt nanocsövek előállítása során, ezek az 5 m/m% Fe-

tartalommal rendelkező MgO-hordozós, valamint az 5 m/m % Ni/Al(OH)3-

katalizátorok. Ez a két katalizátor nem vett részt a további optimalizálási tesztekben. A 

szintézisek során 0,50 g tömegű katalizátort használtam. A felhasznált szénforrás három 

különböző szerkezetű amin volt. Szénforrásként egy primer amin, a butil-amin és egy 

tercier amin a trietil-amin, valamint egy ciklusos szerkezettel rendelkező amin, a 

ciklohexil-amin vettek részt a BCNT szintézisekben. A kísérletek során nyert termékek 

mennyisége és minősége alapján állapítottam meg a szintézis hatékonyságát. 
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2. táblázat. A CCVD katalizátorok összetétele és a konverzióértékek osztályozása 

Katalizátor Fém prekurzor Hordozó 

A katalizátor aktivitása, a 

konverziók alapján 

BA CHA TA 

5 % Fe/MgO Fe(NO3)3 x 9 H2O MgO < 15 % < 15 % < 15 % 

2,5 % Co-Fe/MgO 
Co(NO3)2 x 6H2O- 

Fe(NO3)3 x 9 H2O 
MgO + + + + + + 

5 % Ni/MgO Ni(NO3)2 x 6 H2O MgO + + + + + 

5 % Fe/Al(OH)3 Fe(NO3)3 x 9 H2O Al(OH)3 + + + + 

5 % Ni/Al(OH)3 Ni(NO3)2 x 6 H2O Al(OH)3 < 15 % < 15 % < 15 % 
 

< 15 %: 15 %-nál kisebb mértékű aminkonverzió, +: 15-40 % konverzió, ++: 40-60 % konverzió, +++ 60 

% feletti a konverzió mértéke 

 

A CCVD szintézis során nem alkalmaztam reduktív előkezelést a 

katalizátorokon, feltételezve azt, hogy a CCVD szintézis során a reduktív 

atmoszférának köszönhetően lezajlik a fémoxidok fémmé történő redukciója, és a 

katalízis a fém felületen megy végbe. A nanocső szintézist követően, nagy 

mennyiségben maradt a termékben, katalizátor okozta fém és fém-oxid szennyezés, 

ezért valamennyi BCNT mintát tisztítási eljárásnak vetettem alá. A katalizátorfém, 

valamint a hordozó eltávolítása kémiai oldással történt. A tisztítani kívánt mintát cc. 

sósav oldatban diszpergáltattam 20 percen keresztül ultrahangos fürdőben. A nanocső 

szuszpenzió tisztítása fűthető mágneses keverőn folytatódott forralás mellett. A tisztítási 

eljárást, a TGA mérések eredményei alapján, szükség esetén 2-3 alkalommal 

megismételtem. Az alumínium-oxid hordozó eltávolítására a tömény sósavas kezelés 

nem elegendő, 8 mol/dm3 koncentráció nátrium-hidroxid oldattal történő oldás volt 

célravezető. A kémiai tisztítást követően desztillált vízben folytatódott a különböző 

fémsók és sav maradékok eltávolítása. A szűrt, szén nanocső mintákat 

szárítószekrényben egy éjszakán át, 105 °C-on szárítottam. A tisztítási műveletet 

szükség esetén megismételtem. A termék tisztaságát termogravimetria (TG) és induktív 

csatolású plazma spektroszkópia (ICP-OES) segítségével ellenőriztem, hamutartalom és 

a hamuösszetétel meghatározásával. 
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A fenti előkísérletek alapján aktívnak ítélt katalizátorok alkalmazásával 

végeztem el a szintézisparaméterek optimalizálását. A szintézishőmérsékletnek a 

szénforrás karbonizálására gyakorolt hatásán kívül, vizsgáltam azt is, hogy a szénforrás 

beadagolásának változtatásával milyen irányba befolyásolható a konverzió alakulása. 

Minden egyes szintézist három párhuzamos mérésben végeztem el, és a tesztek során 

előállított szén nanocsövek tömegeinek átlagát használtam fel a szénforrás 

konverzióértékeinek maghatározása során. Az optimalizálási kísérletek során kapott 

eredményeket az 1. mellékletben található táblázat foglalja össze.  

Tanulmányoztam azt is, hogy a vivőgáz sebességének módosítása milyen 

mértékben határozza meg a konverziót, ennek érdekében 10-50 ml/perc intervallumban 

végeztem teszteket. A felhasznált katalizátor tömege minden kísérlet során azonos volt. 

Az elvégzett tesztek alapján megállapítottam azt, hogy melyik katalizátor mellett érhető 

el a legjobb konverzió. 

 

5.1.1 Nanocső szintézis butil-aminból kiindulva 

 

A vizsgált katalizátorok közül három bizonyult aktívnak a szintézis során. A 

kétfémes katalizátor alkalmazása mellett 30% feletti szénhidrogénkonverziót sikerült 

elérnem, 750 °C hőmérsékleten 3 ml/h amin adagolás mellett. A szintézis hőmérséklete 

nem befolyásolta jelentős mértékben a kitermelés, valamint a konverzió eredményeit, 

~10% konverziókülönbséget tapasztaltam (22/a ábra). 

A butil-aminból történő BCNT előállítás során Ni/MgO-katalizátor esetében T = 

800 °C pirolízishőmérséklet, valamint 30 perc szintézisidő eredményezte a legmagasabb 

konverziót. A beinjektált amin össztérfogata 1 ml, beadagolási sebessége 2 ml/h volt. A 

legkisebb mértékű aminátalakulás 650 °C-on volt megfigyelhető (22/b ábra). A 

konverziókülönbség a két szélsőérték között ~12 % volt.  

A Fe/Al(OH)3-katalizátorokon elvégzett szintézis során az optimális 

szintézishőmérséklet szintén 800 °C-nak adódott 2 ml/h szénhidrogén beadagolás 

mellett (22/c ábra). A hőmérséklet csökkentése ebben az esetben nagyobb mértékű 

konverziócsökkenést idézett elő, mint az a Ni/MgO-katalizátor esetében megfigyelhető. 

A 650 °C-on elvégzett kísérletek során számolt konverzióértékek mintegy 40 %-os 

visszaesést mutattak a 800 °C-on tapasztaltakhoz képest. 

Megvizsgáltam a tartózkodási idő konverzióra gyakorolt hatását. A vivőgáz 

sebességének csökkentése kisebb butil-amin átalakulást eredményezett a Ni/MgO, 
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valamint a kétfémes katalizátor tesztje során. A vassal impregnált Al(OH)3-katalizátort 

vizsgálva nem tapasztaltam jelentős változást a konverzió tekintetében (22/d ábra).  A 

22/e ábra szemlélteti a konverzió változását a hőmérséklet függvényében; a butil-amin 

bomlása növekedést mutat mindhárom katalizátoron végrehajtott teszt során.  

Két esetben is a 800 °C szintézis hőmérsékleten keletkezett a legtöbb nanocső, 

és itt volt a legmagasabb az amin szénné alakulása is.  

 

 

 
22. ábra Butil-aminból történő nanocső szintézis konverzióeredményei a) 2,5 % Co-2,5 

% Fe/MgO-, b) 5 % Ni/MgO-, c) 5 % Fe/Al(OH)3-katalizátorokon, d-e) a vivőgáz 

áramlási sebességének és a hőmérsékletnek a konverzióra gyakorolt hatása  
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5.1.2 BCNT szintézis ciklohexil-aminból  

 

A ciklohexil-aminból történő nanocső szintézis során a legnagyobb mértékű 

átalakulás a kétfémes katalizátoron 800 °C-on volt megfigyelhető. A szintézis ideje 

ebben az esetben 20 perc volt, amely 3 ml/h amin adagolási sebességnek felel meg (23/a 

ábra). A legalacsonyabb és a legmagasabb konverzióértékek közötti eltérés közel 25 %-

os.  

A Ni/MgO-katalizátoron történt tesztek során 800 °C-os szintézishőmérséklet 

eredményezte a legmagasabb konverziót, a szénforrás beadagolási sebessége ebben az 

esetben 2 ml/h volt (23/b ábra). A konverzióra vonatkozó szélsőértékek közötti 

különbség ~12 %. A hőmérséklet csökkentése kisebb konverziókülönbséget 

eredményezett, mint a Co-Fe/MgO rendszeren elvégzett tesztek esetében. Hasonló 

tendencia mutatkozott a butil-aminból történő CCVD szintézis során is.  

A Fe/Al(OH)3-katalizátor csak kismértékű aktivitást mutatott a CHA-ból történő 

nanocső szintézis során. Maximálisan elérhető átalakulás csupán a 25 %-ot közelíti 

meg, amelyet 800 °C hőmérsékleten, 2 ml/óra CHA adagolás mellett sikerült elérni 

(23/c ábra).  

A tartózkodási idő csökkentése, vagyis vivőgáz áramlási sebességének növelése 

a Co-Fe/MgO-katalizátor tesztje során csökkentette a CHA konverziót. A másik két 

katalizátoron történő szintézis során a vivőgáz sebessége nem befolyásolta 

számottevően a CHA átalakulásának mértékét (23/d ábra). Mindhárom katalizátor 

esetében megállapítható, hogy a hőmérséklet emelése kedvező mind a kitermelés, mind 

pedig a konverzió tekintetében (23/e ábra). 
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23. ábra Butil-aminból történő nanocső szintézis konverzióeredményei a) 2,5 % Co-2,5 

% Fe/MgO-, b) 5 % Ni/MgO-, c) 5 % Fe/Al(OH)3-katalizátorokon, d-e) a vivőgáz 

áramlási sebességének és a hőmérsékletnek a konverzióra gyakorolt hatása 

 

5.1.3 BCNT szintézis trietil-aminból 

 

A kétfémes katalizátoron 800 °C, 3 ml/óra beadagolási sebesség mellett volt 

maximális a konverzió (65,2 %), a korábbi kísérleti tapasztalatokhoz hasonlóan (24/a 

ábra). A trietil-aminból történő szintézis során a Ni/MgO-katalizátoron kapott 

eredmények azt mutatták, hogy az optimális hőmérséklet 800 °C (24/b ábra). A TEA 

betáplálás 2 ml/h sebességgel történt, 30 percen keresztül. Az 5 % Fe/Al(OH)3-

katalizátor alkalmazásával kapott eredmények azt mutatják, hogy a legnagyobb mértékű 

átalakulás 800 °C szintézishőmérséklet alkalmazásával érhető el. A 30 perc szintézisidő, 

vagyis a 2 ml/h TEA beadagolás mellett sikerült elérni a legnagyobb mértékű 

konverziót (24/c ábra). Megfigyelhető, hogy a hőmérséklet csökkentésére a szintézis 

legalább annyira érzékeny a kitermelés szempontjából, mint az a butil-amin esetében is 

tapasztalható. 650 °C-on a trietil-aminra számított átalakulás 10 % alatt marad. 

A szintézis hőmérséklet emelésével, növelhető a konverzió mértéke. Ez a 

megállapítás érvényesnek mutatkozik mindhárom katalizátor esetében (24/e ábra).  
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A vivőgáz áramlási sebessége a konverzió mértékét nem változtatja meg 

számottevő mértékben (24/d ábra). 

 

 
24. ábra Butil-aminból történő nanocső szintézis konverzióeredményei a) 2,5 % Co-2,5 

% Fe/MgO-, b) 5 % Ni/MgO-, c) 5 % Fe/Al(OH)3-katalizátorokon, d-e) a vivőgáz 

áramlási sebességének és a hőmérsékletnek a konverzióra gyakorolt hatása 

 

5.2 A nanocső szintézis során alkalmazott katalizátorok vizsgálata 

 

A nanocsövek szintézise során használt katalizátorok átalakulása több 

szempontból is lényeges. Ismerni kell azt a tömegveszteséget, amely a szintézis 

hőmérsékletén bekövetkezik, a kitermelés, valamint a konverzió értékek 

meghatározásának érdekében. A termogravimetria segítségével nem csak az izzítási 

veszteséget lehet meghatározni, hanem azt is, hogy milyen hőmérsékleteken következik 

be a katalizátorkészítés során felhasznált fém-nitrátok bomlása. A TG vizsgálatokat 

inert közegben (N2) végeztem, 10 °C/perc felfűtési sebesség mellett.  

A katalitikusan aktív fémek átalakulása abból a szempontból is érdekes, hogy a 

szintézis során lejátszódó folyamatokat megismerhessük. A katalizátorokat hőkezeltem 

nitrogénatmoszférában a BCNT szintézis hőmérsékletén, majd röntgendiffrakciós 
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vizsgálatokat végeztem. A nanocső szintézist követően szintén végeztem XRD 

méréseket, annak érdekében, hogy megtudjam, hogy milyen átalakulás következett be a 

katalitikus folyamat során.  

 

5.2.1 A CCVD katalizátorok átalakulása a szintézis hőmérsékletén, TGA vizsgálatok 

alapján 

 

A TG görbe értékelésével megismertem azt a katalizátor bomlásából származó 

tömegveszteséget, amellyel korrigáltam a nanocső szintézis során előállított tisztítatlan 

termék tömegét, ennek megfelelően végeztem el konverziószámításokat.  

A 2,5 m/m% vas-, valamint 2,5 m/m% kobalt-tartalmú kétfémes katalizátor 

tömege inert atmoszférában mérve összesen 29,4 %-os csökkenést mutatott (25/b ábra). 

A 67 °C-tól kezdődő 7,13 m/m%-os lassú tömegvesztést, ami a nedvesség távozását 

mutatja, egy jóval nagyobb tömegváltozást előidéző bomlási folyamat, a nitrátok 

átalakulása követ; ez utóbbi 295 °C-on kezdődik. A vastartalmú MgO-hordozós 

katalizátor esetében a víz távozását jelző tömegvesztés 64 °C-tól indul és 7,41 m/m%-ot 

csökkent a bemért minta tömege, a vas-nitrát bomlása 298 °C-on kezdődik, a teljes 

súlycsökkenés ennél a katalizátornál 26,11 m/m% volt (25/c ábra). A Ni/MgO minta 

esetében a nedvességtartalom 2,11 m/m% volt, a nikkel-nitrát bomlása 280 °C-on 

kezdődött el, a bemért minta tömege összesen 17,81 m/m%-os csökkenést mutatott 

(25/d ábra). A Fe/Al(OH)3-katalizátor esetében több lépcsőre különül a TG görbe, az 

első tömegcsökkenés 56 °C-tól kezdődik, 6,38 m/m% nedvességtartalom távozott. A 

második plató a 225-273 °C tartományban található, ennél a bomlási folyamatnál a 

tömeg 5,7%-ot csökken. A harmadik lépcső 276 °C-tól kezdődik és 353 °C-nál ér véget, 

ennél az átalakulásnál 18,6%-al csökkent a tömeg, majd 595 °C-ig kis meredekségű 

csökkenést látunk, ami 7,8 m/m%-ot jelent. A katalizátor tömege a hőkezelés során 

tehát 38,48 %-os csökkenést mutat (25/e ábra). 
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25. ábra. A CCVD katalizátorok TG és DTA görbéi, a) a katalizátorok derivatogramja, 

b) 2,5 % Co-2,5 % Fe/MgO, c) 5 % Fe/MgO d) 5 % Ni/MgO, e) 5 % Fe/Al(OH)3 

 

5.2.2 A CCVD katalizátorok CCVD szintézis során bekövetkező fázisátalakulásának 

vizsgálata XRD eredmények alapján 

 

Elvégeztem a 700 °C-on kalcinált, valamint a nanocső szintézisben résztvett 5 

m/m% Fe-tartalmú MgO-hordozós katalizátor röntgendiffrakciós vizsgálatát. A 

diffraktogramon nagy intenzitással jelentkeznek a MgO (perikláz) kristálysíkjaira 

jellemző reflexiók, (111) 36,94°; (200) 42,93°; (220) 62,46°; (311) 74,84°, valamint a 

(222) Miller indexű sík esetében 78,77° 2Θ szögeknél mértem intenzitás maximumot 

(26/a-b ábra). A CCVD szintézist követően megjelenik 25,80° 2Θ szögnél a grafit (002) 
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jellemző diffrakciós csúcsa, amely nanocsövek jelenlétét bizonyítja. A mintában 

megtalálhatóak a MgO (0,91) FeO (0,09) összetételű fázis (111), (200), (220), (311) és 

(222) síkjaira jellemző reflexiók, 36,8°; 42,8°; 62,1°; 74,4°; valamint 78,2° 2Θ 

szögeknél. A nanocső mintában a XRD eredmények alapján megtalálható az (031) 

indexű Fe3C (45° 2Θ szög), amelyet a katalizátorrészecskék felületén elbomló 

szénhidrogénekből keletkező szén eredményezett. 

 

 
26. ábra A kalcinált 5 m/m% Fe-tartalmú MgO-hordozós katalizátor és a CNT minta 

röntgendiffraktogramja 

 

A 2,5 m/m% Co- és 2,5 m/m% Fe-tartalmú MgO-hordozós katalizátor 

diffraktogramján az inert atmoszférában végrehajtott hőkezelést követően megtalálhatók 

a MgO (perikláz) kristálysíkjaira jellemző reflexiók, (111) 36,94°; (200) 42,93°; (220) 

62,46°; (311) 74,84°; valamint a (222) Miller indexű sík esetében 78,77° 2Θ szögeknél 

(27/a-b ábra). A mintában kimutatható a (Co, Mg)O vegyes oxid is, amely 36,8°; 42,9°; 

62,3°; 74,7° és 78,4° 2Θ szögeknél mutat reflexiót. Megtalálható a diffraktogramon a 

Co3O4 (222) szerkezetre jellemző reflexió. A CCVD szintézist követően megjelenik 

25,8° 2Θ szögnél a turbosztratikus grafit (002) jellemző diffrakciós csúcsa, amely 

nanocsövek jelenlétét bizonyítja. A nanocső mintában megtalálható az (031) indexű 

vaskarbid (45° 2Θ). 
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27. ábra. Az 2,5 m/m% Co – 2,5 m/m% Fe/MgO-katalizátor és a CNT minta XRD 

eredményei 

 

A kalcinált 5 m/m % Fe/Al(OH)3-katalizátor esetében az Al(OH)3 átalakulásából 

visszamaradó alumínium-oxid is jelen van, a diffraktogramon rendre megtalálhatók a 

köbös Al2O3 (220), (311), (400), (440) síkjaira jellemző reflexiók, 32°; 37,9°; 45,9° és 

66,9° 2Θ szögeknél (28/a-b ábra). A 700 °C-on történt hőkezelés hatására a vas-

nitrátból hematit és ε-Fe2O3 keletkezik. A hematit (012), (104), (110), (113), (024), 

(116), (214) valamint (300) síkjai a 24,2°; 33,2°; 35,6°; 40,9°; 49,5°; 54,1°; 62,5° és 64° 

2Θ szögeknél beazonosíthatók. Az ε-Fe2O3 jellemző reflexiói szintén megtalálhatóak a 

diffraktogramon, 28°; 30,2°; 32,9°; 35,3°; 36,9°; 52,8°; 61,1°; 2Θ szögeknél. 

A CCVD szintézist követően megjelennek a mintában Fe3C (201), (210), (022), 

(113), (122), (212), (004), (131), (140) és (205) síkjainak reflexiói 42,2°; 43,8°; 44,7°; 

48,7°; 49,3°; 51,9°; 54,5°; 60°; 78,3°; 83,6°; 2Θ szögeknél. A vas-karbid 

megjelenésével a vas-oxid reflexiók eltűnnek. A vas-aluminum-oxid spinelszerkezet is 

megtalálható a nanocsövek mellett (220),(311), (511) és (440) Miller indexű síkok 

reflexiói 31°; 36,4°; 58,8°; 64,6°; 2Θ értékeknél. Elemi vas jelenléte nem volt 

kimutatható. A turbosztratikus grafit jellemző reflexiója 26,8° 2Θ értéknél van jelen 

széles reflexióval. 
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28. ábra. Az 5 m/m% Fe-tartalmú Al(OH)3-katalizátor és az azon előállított CNT minta 

XRD eredményei 

 

A nitrogénatmoszférában hőkezelt Ni/MgO-katalizátor esetében is rendre 

megjelennek a MgO jellemző reflexiói (111) 36, 86°; (200) 42,81°; (220) 62,32°; (311) 

74,70°; és (222) 78,64°; 2 Θ szögeknél (29/a-b ábra). Három reflexió esetében találtam 

dubletteket, amelyek 62,5°; 74,90°; 78,87°; 2Θ szögeknél jelentkeztek, ezek 

megjelenése a MgNiO2 kristályszerkezet (220), (311) és (222) síkjainak 

tulajdoníthatóak. A kalcinált mintában a Ni(OH)2 jelenléte is kimutatható.  

A nanocsövek szintézise során fém nikkel is keletkezett, ennek jelenlétére a Ni 

(011) és (200) kristálysíkjaira jellemző reflexiók utalnak, amelyek 44,38° és 51,44° 2Θ 

szögeknél találhatók. A hexagonális grafit reflexiója is megtalálható a diffraktogramon 

a mintában található szén nanocsövek miatt, amely 25,9° 2Θ értéknél helyezkedik el. 

Az XRD vizsgálatok eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

katalizátorhordozó felületén található fémoxidok, amelyek a magas hőmérséklet 

hatására a fémnitrátok bomlásából származnak, a nanocső szintézis során a nikkel 

fémmé redukálódik, a vas esetében megtörténik a karbidképződés, megfigyelhető hogy 

a fémek egy része a hordozóval vegyes oxidformákat alkot. A nikkel-oxid redukciója a 

szénforrás bomlása során keletkező hidrogénnek köszönhető. A fémes formáben 

jelenlevő nikkel katalizátorként történő részvételét a nanocsőképződés során, a csövek 

belsejében csapdázódott fém nanorészecskék jelenléte bizonyítja, amely 

elektronmikroszkópos felvételeken is jól látható valamint elektrondiffrakciós 

mérésekkel jól azonosítható, ezeket az eredményeket a későbbiekben részletesen 

ismertetem. 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 58

 

 
29. ábra. Az 5 m/m% Ni/MgO-katalizátor és annak felületén előállított CNT minta 

diffraktogramjai 

 

5.3 A nitrogénnel dópolt szén nanocsövek morfológiai vizsgálata 

 
5.3.1 Az N-dópolt nanocsövek morfológiai vizsgálata transzmissziós 

elektronmikroszkópiával 

 

A CCVD szintézis során előállított minták TEM vizsgálatai alapján, 

bebizonyosodott, hogy a csövek morfológiája a szénforrás anyagi minőségének és a 

szintézis hőmérsékletének változtatásával módosítható. Különböző katalizátorok 

használata is eltérő CNT struktúrákat eredményez. A CNT szintézisek során a 

konverzió valamint a kitermelés mellett lényeges szempont az is, hogy egy mintán belül 

található nanocsövek közel azonos struktúrával rendelkezzenek, valamint ezek a 

morfológiai hasonlóságok a sorozatos szintézisek elvégzésével reprodukálhatóak 

legyenek. A 30. ábrán látható szén nanocső minták TEM felvételein jól megfigyelhetők 

a mintákban található csövek közötti morfológiai hasonlóságok vagy eltérések. Egyes 

mintkban különböző szerkezetű nanocsövek jelennek meg, eltérő a csövet szakaszokra 

osztó rekeszek megjelenése, az azt felépítő görbült grafitsíkok orientáltsága. Eltérést 

mutat a kialakult grafitos fallal rendelkező burkok összekapcsolódása egyes csövek 

felépítésében, jelentős eltérés figyelhető meg a csőátmérők esetében is. A TEM 

felvételeken látható, hogy bizonyos mintákon belül egységes CNT szerkezet alakult ki. 

A struktúrát érintő egyezés mértéke függ attól is, hogy milyen szénforrásokból indultam 

ki, illetve mi volt a szintézis során felhasznált katalizátor összetétele. Az említett 
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vizsgálatok során három különböző amint bontottam el két különböző katalizátor 

felhasználásával. A szintéziskörülmények mind a hat teszt során megegyeztek (T=750 

°C, N2 betáplálás: 20 ml/perc, Szénforrás beadagolás: 3 ml/h, szintézisidő 20 perc) 

 

 
30. ábra Butil-aminból szintetizált CNT a) 5 m/m % Fe/Al(OH)3, b) 5 m/m % Ni/MgO, 

összetételű katalizátorokon. Ciklohexil-aminból előállított nanocsövek c) 5 m/m % 

Fe/Al(OH)3-, d) 5 m/m % Ni/MgO-katalizátorokon. Trietil-amin bontásával nyert szén 

nanocsövek e) 5 m/m % Fe/Al(OH)3-, f) 5 m/m % Ni/MgO-katalizátorokon. 

 

Egy újabb kísérletsorozatban ciklohexil-aminból kiindulva állítottam elő 

nanocsöveket, változtatva a katalizátor típusát. Valamennyi szintézisparaméter 

megegyezett a tesztek során, (T: 750 °C, N2: 20 ml/min, CHA: 3 ml/h). TEM 

vizsgálatok során megfigyeltem, hogy különböző katalizátorokon eltérő morfológiával 

rendelkező szén nanocsövek keletkeztek (31. ábra). 

 

 
31. ábra Különböző katalizátorokon ciklohexil-aminból előállított minták TEM képei:  

a) 2,5 wt % Co-Fe / MgO, b) 5 wt% Ni/MgO, c) 5 wt% Fe/Al(OH)3 
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Vizsgáltam, hogy milyen hatással van a szintézishőmérséklet növelése a 

képződő nanocsövek minőségére, csőátmérőjükre. Butil-aminból kiindulva, állítottam 

elő nanocsöveket, a reakcióhőmérsékletet 650-800 °C között változtatva végeztem 

kísérleteimet minden egyéb kísérleti paraméter állandó volt. A katalizátor minden teszt 

során 5 m/m % Ni/MgO volt. A kapott terméket TEM vizsgálatoknak vetettem alá, így 

határoztam meg nanocsövek külső átmérőit az ImageJ program segítségével, és 

ábrázoltam ezek eloszlásfüggvényét (32. ábra). Az eredményeink alátámasztották azt, 

hogy a szintézishőmérséklete befolyásolja a nanocsövek átmérőjét. Megfigyeltem, hogy 

a hőmérséklet emelésével a csőátmérők a nagyobb mérettartományok felé tolódnak el, 

illetve növekvő számban találhatók a mintában 70-80 nm külső átmérővel rendelkező 

csövek. Az szintézis hőmérséklet általam tapasztalt, csőátmérőkre gyakorolt hatása 

megeggyezik a Sinnott és kollégái által közétett eredményekkel. A hőmérséklet 

növelése fokozza a katalizátorrészecske nukleációs folyamatait, nagyobb 

részecskeátmérőt eredményez, ez a nanocsövek belső átmérőjére van hatással181. 

 

 
32. ábra A különböző hőmérsékleteken, butil-aminból előállított nanocsövek külső 

átmérőinek méreteloszlás függvényei  
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Az integrális eloszlásgörbék alapján megállapítható, hogy a 650 °C-on elvégzett 

szintézis során kapott termékben a nanocsövek 50 %-a 11,7 nm, 80 %-a 15,7 nm, 95%-a 

24,6 nm alatti külső csőátmérővel rendelkezik (33. ábra). A 700 °C 

szintézishőmérséklet alkalmazása mellett a nanocsövek külső átmérőinek megoszlása a 

következőképpen alakul: a csövek 50 %-a 14,3 nm, 80 %-a 18,6 nm, 95%-a 35,3 nm 

alatti átmérővel rendelkezik. A 750 °C-on elvégzett kísérlet eredményei alapján, 

következő értékek adódnak: d50: 14,6 nm, d80: 22,8 nm és d95: 38,6 nm. A 800 °C 

alkalmazása mellett, a következő d értékek határozhatók meg: d50: 15,9 nm, d80: 23,8 

nm és d95: 45,3 nm. Összefoglalva tehát, a csövek d50 és d80 értékeiben a hőmérséklet 

növelése kismértékű növekedést okozott a csőátmérőkben. A d95 értékek alakulását 

tekintve, megállapítható, hogy a szintézishőmérséklet növekedésével megjelennek a 

nagyobb átmérőjű csövek is a mintában. A nanocsövek 5%-a 650 °C-on 24,6 nm, 700 

°C-on 35,3 nm, 750 °C-on 38,6 nm, 800 °C-on végezve az szintézist 45,3 nm feletti 

átmérőkkel rendelkeznek.  

 

 
33. ábra Integrált méreteloszlás függvények. A szintézishőmérséklet hatása a szén 

nanocső átmérőkre. 
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Korábban többször bizonyítást nyert, hogy a csövek átmérője, valamint a 

katalizátorfém részecskemérete között szoros összefüggés van.181 A CNT képződési 

mechanizmusát figyelembe véve érthető, hogy a nagyobb részecskeméret nagyobb 

belső csőátmérőt eredményez. A katalizátorhordozó típusa is befolyásolja a részecskék 

aggregációját azáltal, hogy milyen mértékű a fém-hordozó közötti kölcsönhatás, amely 

a részecskék felületi diffúziójára van hatással. TEM felvételeken jól látszik, hogy a 

csővégeken, vagy a csövek belsejében található részecskék a nanocsövekéhez hasonló 

átmérővel rendelkeznek (34. ábra). 

 

 
34. ábra A szén nanocsövekről és azok belsejében található katalizátor részecskékről 

készült TEM felvétel. 
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A TEM felvételek alapján és a konverzió figyelembevételével döntöttem el azt, 

hogy mely mintákból állítsak elő nagyobb mennyiséget. A nanocsövek morfológiáját 

vettem elsősorban figyelembe; a célom az volt, hogy a legdeformáltabb grafitrácsú 

nanocsövekből állítsak elő akkora mennyiséget, amelyet a további kísérleteim során 

felhasználhatok. Természetesen a morfológia mellett a kielégítő mértékű konverziót 

eredményező szintéziseket választottam ki. 

Fontos szempont volt az is, hogy egy mintán belül található szén nanocsövek 

hasonló szerkezettel rendelkezzenek, mint fentebb bemutattam, a katalizátor és a 

szénforrás típusa jelentős mértékben befolyásolja, hogy egy mintán belül milyen 

morfológiai hasonlóságok és eltérések jelentkezhetnek a szén nanocsövek között. 

Az imént ismertetett elvárásoknak a 3. táblázatban található BCNT minták 

feleltek meg, ezek a nanocsövek hasonló morfológiával rendelkeztek, továbbá a 

szintézisük során kielégítő volt a szénforrás konverziója.  

 

 

3. táblázat. A BCNT minták főbb szintézis paraméterei 

 

A 3. táblázatban feltüntetett paraméterek mellett, négy szén nanocsőmintát 

állítottam elő, és ezekkel folytattam a kísérleti munkát. 

 BCNT 18 BCNT 19 BCNT 20 BCNT 22 

Szénforrás butil-amin butil-amin ciklohexil-amin trietil-amin 

Katalizátor 5 wt% Fe/(AlOH)3 5 wt% Ni/MgO 5 wt% Ni/MgO 5 wt% Fe/(AlOH)3 

Hőmérséklet (°C) 750 750 750 750 
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A nanocsövek tisztítását követően elvégeztem a 3. táblázatban szereplő, négy 

BCNT minta elektronmikroszkópos vizsgálatát, abból a célból, hogy információt kapjak 

a csövek morfológiáját, valamint a csőátmérőket illetően. A TEM felvételek alapján 

elkészítettem a szén nanocsövek külső átmérőinek méreteloszlás diagramját (35. ábra). 

 

 
35. ábra BCNT minták TEM felvételei és a csőátmérők méreteloszlás görbéi, a) BCNT 

18, b) BCNT 19, c) BCNT 20, d) BCNT 22 
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A két azonos katalizátoron, (5 m/m% Fe/Al(OH)3) előállított nanocsőminták 

BCNT 18 valamint a BCNT 22 minták esetében kapott hisztogramok nagy hasonlóságot 

mutatnak, a csőátmérők eloszlását tekintve.  

Az átmérők közötti hasonlóság, az integrált eloszlás görbéken még 

szembetűnőbb (36. ábra). A BCNT 18 esetében meghatározott d20 = 7,7 nm, d50 =14,2 

nm, d95= 55,4 nm. A BCNT 22 mintára a d20 = 6,1 nm, d50 =11,1 nm, d95= 56,3 nm. 

Nagy hasonlóságot fedezhetünk fel a Ni/MgO-katalizátoron előállított két minta, BCNT 

19 valamint BCNT 20 minták csőátmérőit vizsgálva. A BCNT 19 esetében a d20 = 9,3 

nm, d50 =15,2 nm, d95= 28,7 nm, a BCNT 20 minta d értékei: d20 = 8,6 nm, d50 =11,2 

nm, d95= 20,4 nm. Összegezve tehát, a Ni/MgO-katalizátoron kisebb külső 

csőátmérővel rendelkező CNT állítható elő a (csőátmérők közel 5 %-a ~ 25-40 nm közé 

esik), a Fe/Al(OH)3-katalizátor használata során nagyobb csőátmérők is megjelentek (a 

csövek közel 5 %-a ~ 55-100 nm csőátmérővel rendelkezik). A kumulatív 

eloszlásgörbék alapján megállapítható, hogy az alkalmazott katalizátor fajtája 

befolyásolta legnagyobb mértékben a keletkezett nanocsövek átmérőit, annak ellenére, 

hogy nem azonos szénforrást alkalmaztam a CCVD szintézis során. 

 

 
36. ábra A BCNT minták integrált méreteloszlás görbéi 
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5.3.2 A BCNT minták szerkezeti integritásának vizsgálata Raman spektroszkópiával 

 

A szén nanocsövek felhasználhatóságát nemcsak a méretük határozza meg, 

hanem a szerkezük grafitizáltságának mértéke, vagyis a hibahelyek megjelenése, 

heteroatomok beépülése a csövek grafitos falába. Ezt Raman spektroszkópia 

segítségével jellemeztem. A tisztított BCNT minták Raman spektrumai alapján 

kiszámítottam a D csúcsok és a G csúcsok intenzitásarányait.  

Raman spektrumok felvételével tudtam nyomon követni egy-egy minta esetében 

a szén nanocsövek szerkezetbeli torzulását, a rácshibák megjelenését. A grafitos 

szerkezettől történő eltérését egy jól megfigyelhető rezgési módus, az úgynevezett 

defektrezgésre jellemző csúcs megjelenése szemlélteti a nanocsövek Raman 

spektrumán, ami jellemzően 1340 cm-1 hullámszámnál jelenik meg. Megfigyelhető a 

spektrumon a grafitszerkezetre jellemző rezgés, ez 1590 cm-1-nél található. Az imént 

említett két rezgés intenzitásának arányával (ID/IG) tudjuk jellemezni, és 

összehasonlítani a szén nanocsövek szerkezeti tökéletlenségét (37/a ábra). A 37/b ábrán 

látható HRTEM felvétel jól szemlélteti a csövek felületén jelenlevő amorf szénréteget, 

ami az említett intenzitásarány alakulásához szintén hozzájárul, és bizonytalanságot 

jelent annak megítélésében, hogy a kapott intenzításarányok összehasonlításával 

osztályozzuk a nanocsöveket szerkezeti hibáik mértékének alapján. Ezt feltétlenül 

szükséges figyelembe venni a Raman spektrumok értékelése során. A Raman 

eredmények alapján a BCNT 19 és a BCNT 20 jelű minták mutatják a legnagyobb 

mértékű szerkezeti tökéletlenséget. 
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37. ábra. a) A BCNT minták Raman spektruma az ID/IG arányokkal. b) HRTEM 

felvétel a BCNT falán található amorf szénrétegről 

 
5.3.3 A rácshibák, valamint a fémszennyezők nanocsövek oxidatív ellenállására 

gyakorolt hatása, termogravimetria analízis 

 

A Raman spektroszkópia mellett, elvileg a hevítés hatására bekövetkező 

oxidáció is alkalmas lehet a szerkezeti tökéletlenség jellemzésére. A katalitikus 

módszerekkel előállított nanocsövek esetében viszont, a korrekt megállapítások 

megtételét megnehezíti az a tény, hogy az előállítási módszernek köszönhetően jelen 

van a mintákban fém-oxid szennyező, amely katalitikus hatással bír a csövek termikus 

oxidációjára.  

A TGA eredményei alapján különbség mutatkozott a csövek termikus 

stabilitásában. A BCNT 18 és BCNT 22 számú minták esetében nagyon hasonló volt a 

termikus oxidáció kezdeti hőmérséklete, a 18-as minta esetében 356 °C-on, a 22 

mintánál 353 °C-on kezdődött az égés (38. ábra). A két minta közös jellemzője, hogy 

azonos katalizátoron történt azok szintézise, mindkét minta mellett található vas, 

szennyezőként. A vastartalom az ICP-OES vizsgálatok alapján a BCNT 18 mintában 

több mint kétszerese a BCNT 22 termékben található mennyiségnek (4. táblázat). A 

másik közös tulajdonság az, hogy kisebb csőátmérőkkel rendelkeznek, mint amely a 20-

as valamint a 19 számú minták esetében megfigyelhető.  

A Raman spektrumok alapján kapott ID/IG arányok is kisebbnek adódtak a 18-as 

és 22-es minták vizsgálata során. A BCNT 19 és BCNT 20 jelű nanocsövek termikus 

stabilitása is hasonlóságot mutat, az előbbi égése 427 °C-on kezdődött meg, az utóbbi 
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gyulladási hőmérséklete 440 °C volt. Mindkét nanocső minta szintézise 

nikkelkatalizátor mellett történt. A nikkel mennyisége is hasonló értéket mutat a két 

mintában (4. táblázat). Az a megfigyelés, hogy az azonos fémszennyezőt tartalmazó 

minták, hasonló hőmérsékleten kezdtek elégni, arra enged következtetni, hogy a fémek 

katalizálják a nanocsövek termikus oxidációját. Az ID/IG értékek jelen esetben nincsenek 

korrelációban a termoanalízis eredményeivel; ez annak tulajdonítható, hogy elsősorban 

a fémszennyezők által csökkent a gyulladási hőmérséklet, és nem a grafitizáltság hiánya 

érvényesült. A csőátmérők, a szerkezeti integritás mértéke, valamint a fémtartalom 

egyaránt nagymértékben befolyásolják a nanocsövek termikus stabilitását; hasonló 

következtetésekre jutott több kutatócsoport is182-184.  

 

 
38. ábra Nanocső minták a) TG-DTA, és b) TG –DTG görbéi 
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5.3.4 A CNT minták tisztaságának ellenőrzése TG és ICP módszerrel 

 

A nanocső minták tisztaságát termogravimetriai analízissel (TGA) valamint 

induktív csatolású plazma-optikai emissziós spektrometria (ICP-OES) mérésekkel 

ellenőriztem.  

A tisztítást követően az izzítási veszteség, vagyis a széntartalom meghatározása 

TG mérésekkel történt, amennyiben 95 m/m% fölé sikerült vinni a széntartalmat. A 

tisztítási procedúra ismételt elvégzésére nem volt szükség. A termogravimetria összegző 

típusú analitikai módszer, ezért nem add információt a mintában jelenlevő egyéb 

szennyező fémekről, amelyek a szintézis során csapdázódtak a csövek belsejébe, vagy 

egyéb okok miatt a tisztítás során nem sikerült azokat eltávolítani. A nikkel 

hidrogénezési reakciók katalizátora, ezért fontos mennyiségének ismerete, ezért ICP 

mérések elvégzése vált szükségessé a mintákon. A vizsgálni kívánt nanocső minta 

hamvasztása 900 °C-on történt levegő atmoszférában. A visszamaradt fémoxidok (HCl-

HNO3) oldósav elegyben elvégzett oldását követően elkészített törzsoldat, ICP 

vizsgálata alapján számított fémtartalom az 4. táblázatban található.  

 

4. táblázat. CNT minták hamu- és fémtartalma TG és ICP eredmények alapján 

ICP-OES (m/m %) Termogravimetria (m/m%) 

 Fe Ni Fém-oxid Szén 

BCNT 19 * 2,00 4,44 95,56 

BCNT 18 2,77 * 4,76 95,24 

BCNT 20 * 2,48 3,45 96,55 

BCNT 22 1,16 * 2,39 97,61 

(*) Kimutatási határ alatt 
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5.3.5 A BCNT minták nitrogéntartalmának meghatározása 

 

A nanocsövek hibahelyeinek száma függ a beépült nitrogén mennyiségétől, 

amely mennyiségi meghatározására elemanalízist végeztem. A CHNS elemanalizátorral 

végzett mérések alapján megállapítható, hogy a BCNT minták közül a legmagasabb 

nitrogéntartalommal a BCNT 19 és BCNT 20 jelű minták rendelkeztek. A magasabb 

nitrogénkoncentráció mellett nagyobb volt az ID/IG intenzitás arány is a kisebb 

nitrogéntartalmú minták esetében kapott értékekkel szemben. A minták 

nitrogéntartalma, valamit a Raman spektroszkópiai vizsgálatok során számított ID/IG 

arányok között fennálló korrelációt a 39/a ábrán látható diagram szemlélteti. A szén 

nanocsövek nitrogéntartalmát a szintézis során a nitrogénbevitel növelésével tudjuk 

fokozni, oly módon, hogy beadagolt aminok koncentrációját növeljük, vagy egyéb 

nitrogéntartalmú vegyületet juttatunk a rendszerbe, pl. ammóniát. A csövekben található 

nitrogén mennyiségét a szintézis hőmérsékletének változtatásával szintén lehet 

módosítani: magasabb hőmérsékleteken kisebb nitrogénkoncentrációt mértem (39/b 

ábra).  

 

 
39. ábra a) Az egyes BCNT mintákra meghatározott ID/IG arányok változása a 

nitrogéntartalom hatására. b) A különböző hőmérsékleteken előállított nanocsövek N-

tartalmának változása a hőmérséklet függvényében. 
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5.3.6 A nitrogén beépülési módjának vizsgálata, az N-dópolt nanocsövek XPS 

eredményei 

 

A bambuszszerkezetű szén nanocsövek különleges struktúrájának kialakulása, a 

grafitsíkba beépülő nitrogénatomok által indukált ötszöges gyűrűknek köszönhető. A 

BCNT szerkezetében a N-atom megtalálható piridin-, pirolgyűrűs elrendeződésben, 

valamint kialakíthat kötést három szomszédos szénatommal is (4. ábra). A C-N kötések 

jól detektálhatók XPS módszerrel185-191. 

A csúcsterületek alkalmasak a nitrogéntartalom meghatározására. A 

nitrogéntartalom és a Raman ID/IG arány alakulása között összefüggés figyelhető 

meg188. Az XPS spektrumok Gauss görbékkel történő dekonvolúciója során 

megállapítottam a sávok csúcsmaximumához tartozó kötési energiaértékeket (40. ábra). 

Az N1s sáv felbontásával kapott kötési energiák megfelelnek a nanocsövek falába 

piridinszerkezethez hasonlóan beépült N-atom C-N kötésének (398-398,3 eV). A 400-

401 eV kötési energiáknál jelentkező sávok, a grafitrácsban található kvaterner C-N 

kötés jelenlétét támasztják alá. A 402-405 eV között megjelenő csúcsok az oxidált 

nitrogén jelenlétére utalnak185. A ~408 eV-nál található sáv a piridin -N+- O- speciesz 

kötési energiájára jellemző189. A 404,1-404,9 eV intervallumban, található sávok 

megjelenhetnek a nanocsövek által tárolt molekuláris nitrogénnek köszönhetően is190. A 

408 eV értéknél megjelenő csúcs a gerjesztési (shake up) szatellitnek tulajdonítható191.  
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40. ábra Az BCNT minták XPS spektrumainak dekonvolált N1s és C1s sávjai, a) 

BCNT 18, b) BCNT 19, c) BCNT 20 és d) BCNT 22 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 73

 
Az XPS spektrumok kiértékelése során azt találtam, hogy mind a négy minta 

esetében jelen vannak a csövek szerkezetében a grafitos valamint a piridinszerű N-

atomok. A pirrol típusú nitrogén megjelenési forma, nem azonosítható a spektrumokon. 

A BCNT 18, BCNT 19 valamint a BCNT 22 jelölésű nanocső minták esetében 

meghatározott csúcsmaximumok helyzetében nem tapasztaltam jelentős különbséget. 

Az XPS sávok dekonvolúciója után, a sávterületek alapján számított egyes 

nitrogéntípusok arányait tekintve van különbség a nanocsövek között. A BCNT 18, 

BCNT 19 és BCNT 22 minták esetében a kvaterner nitrogén beépülési aránya nagyobb 

mértékű, mint a piridinszerű N-atomok aránya. Az előbb említett eltérés a BCNT 20 

minta esetében a legnagyobb mértékű, kissebb mennyiségű a piridinszerű N-atom a 

csövek falában a grafitos nitrogénhez képest (5. táblázat). A különbség a felhasznált 

amin szerkezetében van, a BCNT 20 előállítása egy ciklusos aminból (ciklohexil-amin) 

történt, amíg a többi minta esetében a szénforrás nyíltláncú amin volt. A BCNT 20 

mintára felvett N1s spektrum dekonvolúcióját követően azt tapasztaltam, hogy a 

csúcsok mintegy ~4 eV mértékű eltolódást mutatnak a kisseb kötési energiaértékek 

irányában.  

 
5. táblázat az N-dópolt nanocsövekben található nitrogénformák össznitrogén 

tartalomhoz viszonyított aránya 
 BCNT 18 BCNT 19 BCNT 20 BCNT 22 
Szén prekurzor butil-amin butil-amin ciklohexil amin trietil-amin 
Katalizátor 5 % 

Fe/Al(OH)3 
5 % Ni/MgO 5 % Ni/MgO 5 % 

Fe/Al(OH)3 
Kvaterner N  45,1 % 31,3 % 42,1 % 39,4 % 
Piridin szerű N 27,6 % 25,3 % 12,3 % 27,7 % 
N+-O-/N2 27,3 % 43,3 % 45,6 % 32,9 % 
 
 

A BCNT minták C1s sávjának felbontásával azonosítható az sp2 C=C kötés 

kötési energiája 284,38-284,53 eV közötti tartományban. A 286,21-287,53 eV közé eső 

kötési energia a C-O kötésre jellemző. A >C=O kötés energiája 286,45 és 287,92 eV 

közé esik. A 289-291,6 eV az O-COO kötés energiájának felel meg. A 286-288,5 eV 

intervallumban megjelenő sáv C-NHx kötésre is jellemző lehet. A gerjesztési (shake up) 

szatellitek 293 eV felett jelennek meg a spektrumon (40. ábra).  
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5.4 A BCNT minták funkcionalizálása és vizsgálata 

 
5.4.1 Kovalens funkcionalizálás 

 

A szén nanocsövek alapvetően apoláris (hidrofób) tulajdonsággal rendelkeznek, 

ami gátolja a katalizátorhordozóként történő alkalmazását, mivel a katalizátorkészítés 

során leggyakrabban impregnálással viszik fel a hordozóra a katalitikusan aktív fémet. 

Fontos szempont, hogy a nanocső minta vizes közegben jól diszpergálható legyen, és 

megfelelő stabilitást mutasson az aggregatív koagulációval szemben. A csöveken 

jelenlevő funkciós csoportok elősegítik a fémionok felületen történő kötődését ioncsere 

valamint komplexképződés útján. A funkciós csoportok mennyiségének méretszabályzó 

szerepük is van a katalizátorkészítés során, mivel gátolják a fémionok felületén történő 

migrációját, így a nagyobb fémklaszterek kialakulását. A nanocső minták 

felületmódosítását oxidatív kezeléssel hajtottam végre. A megfelelő oxidálószer 

megválasztásához elővizsgálatokat végeztem, ehhez butil-aminból 5% Ni/MgO-

katalizátoron előállított N-dópolt szén nanocsöveket használtam. A felhasznált 

nanocsövek tisztasága TGA mérések alapján 96,5 m/m% volt (41. ábra).  

 
41. ábra Az előzetes oxidációs tesztek során használt BCNT minta TG és DTG görbéje 

a tisztítást követően 

 

Az előzetes funkcionalizálási tesztek szükségesek ahhoz, hogy megtudjam, hogy 

milyen mértékben roncsolja a csöveket egy-egy oxidálószer típus. Ennek 

megállapítására TEM és Raman vizsgálatokat végeztem. Fontos tényező, a funkciós 

csoportok mennyisége a csövek felületén, amelyek jelenléte a katalizátorkészítés során a 
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kisebb részecskeátmérők kialakulásának kedvez. A csövek felületén kialakított funkciós 

csoportok jelenléte a hidrofilitás növelése céljából is lényeges. Ennek vizsgálatára 

FTIR, valamint zeta potenciál mérések alkalmasnak bizonyultak. Nedves közegű 

oxidációval végeztem el a felületi oxigéntartalmú funkciós csoportok kialakítását. Az 

általam használt oxidálószerek: 35 m/m%-os H2O2, 65 m/m%-os HNO3, cc. 

H2HO4/HNO3 elegy (2:1), valamint perklórsav (70 m/m%). 2-2 g tisztított CNT mintát 

homogenizáltam 100-100 ml 35 m/m%-os H2O2, 65 m/m%-os HNO3, cc. 

H2HO4/HNO3, valamint 70 m/m%-os HClO4 oldatban. A mintákat 1 órán keresztül 

diszpergáltam ultrahangos fürdőben, majd 24 órán át szobahőmérsékleten állandó 

kevertetés mellett történt az oxidatív kezelés. A funkcionalizált nanocsöveket desztillált 

vízzel mostam, majd egy éjszakán át 105 °C-on szárítottam. A funkcionalizálás 

sikerességét XPS és FTIR vizsgálatokkal tanulmányoztam.  

 

5.4.2 Az oxidált szén nanocső minták XPS vizsgálata 

 

Az oxidált és nitrogénnel dópolt szén nanocsövek XPS spektrumának N1s 

sávjának dekonvolúciója után jól azonosíthatók a nanocsövek falába piridinszerkezethez 

hasonlóan beépült N-atomokra jellemző kötési energiákhoz tartozó csúcsmaximumok 

(398-398,3 eV). A 400-401 eV kötési energiáknál jelentkező sávok, a grafitrácsban 

található kvaterner C-N kötés jelenlétét támasztják alá (42/a-d ábra). A 402-405 eV 

között megjelenő csúcsok az oxidált nitrogén jelenlétére utalnak. A ~408 eV-nál 

található sáv a piridin-N-oxid kötési energiájára jellemző. A 404,1-404,9 eV 

intervallumban, található sávok megjelenhetnek a nanocsövek által tárolt molekuláris 

nitrogénnek köszönhetően is. A XPS vizsgálatok alapján meghatározott oxidált 

nitrogénmennyiség összes nitrogéntartalomhoz viszonyított aránya a salétromsavval 

oxidált mintában a legmagasabb, ezt követi a hidrogén peroxidos kezelésen átesett 

minta, majd a perklórsavval oxidált csövek. A salétromsav-kénsav eleggyel oxidált 

mintában volt a legkevesebb az oxidált nitrogén/összes nitrogéntartalom arány. Az 

oxidált nitrogén valamint a molekulárisan tárolt nitrogén sávja egy kötési 

energiatartományba esik, ezért az itt meghatározható csúcsterületek változása nem 

informatív.  

A BCNT minták C1s sávjának felbontásával beazonosítható az sp2 C=C kötés 

kötési energiája 284,4-284,5 eV közötti tartományban. A 286,21-287,53 eV közé eső 

kötési energia a C-O kötésre jellemző. A >C=O kötés energiája 287,0 és 288,0 eV közé 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 76

esik. A 289-291,6 eV a O-COO kötés energiájának felel meg. A gerjesztési (shake up) 

szatellitek 294 eV felett jelentkeznek a spektrumban. 

 

 
42. ábra Különböző oxidálószerekkel oxidált BCNT minták XPS spektrumai (MgKα 

vonalon), a) HNO3/H2SO4, b) HNO3, c) HClO4, d) H2O2 oxidálószerekkel kezelve 
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5.4.3 A funkciós csoportok vizsgálata FT-IR spektroszkópiával 

 

Korábbi kutatások eredményeiként igazolást nyert, hogy különböző típusú 

oxidálószerek alkalmazásával, különböző arányban alakíthatóak ki a felületen 

oxigéntartalmú funkciós csoportok144. A különböző oxidálószerekkel felületkezelt 

csöveket Fourier transzformációs infravörös spektroszkópiával vizsgáltam (43/a-d 

ábra). A mintaelőkészítés során CNT mintákat KBr pasztillába ágyaztam (250 mg KBr, 

0,4 mg BCNT). Az IR spektrumokon megjelentek az -OH csoportokra jellemző 

vegyértékrezgések 3400 cm-1 és 1400 cm-1 hullámszámnál. A karboxil-csoportra 

jellemző rezgés 1720 cm-1-nél található. A négy vizsgált oxidálószer közül a 

H2SO4/HNO3 bizonyult a leghatékonyabbnak. Az –OH rezgés jóval nagyobb 

intenzitással jelentkezett, mint a perklórsav, a hidrogén-peroxid valamint a salétromsav 

esetében. A karboxil csport νC=O vegyértékrezgése mindegyik minta esetében 

jelentkezik a spektrumon 1720 cm-1 körül. Az XPS spektrumokon is jelenlevő piridin 

N-O vegyértékrezgésére jellemző abszorpciós sáv jelen van ugyanezen minták IR 

spektrumaiban. Az oxidált nitrogénre jellemző jel 1250-1310 cm-1 közé esik. Az 1496 

cm-1-nél jelentkező sáv, amely a többi funkcionalizált BCNT minta esetében az 1590 

cm-1-nél lévő νC=C sávval van átfedésben, az aromás rendszer vázrezgéseinek egyike. A 

C=C kötések sávjainak intenzitása nagymértékben függ a szubsztituensektől. A 1590 

cm-1 hullámszámnál fellépő sáv intenzitáscsökkenéséből arra következtethetünk, hogy 

az aromás szerkezetben változás következett be az oxidációs folyamat során. Az 1087 

cm-1-nél megjelenő intenzív csúcs a νC-O(H) rezgés sávja, amely jóval nagyobb 

intenzitással jelentkezik a sav eleggyel kezelt nanocsövek spektrumán, mint a többi 

minta esetében.  
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43. ábra Az oxidált BCNT minták IR színképei, a) H2O2, b) H2SO4/HNO3, c) 

HClO4, d) HNO3 alkalmazásával funkcionalizált minták spektrumai 

 

Az oxidációs előkísérletek FTIR eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

salétromsav-kénsav elegy alkalmazásakor következik be a legnagyobb mértékben az 

oxigéntartalmú funkciós csoportok kiépülése a nanocsövek felületén.  

A következőkben a katalizátorhordozóként felhasználandó BCNT minták 

funkcionalizálására salétromsav/kénsav elegyet használtam a kísérleti részben 

leírtaknak megfelelően, annyiban módosítva az eljárást, hogy 24 óra savas kezelés 

helyett 48 órán keresztül oxidáltam a mintákat. A morfológiai és szerkezetvizsgálati 

eredmények ismeretében a fentebb kiválasztott 18, 19, 20, 22 számú mintákat 

oxidáltam, majd felvettem azok IR spektrumait (44. ábra). Az oxidált nanocsövek 

spektrumán ~3000-3600 cm-1 hullámszámtartományban található egy 

részmaximumokkal tagolt diffúz abszorpciós sáv,  amely az alkoholos és fenolos 

hidroxilcsoportok, valamint a karboxil csoportok és az adszorbeált víz OH 

vegyértékrezgésének (νOH) felel meg. Általában elmondható, hogy a νOH sáv 3100 – 

3600 cm-1 hullámszám tartományba esik, de ezek a határok eltolódhatnak. A BCNT 18, 

BCNT 20 és BCNT 22 jelű minták IR színképén a νOH rezgés diffúz sávja ~ 3430 cm-1 
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hullámszámnál mutat abszorpciós maximumot, ez a sáv a BCNT 19 esetében jóval 

kisebb intenzítással ~ 3170 cm-1 hullámszámnál található. 

 

 
44. ábra Az oxidált BCNT 18, BCNT 19 BCNT 20, BCNT 22 minták IR 

színképei 

 

Az említett abszorpció nem csak a felületi funkciós csoportoknak tulajdonítható, 

hanem az adszorbeált víz jelenlétére is utalhat. A BCNT minta nedvességtartalma 

megnehezíti a különböző kötésben levő hidroxilcsoportok azonosítását. A vizsgálat 

során némi segítséget jelent a sávok alakja és frekvenciája, mivel a szerkezeti 

hidroxilcsoportok νOH sávja élesebb és intenzívebb mint az adszorbeált vízre jellemző 

OH sáv. Elvégeztem a OH sávok dekonvolúcióját, és meghatároztam a sávterületeteket, 

és azok alapján hasonlítottam össze a mintákat (45. ábra).  
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45. ábra A felbontott OH vegyértékrezgési sávok IR spektrumai 

 

A hidroxil-csoportok vegyértékrezgéséhez rendelhető sávok területeinek arányai 

a következő relációt követik:  

BCNT 18 (12,9) > BCNT 20 (10,7) > BCNT 22 (5,6) > BCNT 19 (1,8) 

 

Az IR spektrum dekonvolúciója után jól azonosítható a BCNT 20 valamint BCT 

22 jelű minták esetében az észterekre, éterekre jellemző kötések során mérhető νC-O-C 

vegyértékrezgés jellemző sávja ~1060 cm-1 értéknél (46. ábra). Valamennyi minta IR 

színképén megjelennek csúcsok az 1100-1170 cm-1 tartományban, ahol a νC-O 

vegyértékrezgés van, mely jellemző az éter-, észterkötésekre, valamint az alkoholos és 

fenolos –OH csoportok jelenlétére is utal. Az ~1200 cm-1 hullámszámnál ugyancsak 

található egy intenzív νC-O sáv. A BCNT 19 számú minta kivételével valamennyi oxidált 

nanocső minta IR spektrumán ~1400 cm-1 hullámszámnál megfigyelhető a hidroxil-

csoport sík deformációs rezgése (βOH). Mind a négy minta esetében található sáv az 

1250-1310 cm-1 tartományban, amely a C-O vegyértékrezgésre jellemző. Az 1630 cm-1 

hullámszám körül megjelenő abszorpciós sáv a karbonil-csoport vegyértékrezgésének 

jellemző sávja, ez több esetben konvolucióban van a νC=C vázrezgésével, amely 1590 

cm-1-nél mutat abszorpciót, amely a szén nanocső rácsszerkezetének rezgéséből adódik. 

A karboxil-csoportok vegyértékrezgése ~1710 cm-1 hullámszámnál abszorbeál. Ahhoz, 

hogy a minták között összehasonlítást tehessek a felületi oxigéntartalmú csoportok 
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aránya alapján, szükség volt arra, hogy a csúcsokat dekonvoláljam a (νC=C és νC=O, 

valamint a νC-O sávok felbontása); erre a célra OriginLab programot használtam, a 

csúcsokat Lorentz görbékkel bontottam fel, majd a görbék alatti területeket integráltam 

(46. ábra). 

 

 
46. ábra HNO3/H2SO4 eleggyel oxidált BCNT minták dekonvoluált FTIR spektrumai, 

a) BCNT 18, b) BCNT 19, c) BCNT 20 és d) BCNT 22 
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A felbontott spektrumok értékelése során kapott eredmények alapján 

hasonlítottam össze a szén nanocső mintákat (6. táblázat). A sávterületek 

összehasonlítása alapján a legnagyobb mértékben funkcionalizált szén nanocső minták a 

BCNT 20 és BCNT 22 jelölésű minták. A BCNT 18 és BCNT 19 nanocső minták 

eredményeit vizsgálva összességében csak az -OH csoport vegyértékrezgési sávjának 

területe mutat nagy különbséget a két minta funkcionalizáltságát tekintve.  

 

6. Táblázat. A salétromsav-kénsav eleggyel oxidált nanocsövek felületén kialakult 

oxigéntartalmú funkciós csoportok arányainak összehasonlítása, az FTIR spektrumokon 

beazonosított rezgések sávterületei alapján, a sávok felbontását követően. 

ν C-O-C ν C-O ν C-O β OH ν C=O ν C=O 

BCNT 18 0 0,08 0,94 0 0,62 0,51 

BCNT 19 0 0,77 0,69 0,14 0 0,31 

BCNT 20 0,54 0,3 1 0,26 0,77 0,28 

BCNT 22 0,03 0,83 1,59 0,14 0,23 0,42 

 

Az FTIR vizsgálatok során kapott spektrumok kiértékelését követően 

megállapítható, hogy az azonos oxidációs módszert alkalmazva eltérő funkciós csoport 

eloszlás valósulhat meg a különböző nanocsövek felületén. 

 

5.4.3 A nanocső alapú katalizátorhordozók diszpergálhatóságának és 

kolloidstabilitásának vizsgálata 

 

Az oxidációval kialakított disszociábilis funkciós csoportoknak köszönhetően 

megnövekszik a felületi töltéssűrűség, amely az elektrokinetikai potenciál abszolút 

értékének növekedését idézi elő. A megfelelő zeta potenciál érték (az oxidált 

nanocsövek esetében -30 mV nál negatívabb) esetében a csövek könnyen 

diszpergálhatóak vizes közegben, és hosszú ideig stabilis kolloid rendszert alkotnak. 

A nanocsövek diszpergálhatóságának jellemzése céljából elvégeztem az előzetes 

oxidációs vizsgálatok során kezelt BCNT minták vizes diszperzióinak elektrokinetikai 

potenciálmeghatározását (7. táblázat). A salétromsav-kénsav eleggyel oxidált minta 

vizes diszperziójában mért zeta potenciálja -66,5 mV, amely messze felülmúlja a 

kolloidstabilitás szempontjából kívánatos abszolút érték ±30 mV értéket. A 

salétromsavval oxidált minta esetében mért -41 mV érték is teljesíti ezt a kritériumot. A 
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hidrogén-peroxidos kezelésen átesett nanocsövek elektrokinetikai potenciálja, a 

mérések alapján messze elmaradt a savelegy esetében kapott eredményektől, és a 

perklórsavas oxidáció sem bizonyult elég hatékonynak. 

 

7. táblázat. Az előzetes oxidációs tesztek során kezelt BCNT minták zeta potenciál 

értékei 

BCNT – H2O2 BCNT – HClO4 BCNT – HNO3 BCNT – 

H2SO4/HNO3 

ζ=0,85 ± 0,2 mV ζ =-27,2 ± 2,3 mV ζ = -40,9 ± 2,8 

mV 

ζ = -66,5 ± 4,1 mV 

 

A funkciós csoportoknak köszönhetően jelentős mértékben megnőtt a szén 

nanocsövek hidrofil jellege, ezáltal a vizes közegben történő diszpergálhatóságuk 

mértéke is.  

Megmértem a katalizátorhordozóként használni kívánt, funkcionalizált 

nanocsövek elektrokinetikai potenciálját is, szintén vizes közegben. A 47. ábrán látható 

mintáknál, kivéve a BCNT 19 jelű mintát, -40 mV valamint -50 mV közötti értékeket 

mértem.  

 

 
c BCNT 18 BCNT 19 BCNT 20 BCNT 22 

ζ (mV) - 40,2 - 20,2 - 58,5 - 46,5 

 

47. ábra a.) A saveleggyel funkcionalizált BCNT minták vizes diszperziói 24 óra 

elteltével, b) a diszperziók elektrokinetikai potenciál eloszlás görbéi, c) a ζ potenciál 

értékek táblázatosan 
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A BCNT 19 jelű mintánál, melyet kisebb mértékben sikerült funkcionalizálni, 

már 10 perc elteltével aggregációt tapasztaltam, ennél a mintánál -20,2 mV zeta 

potenciált határoztam meg. 

Azt tapasztaltam, hogy a disszociábilis oxigéntartalmú felületi funkciós 

csoportok mennyiségének növelésével csökken a zéta potenciál, a csoportok 

disszociációja miatt fellépő töltéssűrűség növekedés miatt, ezáltal növekszik a vizes 

közegű szuszpenzió stabilitása. Azoknak a mintáknak a vizes közegű diszperziói, 

amelyek esetében kellő mértékben nagy volt a ζ-potenciál abszolút értéke még 24 óra 

elteltével sem ülepedtek. 

A nanocső diszperziók stabilitásának pH-függését ζ-potenciál méréssel 

vizsgáltam. A katalizátor készítése során savas kémhatású közegbe kerülnek a szén 

nanocsövek, és annak érdekében, hogy a katalizátorhordozó felületén a katalitikusan 

aktív részecskék egyenletes eloszlást mutassanak, feltétlenül szükséges a megfelelő 

mértékű diszperzió állandóság fenntartása. A pH beállítása c=0,010 mol/dm3 

koncentrációjú NaOH- valamint HCl-oldat segítségével történt. A salétromsavval kezelt 

szén nanocsövek esetében a pH növelése az izoelektromos pont elérése után jelentős 

növekedést idézett elő a ζ-potenciál abszolút értékénél (48. ábra). A salétromsavval 

oxidált CNT esetében alacsony pH-n (pH = 2,0-3,5) a H+ ionok adszorbeálódnak a CNT 

diffúz kettősrétegében. Az izolektromos pont elérését követően a pH növekedésével (pH 

> 3,5) a felületi disszociábilis savas csoportok deprotonálódása következik be, amely 

felületi töltésnövekedést idéz elő, és ennek köszönhetően az elektrokinetikai potenciál 

abszolút értéke szintén növekedést mutat. A sav eleggyel oxidált minta mérése során 

tapasztalt felületi töltéssűrűség-növekedést szintén a felületi savas funkciós csoportok 

fokozódó disszociációja eredményezi. A salétromsav-kénsav eleggyel kezelt 

nanocsövek vizes diszperzióját vizsgálva a pH növelése először az elektrokinetikai 

potenciál abszolút értékének növekedését idézi elő, majd a lúgos tartományban 

csökkenést figyelhetünk meg. A zeta potenciál abszolút értékének csökkenéséért a 

diffúz kettős réteg tömörödése a felelős, amely a nátrium-hidroxid kationjának 

(ellenion) a Na+ ionnak adszorpciója miatt következik be. Mind lúgos, mind pedig savas 

közegben -30 mV alatt maradt a ζ-potenciál, ami biztosította a CNT szuszpenzió 

nagymértékű stabilitását. A legkisebb mértékű potenciálváltozás a salétromsav-kénsav 

eleggyel oxidált minta esetében volt tapasztalható. 

Az utóbbi észrevétel azért is lényeges, mert a hidrogénező katalizátor 

készítéséhez felhasznált dihidrogén-hexakloro-platinát komplexnek köszönhetően a 
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diszperzió savas kémhatású lesz. Az katalizátorkészítés során lényeges, hogy stabilis 

CNT diszperziót képezzünk. A saveleggyel kezelt minták esetében ez a feltétel jól 

teljesíthető. 

 

 
48. ábra Az oxidált minták vizes diszperzióinak ζ-potenciál változása a pH 

függvényében 

 

Megvizsgáltam azt is, hogy a két különböző oxidálószerrel funkcionalizált 

BCNT minta vizes diszperzióinak stabilitását milyen mértékben befolyásolják az egy- 

és többértékű koaguláltató ionok. A vizes diszperziókat 0,01 mol/dm3 koncentrációjú 

KCl, 0,001 mol/dm3 CaCl2, valamint 0,001 mol/dm3 Ce(NO3)3 oldatokat adagoltam, 

miközben mértem a részecskék ζ-potenciálját (49/a-d ábra). A nagymértékben oxidált 

nanocső minta esetében a K+-ionok először kismértékű csökkenést okoztak a ζ- 

potenciál abszolút értékében, majd ez az érték a kálium-klorid koncentráció további 

növelésével nem mutatott jelentős változást, továbbra is -30 mV alatt maradt a ζ-

potenciál (49/a ábra). A salétromsavval kezelt nanocsövek esetében a KCl koncentráció 

növelésével csökken a zeta potenciál abszolút értéke, és -30 mV értéknél pozitívabb 

elektrokinetikai potenciált ér el, majd bekövetkezik a koaguláció. A salétromsav-kénsav 

eleggyel oxidált CNT vizes diszperziója továbbra is stabil maradt, aggregáció nem volt 

tapasztalható. A kétértékű hatóionok, a Ca2+-ionok jelentős mértékben halmozódtak fel 

a Stern rétegben, így csökkent a diffúz kettősréteg vastagsága, ez a ζ-potenciál meredek 

csökkenéséhez vezetetett (49/b ábra). A Ce3+-ionok adszorpciója szintén az 

elektrokinetikai potenciál drámai csökkenést idézi elő, ez a nulla ζ-potenciál elérését és 

a felület áttöltését idézi elő, amely a kolloidrendszer aggregációjával párosul (47/c 

ábra). Az előbbi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a szén nanocsövek vizes 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 86

közegben diszpergáltatva azokat a jegyeket mutatják, mint amelyek a tipikus 

kolloidrendszerek esetében várhatóak. A fentiek ismeretében a CNT kolloidrendszer 

többértékű koaguláltató ionok segítségével megszüntethető. 

 

 
49. ábra. Oxidált BCNT diszperziók ζ-potenciál értékei a különböző koaguláltató ionok 

koncentrációinak függvényében, a) K+ b) Ca2+ c) Ce3+ -ion koncentrációjának hatása a 

ζ-potenciál értékekre 

 

5.4.4 A CNT minták oxidáció hatására bekövetkező amortizációjának vizsgálata 

 

A szén nanocsövek fala sérül annak oxidációja során, az oxidáció mértékétől 

függően következik be a szén nanocsövek szerkezeti amortizációja. A CNT-alapú 

katalizátorhordozó egyik legnagyobb előnye, a szálas, laza, kazalszerű szerkezet. A 

felhasználhatóság érdekében törekedni kell ennek a szálas morfológia megőrzésére a 

megfelelő mennyiségű funkciós csoport elérése mellett. Ennek megfelelően szükséges 

kiválasztani a megfelő oxidációs eljárást. A szerkezeti amortizáció vizsgálata céljából 

felvettem az oxidált és kezeletlen CNT minták Raman spektrumait (50. ábra). 

Összehasonlítva a négy különböző oxidálószerrel funkcionalizált szén nanocsövek 

Raman spektrumait, a számított ID/IG arányok alapján a következő reláció állítható fel: 

 

ID/IG H2O2 < ID/IG HClO4; < ID/IG HNO3; < ID/IG HNO3/H2SO4 
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A legnagyobb mértékű eltérést a kezeletlen mintához viszonyítva a saveleggyel 

kezelt CNT mutatta. A perklórsavval és hidrogén peroxiddal kezelt minták ID/IG arányai 

számottevő eltérést nem mutatnak a kiindulási állapothoz képest. 

 
50. ábra. Az oxidált BCNT minták Raman spektrumai 

 

Az oxidációs előkísérletek eredményei alapján a cc. HNO3/cc. H2SO4 eleggyel 

végrehajtott oxidáció volt a leghatékonyabb, amint azt korábban az FTIR vizsgálatok 

alátámasztották, ezért a katalizátorhordozóként használni kívánt nanocsövek kezelése 

ezzel a saveleggyel történt.  

Megvizsgálva a katalizátorhordozóként tesztelni kívánt, salétromsav-kénsav 

eleggyel oxidált BCNT mintákat, azt tapasztaltam, hogy az ID/IG arány nem minden 

minta esetében mutatott jelentős változást a kezeletlen csövekhez viszonyítva (8. 

táblázat). Azoknál a BCNT mintáknál, amelyeknél a legcsekélyebb eltérést tapasztaltam 

a Raman spektrumok tekintetében, jóval kevesebb funkciós csoport található az FTIR 

eredmények alapján (6. táblázat). 

 

8. táblázat. Az CNT minták defekt és grafit rezgéseinek intenzításarányai 

  BCNT 18 BCNT 19 BCNT 20 BCNT 22 

Raman 

ID/IG 

kezeletlen BCNT 1,46 1,74 1,76 1,37 

BCNT-COOH 1,67 1,79 1,78 1,80 

 

A 48 óra időtartamú cc. HNO3/cc. H2SO4 eleggyel oxidált minták szerkezetét 

szintén megvizsgáltam, TEM felvételeken jól megfigyelhető, hogy az oxidációt 
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megelőzően a nanocsövek több mikrométer hosszúsággal rendelkeztek (51/a ábra). Az 

oxidatív kezelést követően a nanocsövek kisebb szakaszokra törtek el. (51/b ábra).  

 

 
51. ábra a) A kezeletlen és b) az oxidált BCNT minta TEM felvételei 

 

5.4.5 A BCNT minták N2-adszorpciós vizsgálata  

 

A katalizátorként alkalmazni kívánt hordozók fajlagos felületének ismerete, 

elengedhetelen egy-egy katalizátorhordozó jellemzése során. A négy 

katalizátorkészítéshez felhasznált BCNT minta fajlagos felületét a BET módszer 

segítségével határoztam meg. A 9. táblázatban foglaltam össze a minták fajlagos 

felületét.  

 

9. táblázat. Az oxidált BCNT minták fajlagos felülete  

Minta SBET [m2/g] 

BCNT 18 91 

BCNT 19 140 

BCNT 20 146 

BCNT 22 171 

 

Az adszorpciós izotermán jól megfigyelhető a nempórusos anyagokra jellemző 

izoterma, amelyen hiszterézist nem mutat (52. ábra). A bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek esetén a pórusosság elhanyagolható, mivel a csövek szerkeztüknek 

köszönhetően nem nyitottak, hanem zárt objektumok. A 2-50 nm átmérővel rendelkező 

pórusok jelenléte a mintában található amorf szénnek vagy a csövek által létrehozott 

aggregált mezopórusoknak köszönhető. A szén nanocsövek esetében tapasztalható 
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adszorpció egy többlépcsős folyamat. Az N2-adszorpciós izoterma kezdeti meredeken 

emelkedő szakasza azt jelzi, hogy az első réteg kialakulását erős szorbens-szorbát 

kölcsönhatás jellemzi. 

 

 
52. ábra A BCNT hordozók N2-adszorpciós izotermái, a) BCNT 18, b) BCNT 19, c) 

BCNT 20, d) BCNT 22 

 
5.5. A BCNT hordozós katalizátorok 

 
A szén nanocsövek önmagukban is mutathatnak katalitikus aktivitást a 

szerkezetükben található hibahelyek, valamint a beépített heteroatomok miatt. Ezek 

általában speciális laborkörülményeket igényelő reakciókra korlátozódnak (pl. 

foszgénszintézis), ezért a nanocsöveket, mint katalizátorhordozókat vizsgáltam.  

 
5.5.1 Platinával impregnált BCNT-katalizátorok előállítása Pt komplex 

felhasználásával  

 

Korábban említettem, hogy a nanocsövek funkcionalizálásának egyik célja, hogy 

rögzítsük a hordozó felületén a katalitikus hatást mutató fémionokat. A funkciós 

csoportok jelenléte nem elegendő ahhoz, hogy kellő mennyiségű fémtartalmat 
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alakíthassunk ki a hordozó felületén pusztán vizes oldatból történő impregnálással, ezért 

a katalizátor az alábbi módszerrel készült. 

A katalizátor készítés során a nanocsöveket platina komplex (H2PtCl6 x 6H2O) 

vizes oldatával impregnáltam. Az előkészítés során 0,5 g BCNT mintát mértem ki, majd 

ezt 100 ml desztillált vízben 15 percen keresztül homogenizáltam ultrahangos fürdőben. 

A vizes diszperzióhoz hozzáadtam a H2PtCl6 x 6H2O vizes oldatát, és további 10 percen 

keresztül homogenizáltam ultrahangos fürdőben. A Pt/CNT diszperziót rotációs 

vákuumbepárló segítségével szárazra pároltam, majd az így előállított platina-nanocső 

kompozit katalizátort 105 °C-on egy éjszakán át szárítószekrényben szárítottam. A 

platinaionokat 400 °C-on hidrogénnel redukáltam. A platinatartalom a mintákon közel 5 

m/m % volt, ennek ellenőrzése ICP méréssel történt. 

 

5.5.2 A Pt/BCNT minták jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópiával  

 

A szén nanocső mintákon található Pt-részecskék méretének és 

méreteloszlásának meghatározása ImageJ program segítségével, TEM vizsgálatok 

alapján történt. A platinasavval történő impregnálást követő hidrogénezés 

eredményeként keletkezett Pt-részecskék különböző méreteloszlással rendelkeznek a 

nanocsőmintákon (53/a-d ábra). A BCNT 18-Pt-katalizátor esetében az átlagos 

részecskeméret 6,7 ± 3,3 nm, a platinatartalom 5,13 m/m%. A BCNT 19-Pt 

nanokompozitban található platinarészecskék átlagos mérete 3,8 ± 1,8 nm, a Pt-tartalom 

5,07 m/m% volt. A BCNT 20-Pt minta esetében a Pt-részecskék mérete 3.9 ± 1,4 nm-

nek adódott, a mért Pt mennyisége 5,02 m/m%. A BCNT 22-Pt-katalizátort vizsgálva az 

átlagos átmérő 5,0 ± 2,3 nm, a Pt-tartalom 5,01 m/m% volt. Az eltérés a részecske 

átmérőket illetően annak köszönhető, hogy a felületen levő funkciós csoportok 

befolyásolják a Pt felületi diffúzióját, ami az aggregációt, több funkciós csoport 

jelenléte a kisebb részecskeméretek kialakulását segíti elő. 
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53. ábra. Pt/BCNT-katalizátor mintákban található Pt-részecskék méreteloszlása, a) 

BCNT 18 – Pt, b) BCNT 19-Pt, c) BCNT 20-Pt, d) BCNT 22-Pt 

 

5.5.3 A Pt/BCNT katalizátorok SEM-EDS vizsgálata 

 

A platinatartalmú katalizátorok platinatartalmának és az egyéb szennyezők 

minőségének és mennyiségének meghatározását a pásztázó elektronmikroszkóp EDS 

detektorát felhasználva végeztem el (54. ábra). Az SEM-EDS hasznos és gyors 

vizsgálati módszer, amely nem igényel komolyabb mintaelőkészítést. A kvalitatív 

eredmények alapján ismertté váltak azok a szennyező komponensek, amelyek a BCNT 

mellett maradtak vissza a tisztítást követően, vagy a Pt/BCNT kompozit előállítása 

során kerültek a mintába. A röntgenspektrumon megjelenik az Al és a Fe sávja, amely a 

nanocsövek előállítása során a katalizátorból maradt vissza (5% Fe/Al(OH)3). A Cl 

megjelenése két okra vezethető vissza. A tisztítási eljárás során alkalmaztam koncentrált 

sósav oldatot, emiatt a fent említett két fém klorid sója szennyezőként a mintában 

maradhatott. A másik lehetőség, és ez a valószínűbb, hogy a Cl a platina 

klorokomplexéből maradhatott a mintában, klorid formában. A többi CNT mintában 

levő Mg, ill. Ni szennyezők forrása a csövek előállítása során használt katalizátor. A 
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Ni/MgO-katalizátoron előállított BCNT nikkeltartalmának ismerete azért különösen 

fontos, mivel az aktív hidrogénező katalizátorfém.  

Az EDS elemzéssel kapott platinatartalom eltérést mutatott az ICP elemzések 

során nyert eredményektől. Az eltérés annak tulajdonítható, hogy az energiadiszperzív 

röntgen spektroszkópia, nagyon kicsi, néhány köbmikronos gerjesztési térfogatokból 

érkező röntgenfotonok detektálása lévén ad kvantitatív információkat. Az ICP-OES 

elemzés ezzel szemben a minta nagyobb mennyiségének feltárásával előkészített oldat 

fémtartalmának meghatározását teszi lehetővé, ezért a továbbiak során az ICP mérés 

eredményeire hagyatkoztam. 

 

 
54. ábra BCNT-Pt katalizátor SEM felvétele valamint EDS spektruma 

 

5.5.4 A Pt/BCNT katalizátorok vizsgálata röntgendiffraktometriával 

 

Mivel a katalitikus folyamatokat jelentős mértékben befolyásolja a katalitikusan 

aktív fématomok elhelyezkedése a kristálylapok felületén, ezért szükséges ismernünk, 

hogy milyen kristálylapokkal (hkl) rendelkeznek a Pt-részecskék. A Pt-részecskék 

vizsgálata XRD mérésekkel történt (55. ábra).  

Mind a négy nanocsőhordozós Pt-katalizátor esetében megjelentek a 

diffraktogramon a Pt(111) valamint a Pt(200) kristálylapjaira jellemző reflexiók, 39,79°; 

valamint 46,22° 2Θ szögeknél (53. ábra). Megjelenek a (002), (100) és (101) 

hexagonális grafitra jellemző reflexiók is 26,23°; 42,26°; valamint 44,42° 2Θ értéknél. 
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55. ábra A nanocső kompozit katalizátorok röntgendiffraktogramjai 

 

5.5.5 A Pt/BCNT katalizátorok szorpciós vizsgálati eredményei 

 

A 5 m/m% Pt-tartalommal rendelkező nanocsőmintákon, szintén végeztem 

nitrogén adszorpciós vizsgálatokat annak érdekében, hogy megvizsgáljam, milyen 

mértékben befolyásolták a BCNT-hordozós katalizátorok fajlagos felületét a felületen 

jelenlevő platina nanorészecskék. A mért fajlagos felület értékeket a 10. táblázat 

tartalmazza.  

 

10. táblázat. A Pt/BCNT katalizátorok fémtartalma és fajlagos felülete. 

Minta Pt tartalom [m/m%] 
Szennyezők [mg/kg] 

SBET [m2/g] 
Fe Ni 

BCNT 18 5,13 * 2,00 91 

BCNT 19 5,07 2,77 * 131 

BCNT 20 5,02 * 2,48 141 

BCNT 22 5,01 1,16 * 125 

(*) Kimutatási határ alatt 

 

Összevetve a nanocsőhordozós platinakatalizátorok fajlagos felület értékeit a 

platinamentes BCNT minták esetén kapott BET felület értékekkel (9. táblázat) azt 

tapasztaltam, hogy a platinával történő impregnálás hatására kismértékű 

felületcsökkenés következett be, amelyet az 56. ábra szemléltet. A Pt a csövek külső 
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felületére rakódik le, elvileg nem várható felületcsökkenés, csak akkor, ha pórusos szén 

van jelen.  

 

 
56. ábra A BCNT és Pt-BCNT-katalizátorok fajlagos felület értékei 

 
5.6 A katalizátorok tesztelése katalitikus hidrogénezési reakciókban 

 

Modelreakciókkal vizsgáltam milyen előnnyel jár az, hogyha a katalizátorfém 

aktív szén vagy a katalízisben gyakran használt alumínium-oxid helyett nitrogénnel 

dópolt szén nanocső felületén található. Egy rövid szénláncú, valamint egy hosszú 

szénlánú olefin hidrogénezési reakcióját vizsgáltam, a fentebb említett három 

katalizátorhordozó alkalmazása mellett. A két vizsgált olefin a but-1-én, valamint az 

oktadec-1-én volt. 

 

5.6.1 A BCNT-Pt-katalizátorok tesztjei 

 

A hidrogénezési reakciók előtt valamennyi katalizátort aktiváltam a megfelelő 

katalizátorszerkezet kialakítása céljából; ez a kezelés egy nitrogénatmoszférában történő 

hőkezelést (10 °C/perc felfűtési sebesség, 450 °C hőmérséklet, 30 perc kalcinálási idő , 

20 ml/perc nitrogén áramlási sebesség), valamint egy hidrogénnel történő redukciót 

(450 °C hőmérséklet, 20 ml/perc H2 betáplálás, 30 perc redukciós idő) foglalt magába.  

A felvett spektrumok mennyiségi kiértékelése érdekében 5 pontból álló 

kalibrációt végeztem különböző but-1-én tartalmú keverékekre. A program a kvantitatív 

kiértékelés során az ~1646 cm-1
 hullámszámnál megjelenő ν(C=C) sávterület alapján 

DOI: 10.14750/ME.2015.026



 95

számította ki az aktuális but-1-én tartalmat (57. ábra). A kettőskötések telítődése jól 

követhető a ν(C=C) 1610-1690 cm-1 és a νas(=CH2) 3075-3095 cm-1 hullámszám 

tartományban található vegyértékrezgések sávjainak eltűnésével, valamint a ~916 cm-1 

frekvenciánál található γ(=CH2) bólogató deformációs rezgéséhez tartozó sáv területe a 

telítődés folyamata során szintén csökken, végül eltűnik a spektrumból. A telítetlen 

kötésekre jellemző sávok eliminációjával egyidejűleg a telített szénhidrogének 

sávjainak intenzitásnövekedése is megfigyelhető. A metilcsoport „kaszáló” deformációs 

rezgésére jellemző sáv ~1390 cm-1 hullámszámnál, valamint az ~1460 cm-1-nél található 

„ollózó” vibrációs rezgésére jellemző sáv intenzitása szintén növekedést mutat a kettős 

kötésék eltűnésével. A metilcsoport vegyértékrezgései 3000-2800 cm-1 tartományban 

mutatnak elnyelést: νas(CH3) ~2962 cm-1 és νs(CH3) ~2872 cm-1. A metiléncsoport 

rezgéseinek abszorpciói νas(CH2) 2930-2920 és νs(CH2) 2860-2850 cm-1 között jelennek 

meg a spektrumban.  

 

 
57. ábra. a) but-1-én IR spektrumának változása a hidrogénezés során, különböző 

hőmérsékleteken, b) a ν(C=C) sávok változása a kettős kötések telítődése során 

 

Első lépésként megvizsgáltam, hogy a Pt-fémet nem tartalmazó szén 

nanocsőminták mutatnak-e katalitikus aktivitást a hidrogénezés során. A platinát nem 

tartalmazó csövek ilyen jellegű vizsgálatára azért volt szükség, hogy kizárhassam annak 

lehetőségét, hogy a CCVD nanocső szintézis során a tisztítási eljárást követően a 

csövekben visszamaradt fémszennyezők részt vegyenek a hidrogénezésben. A nikkel 

ugyanis kitűnő hidrogénező katalizátor, és amint az ICP elemzés is mutatta viszonylag, 

magas koncentrációban van jelen a katalizátorban. A HRTEM vizsgálatok során azt 

találtam, hogy a nikkel- és vasrészecskék bezáródtak a csövek belsejébe (58. ábra). 
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58. ábra A csövek belsejében csapdázódott katalizátorrészecske HRTEM és SAED 

felvétele 

 

A bezáródott részecskék felülete a reaktánsmolekulák által nem hozzáférhetőek, 

így nem kell attól tartani, hogy azok katalitikus aktivitást mutatnak a reakció során, de 

ezt bizonyítani is kell.  

A BCNT hordozó vizsgálata során a hidrogénezést atmoszférikus nyomáson, 20 

V/V % (8,2 x 10-3 mol/dm3) but-1-én tartalmú hidrogén-nitrogén gázelegyen hajtottam 

végre, a 20. ábrán ismertett kísérleti rendszert alkalmazva. A gázkeveréket 20 ml/perc 

N2, 20 ml/perc H2 és 10 ml/perc C3H8 keverésével készítettem, és ezt juttattam a 

reaktorba. A vizsgált minta (BCNT 19) tömege 100 mg volt, amelyet két üveggyapot 

dugó közé szorítottam. A töltetet nitrogénben történő kalcinálással majd 

hidrogénezéssel aktiváltam. Felvettem a kiindulási gázkeverék IR spektrumát úgy, hogy 

azt egy elágazó ágon elvezetve, a katalizátortöltetet kizárva áramoltattam a gázcellán 

keresztül. Ezt tekintettem kezdeti állapotnak (59. ábra). A háttérként a hidrogén-

nitrogén elegy (20-20 ml/perc) spektrumát vettem fel. A hidrogénezés során fűtöttem a 

reaktorteret 25-200 °C-ig és öt különböző hőmérsékleten vettem fel a spektrumokat (25, 

50, 100, 150, 200 °C).  
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59. ábra a) A hordozó katalitikus aktivitásának vizsgálata különböző hőmérsékleteken, 

b) és c) a C=C kötés vegyértékrezgési sávjainak integrált területértékei. 

 

A spektrumok jó egyezést mutattak valamennyi hőmérsékleten, 

intenzitásváltozás nem történt (59/a ábra). Az ~1650 cm-1 hullámszámnál megjelenő sáv 

területét integrálva számottevő eltérést a csúcsok alatti területek értékében sem 

tapasztaltam (59/b-c ábra). A platina nélküli BCNT minták tehát nem mutattak 

katalitikus aktivitást a but-1-én hidrogénezésében, a benne maradt fémszennyezések 

ellenére sem. Az elvégzett tesztek alapján bizonyítást nyert, hogy a csövek szerkezetébe 

zárt fém katalitikusan inaktív. 

Miután sikerült bizonyítani, hogy a hordozóként használt nanocső nem vesz részt 

a katalitikus reakcióban, megvizsgáltam ugyanezen CNT platinával impregnált 

változatát is. A mérések során 15 mg Pt katalizátort használtam fel. A katalizátor 

platinatartalma kisebb eltéréseket mutat, ennek megfelelően mértem be a felhasználni 

kívánt BCNT-Pt katalizátorok tömegét (11. táblázat).  
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11. táblázat. A Pt/BCNT katalizátorok platinatartalma (ICP-OES) 

 Pt tart. (m/m%) mkat (mg) 

BCNT 18 Pt 5,13 14,6 

BCNT 19 Pt 5,07 14,8 

BCNT 20 Pt 5,02 15,0 

BCNT 22 Pt 5,01 15,0 

 

A hidrogénezési eljárás megegyezett a korábban leírtakkal. A gázelegy 

olefintartalmát (but-1-én) FTIR spektrumok kiértékelésével követtem nyomon, az 1640 

cm-1 hullámszámnál megjelenő C=C rezgés abszorpciós sávjának területérték változása 

alapján (60. ábra). 

 

 
60. ábra. A vizsgált gázelegy IR színképe hidrogénezés után a) és azt megelőzően b) 

 

A hidrogénezőképesség összehasonlítására elvégzett hőmérséklet programozott 

kísérletek során a hidrogénező reaktort egy termosztát segítségével hűtöttem, így 

lehetősségem volt 0 °C-tól kezdődően felvenni a vizsgált gázkeverék spektrumát. A 

hidrogénezést 5 °C-os lépésekkel haladva a 0-130 °C hőmérséklettartományban 
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végeztem el. Nagyobb hőmérsékleten történő vizsgálatok elvégzésére csőkemence 

biztosította a megfelelő termosztálást. 

A spektrumokat a hőmérsékletemeléstől számítva 20 perc elteltével vettük fel. A 

kiértékelést itt is az 1646 cm-1 hullámszámnál megjelenő νC=C sávterület 

meghatározásával végeztem el.  

 

5.6.2 BCNT-Pt katalizátorok but-1-én hidrogénezése során mutatott aktivitásának 

vizsgálata 

 

A hidrogénezés során vizsgáltam, hogy a katalizátorok mennyi idő elteltével 

aktiválódnak különböző hőmérsékleteken. A teszteket 30 percen keresztül végeztem, a 

spektrumokat percenként vettem fel. A hidrogénezést a katalizátorok aktivitásától 

függően 0 °C, 25°C, 50°C és 110 °C valamint 120 °C hőmérsékleten végeztem el. A 

hidrogénezési tesztek során vizsgált négy katalizátorminta paramétereit a 12. táblázat 

tartalmazza. 

 

12. táblázat. A katalizátorok főbb paraméterei 

 Raman ID/IG 

(ox. CNT) 

SBET (m2/g) 

(ox. CNT) 

dPt 

(nm) 
diszperzitás 

Pt tart. 

(m/m%) 
mkat. (mg) 

BCNT 18 Pt 1,67 90,7 6,7 0,24 5,13 14,6 

BCNT 19 Pt 1,68 140,4 3,8 0,42 5,07 14,8 

BCNT 20 Pt 1,66 146,1 3,9 0,41 5,02 15,0 

BCNT 22 Pt 1,80 124,9 5,0 0,32 5,01 15,0 

 

A tesztek során vizsgált katalizátorok közül, két minta a BCNT 20-Pt valamint a 

BCNT 22-Pt, már 0 °C hőmérsékleten rendkívül aktívnak mutatkozott but-1-én 

hidrogénezése során (61/c és 61/d ábra). A BCNT 20-Pt-katalizátoron alacsony 

hőmérsékleten (0 °C) a but-1-én 83 %-a telítődött, majd 25 °C-ra termosztálva ez az 

érték már 89 %-ra növekedett, 50 °C-on 98 %-os konverziómaximumot értem el. A 

BCNT 22-Pt esetében már 0 °C-on átalakult a but-1-én mennyiségének 98 %-a, a 

hőmérséklet növelésével 99 %-os konverzióértéket értem el. A BCNT 18-Pt és BCNT 

19-Pt katalizátorok nem mutattak akkora mértékű katalitikus aktivitást, mint amelyet a 

20-as és 22-es jelű minták esetében mértem. A két utóbbi katalizátorminta nem volt 
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aktív alacsony hőmérsékleten (0, 25, 50 °C), a BCNT 18-Pt katalizátor 110 °C-on 

mutatott maximális konverziót, amely jelen esetben 81 %, amely a hőmérséklet 

növelésével 2-3 %-ot csökkent (61/a ábra). A BCNT 19-Pt minta esetében sem volt 

számottevő mértékű konverzió alacsony hőmérsékleten, a legnagyobb mértékű 

átalakulást (92 %) 120 °C-ra felfűtve tudtam elérni (61/b ábra). 

 

 
61. ábra A 18 (a), 19 (b), 20 (c), 22 (d) jelű katalizátorokon elért but-1-én konverziók 

az idő függvényében 

 

A konverzióértékeken kívül meghatároztam a katalitikus aktivitást jellemző TOF 

értékeket is192. A TOF (turnover frequency) megadja egy katalitikusan aktív helyen 

másodpercenként átalakuló molekulák számát, meghatározására az alábbi egyenletet 

használtam.  

 

 
 

A w a but-1-én áramlási sebessége (m3/s), p a but-1-én nyomása (Pa), R az 

egyetemes gázállandó (J/mol*K), T a gáz hőmérséklete (K), m a Pt tömege (g), d a 

diszperzitás, M a platina moláris tömege (g/mol), X pedig a konverzió. 
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A diszperzitás számításához az alábbi összefüggést használtam193: 

 

 
 

ahol a képletben szereplő paraméterek: A a Pt atomtömege (195,08), ρ a Pt 

sűrűsége (21,45 * 106 g/m3), δ egy Pt atom helyigénye (5,72*10-20 m2), L az Avogadro 

állandó (6 * 1023 db), d a Pt részecske átlagos átmérője (10-9m). 

A BCNT 18-Pt minta esetében a 6,7 nm átmérővel rendelkező 

platinarészecskékre vonatkoztatva 4,8 db but-1-én molekula/Pt aktív hely/másodperc 

értéket kaptam 110 °C hőmérsékleten (62/a ábra). A BCNT 19-Pt mintára (dPt 3,8 nm) 

számított TOF érték: 3,2 (62/b ábra). A BCNT 20-Pt (dPt 3,9 nm) felhasználásával elért 

maximális TOF érték: 3,6 molekula/aktív hely/másodperc (62/c ábra). Az 5 nm 

átmérővel rendelkező Pt részecskéket tartalmazó BCNT 22-Pt minta esetében 0 °C-on 

meghatározott TOF: 5 molekula/aktív hely/ másodperc (62/d ábra).  

 

 
62. ábra A 18 (a), 19 (b), 20 (c), 22 (d) jelű katalizátorokon elért TOF értékek az idő 

függvényében 
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5.6.3 A katalizátorok hidrogénezőképessége hőmérsékletprogramozott reakció során 

 

A BCNT 18-Pt- és a BCNT 19-Pt-katalizátorokon hőmérsékletprogramozott 

reakciókat végeztem. Ábrázoltam a but-1-én konverzióját a hőmérséklet függvényében 

és a BCNT 18-Pt minta esetében először lassan, majd 90 °C-től kezdődően meredeken 

emelkedő telítési görbét kaptam. 110 °C-on mértem a legnagyobb mértékű átalakulást 

(81,2 %) (63/a ábra). A BCNT 19-Pt katalizátor tesztje során 0 °C hőmérsékleten 

kismértékű csökkenést tapasztaltam a but-1-én koncentráció esetében, ami a 

hőmérséklet növelésével fokozódott, végül 120 °C-on értem el a maximális konverziót 

(94,8 %) (63/b ábra). 

 
63. ábra but-1-én hidrogénezése során számolt X% és TOF értékek a hőmérséklet 

függvényében. a) BCNT 18-Pt, b) BCNT 19-Pt 

 

A katalizátoron élettartamvizsgálatokatokat végeztem: 4 órán keresztül 30 

perces időközönként vettem fel a gázelegy spektrumát. A mérés során kapott 

eredmények alapján a BCNT 18-Pt-katalizátoron végzett teszt esetében tapasztaltam 

konverziócsökkenést két óra elteltével. A BCNT 19-Pt esetében minimális visszaesést 

mértem a but-1-én hidrogénezésnek mértékében, ez a konverziócsökkenés nem volt 

több 2,5 %-nál. A BCNT 20-Pt és a BCNT 22-Pt jelű katalizátorok vizsgálata során 

nem tapasztaltam dezaktiválódást. 

 

5.6.4 A katalizátor aktivitásának hőmérsékletfüggése 
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Megvizsgáltam, hogyan változik a katalizátorok aktivitása a hőmérséklet 

emelésével. Ennek érdekében hőmérséklet programozott vizsgálatokat végeztem. A 

BCNT 19 minta vizsgálata során kapott eredmények a 64. ábrán láthatóak, azt 

tapasztaltam, hogy 125 °C hőmérsékleten mért maximális but-1-én konverzió (92%) 

hőmérséklet emelésével 225 °C-ig lassú csökkenést mutat, amely a hőmérséklet további 

növelésével fokozódik. A katalizátor 450 °C-ot elérve dezaktiválódott (64. ábra). 

Megismételve a kísérletet a katalizátor teljes inaktivitást mutatott a but-1-én 

hidrogénezése során. Valamennyi nanocsőhordozós katalizátor esetében azt 

tapasztaltam, hogy a hőmérséklet emelése (400 °C felett) a katalizátor dezaktiválódását 

okozza. 

 

 
64. ábra A BCNT 19 katalizátor aktivitásának hőmérséklet függése, a) A hidrogénezés 

során különböző hőmérsékleteken felvett IR spektrumok C=C vegyérték rezgési sávjai,  

b) Az X% és TOF értékek hőmérsékletfüggése 

 
5.6.5 A dezaktiválódott Pt/BCNT nanokompozit katalizátorok HRTEM-SAED vizsgálata 

 

Elvégeztem a használt, dezaktiválódott BCNT Pt-22 katalizátorminta 

nagyfelbontású elektronmikroszkópos (HRTEM) vizsgálatát. A HRTEM felvételen jól 

megfigyelhető az a ~5 nm vastagságú szén réteg, amely a platina részecskék felületén 

alakult ki a katalizátor mérgeződése során (65/b ábra). A részecskék felületén kialakult 

szénréteg jelenléte magyarázat arra, hogy miért nem mutatott a kimerült katalizátor 

semmilyen katalitikus aktivitást a hidrogénezés során. Az EDX spektrumon jól 

azonosíthatók a platina jellemző sávjai (65/c ábra). A területhatárolt elektrondiffrakció a 

Pt (111) krisztallitok jelenlétét támasztja alá. 
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65. ábra a) A dezaktiválódott katalizátorról készült HRTEM felvétel, b.) a szénréteggel 

mérgeződött Pt-részecske, c) a területről készült EDX spektrum, d) a Pt-részecske 

SAED képe 

 

5.6.6 Platinakolloiddal impregnált BCNT katalizátor jellemzése és katalitikus 

aktivitásának vizsgálata 

 

Készítettem olyan Pt-CNT-katalizátort, ahol a szén nanocsöveket (BCNT 22) 

magas Pt-tartalommal rendelkező kolloiddal impregnáltam, vizes szuszpenzióban.  

A nagy Pt-tartalmú szol előállítása úgy történt, hogy H2PtCl6 x 6H2O komplexet 

polietilén-glikol 400 közegben oldottam fel kevertetés közben, majd Hielscher UIP 

1000 ultrahangos homogenizátorral kezeltem. A Pt-ionok polietilén-glikolban alakultak 

át nanorészecskékké, ahol a PEG nem csak diszperziós közegként, hanem 

redukálószerként is szolgált. 

A BCNT 22 minta vizes diszperziójához annyi Pt-kolloidot adtam, hogy az 

elkészített katalizátor Pt-tartalma 5,00 m/m % legyen. A vizes diszperziót 

vákuumbepárlón szárazra pároltam és N2-atmoszférában 700 °C-on hőkezeltem, hogy 

eltávolítsam a polietilén-glikolt .  

A katalizátor platinatartalmát ICP mérésekkel ellenőriztem. Ez 4,98 m/m %-nak 

adódott. A részecskeátmérőket HRTEM felvételek alapján határoztam meg (66/a ábra). 

Az átlagos részecskeátmérő ~3,9 nm volt, ami jó egyezést mutat a platinakolloidon 
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elvégzett DLS vizsgálatok során kapott eredménnyel. A platina részecskékre számított 

diszperzitás 0,41 volt. Az XRD vizsgálat alapján a katalizátor Pt (111) valamint Pt (200) 

felszínű krisztallitokat tartalmazott (66/b ábra). 

 

 
66. ábra a) A platina kolloiddal kezelt BCNT minta HRTEM felvétele, b) XRD 

eredménye 

 

A Pt kolloid/BCNT katalizátoron is elvégeztem a hidrogénezési reakciókat: 0, 

25, 50 °C hőmérsékleten nem tapasztaltam hidrogénezést, a hőmérséklet 120 °C-ra 

történő emelésével 10 perc alatt a but-1-én 89,7 % telítődött, 120 °C hőmérsékleten a 

TOF értéke 5,1 (67. ábra).  

 

 
 

67. ábra A Pt kolloid/BCNT-katalizátorok aktiválódásának időfüggése, a) konverzió b) 

TOF változása az idő függvényében 
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A hőmérsékletprogramozott vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy 60 °C-tól 

kezdődően történt meg az alkén átalakulása, majd a konverzió a maximumát 120 °C-on 

érte el (68/a ábra). Az élettartamvizsgálatokok alapján megfigyelhető, hogy négy óra 

elteltével is aktív a katalizátor, a konverzióban ~3 %-os csökkenés volt csak 

tapasztalható (68/b ábra). 

 

 
68. ábra a) A hőmérséklet programozott vizsgálat eredménye, b) a katalizátor 

élettartam vizsgálatának eredménye 

 

A HRTEM felvételeken megfigyelhető, hogy a nanorészecskék jelentős részének 

felületén a polietilén-glikol bomlása során amorf szénréteg marad vissza, így ezek a Pt 

részecskék a reaktáns molekulák számára nem hozzáférhetőek, katalitikusan inaktívak 

(69. ábra). A platinakomplex oldatával impregnált BCNT 22 minta valamint a 

platinakolloiddal kezelt BCNT 22 minták katalitikus viselkedésében tapasztalt eltérés 

részben a fentebb leírtaknak tulajdonítható. 

 

 
69. ábra A platinakolloiddal impregnált CNT HRTEM felvétele, a szénréteggel borított 

Pt részecskékkel 
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5.6.7 Pt/aktív szén katalizátor jellemzése és but-1-én hidrogénezése során mutatott 

hatékonysága 

 
Elvégeztem a katalizátorkészítést aktív szenet használva hordozóként, a 

nanocsőminták esetében alkalmazott eljárást követve. Az aktív szén (Reanal) Pt 

tartalma az ICP-OES vizsgálatok alapján 4,9 m/m% volt. Az aktívszén hordozós 

platinakatalizátor (Pt/AC) fajlagos felülete: 328 m2/g. A HRTEM felvételén látható 

platinarészecske átlagos átmérője ~3,6 nm, ami alapján a számított diszperzitás 0,44 

(70/a ábra). A röntgendiffrakciós elemzések alapján kimutatható a Pt jelenléte; a 

jellemző reflexiók 39,8 és 46,2 2Θ szögeknél találhatók (70/b ábra). 

 

 
70. ábra a) A Pt/AC katalizátor HRTEM felvétele és a részecskék méreteloszlása, b) a 

katalizátor XRD mintázata 

 

A Pt/AC-katalizátoron is végeztem hidrogénezési reakciókat, 25 °C 

hőmérsékletre termosztálva a reaktort.  A reakció során a but-1-én 94,8 % telítődött, 

hasonlóan 25 °C-on, 50 °C-ra emelve a hőmérsékletet 95,2 %-ra növekedett konverzió 

mértéke, ebben az esetben a TOF 3,7 értéknek adódott (71/a-b ábra). 
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71. ábra a) Az 5 m/m% Pt/aktív szén katalizátoron elvégzett hidrogénezés során mért 

konverzió, b) TOF változása az idő függvényében 

 

Az élettartamvizsgálatok során 4 óra elteltével az aktívszénhordozós minta is 

tartotta aktivitását a BCNT minta esetében mért eredményekhez hasonlóan  

Az AC hordozós katalizátor hőmérséklettűrését szintén vizsgáltam. A 

hidrogénezés során mért maximális konverzióérték 94,1 % volt, ami 125 °C 

hőmérsékletet meghaladva lassú csökkenést mutatott, majd 300 °C-ot túllépve ez a 

csökkenő tendencia fokozódott, és 500 °C-ot elérve a konverzió alig 1 %-ra csökkent. A 

TOF érték 3,1 volt a maximális átalakulás során, ez az érték a katalizátor 

dezaktiválódása után 0,1-re csökkent (72.ábra). 

 

 
72. ábra A Pt/AC-katalizátor aktivitásváltozása a magas hőmérsékleten, a) a C=C 

vegyértékrezgés sávjának fokozatos eliminációja a hidrogénezés során, b) különböző 

hőmérsékleteken mért konverzió- és TOF-értékek. 
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5.6.8 A Pt/Al2O3 katalizátor aktivitásának vizsgálata but-1-én hidrogénezése során 

 

Az alumínium-oxid-hordozós platina katalizátor előállítása során ugyanúgy 

jártam el, mint a korábbi hidrogénező katalizátorok esetében. A hordozó szerepét 

Brockmann I neutrális alumínium-oxid töltötte be (SBET = 155 m2/g, 150 mesh). A 

Pt/Al2O3-katalizátor fajlagos felülete SBET: 98,53 m2/g, ICP-OES méréssel 

meghatározott Pt tartalma 4,15 m/m% volt. Az XRD eredményekből a Scherrer 

egyenlet alapján a katalizátor 8,7 nm átlagos átmérővel rendelkező platina 

nanorészecskéket tartalmaz, ami alapján a számított diszperzitás 0,18 értéknek adódott. 

A minta diffraktogramján jól azonosíthatóak a Pt(111), valamint a Pt(200) 

kristálylapjaira jellemző reflexiók 39,8 valamint 46,5 2Θ szögeknél (73. ábra). Az 

alumínium-oxid jellemző reflexiói változó intenzitással szintén megjelennek a 

diffraktogramon. A (300) lapok 68,1 2Θ szögnél mutatnak intenzív reflexiót, valamint 

azonosíthatók a további Al2O3 kristálysíkok is: 35,2 (104); 37,8 (110); 43,4 (113); 52,7 

(024); és 57,6 (116) 2Θ értékeknél. 

 

 
73. ábra A Pt/Al2O3-katalizátor röntgendiffraktogramja 

 

Az alumínium-oxid-hordozós katalizátor szintén aktívnak mutatkozott but-1-én 

hidrogénezése során, már alacsony hőmérsékleten is. A but-1-én konverzió 0 °C 

hőmérsékleten 14 perc alatt elérte a maximumot (97,45 %), 25 °C-on majd 50 °C-ra 

emelve 99 %-os átalakulást mértem, a TOF értéke nulla fokon 10,5 volt, 
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szobahőmérsékletre termosztálva a rendszert 9,7-et mértem, és 50 °C-ra emelve a 

hőmérsékletet, 9 db but-1-én molekula alakult át egy másodperc alatt egy Pt aktív 

centrumon (74. ábra). 

 
74. ábra a) A Pt/Al2O3-katalizátoron mért but-1-én konverzió, b) TOF az idő 

függvényében  

 

Megvizsgáltam, hogy a katalizátor élettartama négyórás folyamatos 

hidrogénezés során mutat-e dezaktiválódást; a tesztet 50 °C hőmérsékleten végeztem el. 

A négyórás élettartamvizsgálat során a katalizátor aktivitása nem mutatott jelentős 

változást. 

A Pt/Al2O3-katalizátor aktivitása csökkenést mutatott 100 °C hömérséklet felett 

elvégezve a hidrogénezést (75. ábra). A 100 °C-on mért konverzió 98,8 %, a TOF 

értéke 7,8 volt. A hőmérsékletet fokozatosan, 500 °C-ra növelve, a konverziós görbe 

első szakaszán lassú csökkenés figyelhető meg, amelynek lefutása 200 °C-t elérve 

gyorsuló tendenciát mutat. A 450 °C felett a görbe meredekségének csökkennése lassul, 

közeledik a katalizátor teljes dezaktiválódása. A konverzió elérve az 500 °C 

hőmérsékletet 4,2 %-ra esik vissza. A hidrogénezési tesztet megismételve, nem 

tapasztaltam katalitikus aktivitást a kimerített (mérgeződött) katalizátoron. 
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75. ábra A Pt/Al2O3-katalizátor aktivitásának változása magas hőmérsékleteken, 100-

500 °C tartományban mért konverzió és TOF értékek 

 

5.6.9 A három tesztelt katalizátor hordozó összehasonlítása 

 
A hidrogénezési reakciókban összehasonlítottam a legaktívabb szén nanocső 

hordozós katalizátort, a BCNT 22 jelű mintát, a Pt/Al2O3-, valamint a Pt/AC-

katalizátorokkal. Megállapítható, hogy 25 és 50 °C hőmérsékleten a but-1-én 

hidrogénezése során nincs nagy különbség a hordozók között a hidrogénezési folyamat 

sebességét tekintve. Mindhárom hordozón elvégezve a hidrogénezést 50 °C 

hőmérsékleten, már ~15 perc alatt elérte a but-1-én konverzió a maximumot (76. ábra).  

 

 
76. ábra A három katalizátorhordozón 50 °C-on elvégzett hidrogénezési tesztek 

konverzió eredményei az idő függvényében 

 

Összehasonlítva a három különböző katalizátor, but-1-én gázfázisú 

hidrogénezése során mutatott aktivitását látható, hogy mind az elért but-1-én konverzió, 
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mind pedig a hidrogénezés sebessége nem mutat jelentős eltérést. Megállapítható, hogy 

a nitrogénnel dópolt szén nanocsövek képesek felvenni a versenyt egyéb katalizátor 

hordozókkal, nevezetesen az aktív szénnel, valamint az alumínium-oxiddal, amelyeket 

elterjedten alkalmaznak a különböző kémiai technológiákban. 

 

5.6.10  A katalizátorok tesztje oktadec-1-én hidrogénezése során 

 
A rövid szénláncú olefin esetén nem volt szignifikáns különbség a katalizátorok 

között, mindhárom kiválasztott katalizátor mintán 50 °C-on sikerült elérni a maximális 

but-1-én átalakulást közel azonos idő alatt. Annak érdekében, hogy lássam jelentkezik-e 

aktivitásbeli különbség az egyes katalizátorhordozók között a hidrogénezés sebességét 

tekintve, szükséges volt elvégezni egy hosszú szénláncú olefin hidrogénezését. A szén 

nanocső hordozós katalizátorok közül a Pt/BCNT 22 jelű mintát hasonlítottam össze a 

Pt/Al2O3- és a Pt/AC-katalizátorokkal 50 °C hőmérsékleten, oktadec-1-én 

folyadékfázisú hidrogénezése során.  

Az oktadec-1-én hidrogénezése során cn=0,2625 mol/dm3 oktadec-1-éntartalmú 

oktanolos oldatot készítettem és ezt hidrogéneztem 50 °C hőmérsékletre termosztálva a 

reakcióelegyet. A katalizátorokból 40 mg-ot használtam, amelyet ultrahangos fürdő 

segítségével diszpergáltattam az oktanolos fázisban. A hidrogénezés során intenzív 

kevertetést alkalmazva, 50 ml/perc hidrogén betáplálás mellett történt a hidrogénezés. A 

hidrogénezés folyamatát FTIR mérésekkel követtem nyomon. A reakcióelegyből adott 

időközönként mintát vettem, majd a katalizátor eltávolítása után felvettem az oktanolos 

fázis IR spektrumát folyadék küvettában (KBr ablak). A kettőskötés telítődésének 

időfüggését a C=C vegyértékrezgéshez tartozó sáv területváltozásának vizsgálatával 

tanulmányoztam. Azt, hogy egyenes arányban áll-e a csúcstereület az oktadec-1-én 

koncentrációval, egy öttagú oktadec-1-én/oktanol oldatsorozattal ellenőriztem. A 

hidrogénezést a 21. ábrán látható reaktorban végeztem el.  

 
5.6.11  Oktadec-1-én konverzióváltozása a hidrogénezés során  

 
Az oktadec-1-én hidrogénezése során a három tesztelt katalizátor közül, a szén 

nanocső hordozós katalizátor volt a legaktívabb, annak részvételével volt a legnagyobb 

a hidrogénezés sebessége (77. ábra). Az aktívszénhordozós platina katalizátor tesztje 

során volt a legkisseb az oktadec-1-én átalakulásának sebessége, az alumínium-oxid-

hordozós minta esetében sem volt kielégítő a reakció sebessége. Két óra elteltével a 
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CNT hordozós katalizátoron az oktadec-1-én 98 %-a alakult át, amíg a Pt/Al2O3 

esetében 52 % a Pt/AC katalizátoron 39 % volt az elért konverzió. 

 

 

 
77. ábra Oktadec-1-énen elvégzett hidrogénezési teszt eredményei a három 

katalizátorhordozót vizsgálva 50 °C-on, az idő függvényében 

 

Összehasonlítva a három hordozó esetében, a gázfázisú és folyadékfázisú 

hidrogénezés során tapasztalt katalitikus aktivitásokat, megállapítható, hogy a gázfázisú 

hidrogénezés során nem jelentkezett jelentős különbség a hidrogénezés sebességét 

tekintve, viszont folyadékfázisú reakció sebességében szignifikáns különbség 

mutatkozik. Az oktadec-1-én folyadékfázisú hidrogénezése során megfigyelt eltérés 

azzal magyarázható, hogy a két pórusos katalizátor felületén a pórusos szerkezet miatt 

lassú az anyagtranszport, ez a hidrogénezés sebességét csökkenti. A nitrogénnel dópolt, 

bambusz szerkezetű nanocsövek esetében hiányzik az a pórusos szerkezet, amely az 

aktív szénre, valamint az alumínium-oxidra jellemző.  
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6. Összefoglalás 

 

Doktori munkám során aminokból, kiindulva állítottam elő magas 

nitrogéntartalommal rendelkező, bambusz szerkezetű, szén nanocsöveket. Butil-amint, 

trietil-amint és ciklohexil-amint alkalmaztam szénforrásként. Öt különböző 

katalizátoron végeztem el a CCVD szintézist: 5 m/m % Fe/MgO,  5 m/m% Ni/MgO 5 

m/m % Ni/Al(OH)3, 5 m/m % Fe/Al(OH)3, valamint egy kétfémes katalizátoron: 2,5 

m/m% Co - 2,5 m/m% Fe/MgO. A szénforrások átalakulásának mértékéből 

megállapítottam, hogy mely katalizátorok alkalmasak és melyek alkalmatlanok 

nanocsövek aminokból történő előállítására. Három katalizátor bizonyult alkalmasnak: 

2,5 m/m% Co - 2,5 m/m% Fe/MgO,  5 m/m% Ni/MgO és a 5 m/m % Fe/Al(OH)3, ezek 

felhasználásával elvégeztem a CCVD szintézis optimalizálását annak érdekében, hogy 

elérjem a szénforrások legnagyobb mértékű átalakulását. Az optimalizálási 

kísérletetekben, minden esetben 0,5 g katalizátort használtam.  Az optimális szintézis 

paraméterek mellett állítottam elő nitrogéndópolt szén nanocsöveket, amelyeket számos 

anyagtudományi vizsgálati módszerrel tanulmányoztam. Transzmissziós 

elektronmikroszkópia segítségével jellemeztem a nanocsövek szerkezetét, és 

megállapítottam, hogy mely nanocsőminták esetében jellemző az azonos szén nanocső 

morfológia. Figyelembe vettem a szintézisek eredményeit, valamint azt hogy egy-egy 

mintán belül egységes morfológiával rendelkezzenek a nanocsövek, ennek megfelelően 

kiválasztottam azokat a szintéziskörülményeket, amelyek alkalmazásával előállítottam 

négy szén nanocsőmintát, amelyeket a későbbiek során katalizátorhordozóként 

használtam fel. Termogravimetriai vizsgálatokat végeztem, amelyek igazolták azt a 

feltevésemet, hogy a katalizátorból visszamaradó fémoxidok katalizálják a csövek 

termikus oxidációját, a csövek szerkezeti hibái szintén a gyulladási hőmérséklet 

csökkenéséhez vezetnek.   

Röntgen fotoelektron spektroszkópia segítségével kimutattam, hogy a 

nanocsövek falába a nitrogén grafitos-nitrogén, valamint piridinszerű N-atomok 

formájában épült be. Elemanalízis alkalmazásával bizonyítottam, hogy a 

szintézishőmérséklet növelésével csökken a nanocsövek szerkezetébe beépülő nitrogén 

mennyisége. Raman spektroszkópiai vizsgálatok alapján korrelációt találtam szén 

nanocsövek szerkezetében kialakult hibahelyek mértéke, valamint a csövek 

nitrogéntartalma között, ugyanis a nagyobb nitrogéntartalommal rendelkező csövek 

több szerkezeti hibát tartalmaznak. A nitrogén dópolt nanocsövek termikusan kevésbé 
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stabilak, mint a nem dópolt társaik, ezért a dópolt csövek könnyebben oxidálhatók, mint 

a nem dópolt társaik. Az oxidált szén nanocsövek nagyobb mértékben diszpergálhatók 

vizes közegben, mint a nem oxidált szénformák. A nagy diszperziós stabilitás a 

katalizátor készítés során lényeges, mivel nagyobb diszperzitásfokú nanorészecskék 

alakulnak ki a hordozó felületén. A nagy diszperzitású katalizátorok megnövekedett 

katalitikus aktivitást mutatnak. A szén nanocsöveket 65 m/m%-os salétromsav és 98 

m/m%-os kénsav elegyben oxidáltam annak érdekében, hogy oxigéntartalmú funkciós 

csoportokat alakítsak ki a nanocsövek felületén, amelyeket Fourier transzformációs 

infravörös spektroszkópiával vizsgáltam. 

Az oxidált BCNT mintákat impregnáltam H2PtCl66H2O vizes oldatával, azután 

szárítottam, majd redukáltam 400 °C-on hidrogén atmoszférában. A minták 

platinatartalma 5 m/m% volt, amelyet ICP mérésekkel ellenőriztem. Azonos módon 

állítottam elő 5 m/m% platinatartalmú alumínium-oxid, illetve aktívszén hordozós 

katalizátorokat is. A katalizátorokon található platinarészecskék felszíne Pt(111) és 

Pt(200) elrendeződést mutat, amelyet XRD vizsgálatokkal igazoltam. A nanocső alapú 

Pt-katalizátorok fajlagos felületei nem mutatnak jelentős eltérést a nitrogénadszorpciós 

vizsgálatok alapján. A Pt/alumínium-oxid katalizátor is hasonló fajlagos felületet 

mutatott, mint a nanocsőhordozós katalizátorok, a Pt/aktívszén katalizátor fajlagos 

felülete közel a kétszerese volt azoknak, 328 m2/g volt. A platina- katalizátorok 

katalitikus aktivitását but-1-én gázfázisú, valamint oktadec-1-én folyadékfázisú 

hidrogénezési reakciójában teszteltem. A nanocsőhordozós katalizátorok katalitikus 

aktivitását összehasonlítottam a két, pórusos hordozón kialakított Pt katalizátorral. 
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Az értekezésben bemutatott kísérleti munka alapján elért új tudományos eredményeket 

az alábbiakban összegzem: 

 

T1. Három különböző szerkezetű amin felhasználásával (egy primer − butil-amin, 

egy tercier − trietil-amin, egy ciklusos − ciklohexil-amin) szén nanocsöveket állítottam 

elő CCVD (kémiai katalitikus gőzfázisű leválasztás) módszerrel. A CCVD szintézis 

során öt különböző összetételű katalizátoron vizsgáltam a szénforrások átalakulásának 

(konverziójának) mértékét, 650°C, 700°C, 750°C, 800 °C szintézishőmérsékleten, 

ennek megfelelően megállapítottam, hogy az általam alkalmazott körülmények mellett 

mely katalizátorok alkalmasak és melyek alkalmatlanok bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek szintézisére.  

T1./1. Azt tapasztaltam, hogy a vizsgált katalizátorok közül kettő alacsony 

katalitikus aktivitással rendelkezett a szintézis során, az 5 m/m % Fe/MgO-katalizátoron 

a beadagolt aminok kevesebb, mint 15 %-a alakult át szén nanocsövekké, ugyanezt 

tapasztaltam az 5 m/m % Ni-tartalmú alumínium-hidroxid hordozós katalizátor 

esetében.  

T1./2. Az 5 m/m% Ni/MgO és az 5 m/m % Fe/Al(OH)3 valamint a 2,5 m/m% 

Co - 2,5 m/m% Fe/MgO összetételű katalizátorok jól alkalmazhatóak N dópolt bambusz 

szerkezetű szén nanocsövek CCVD szintézise során. 

 

T2. A szintézisparaméterek (hőmérséklet, szénforrás betáplálási sebessége, vivőgáz 

áramlási sebessége) optimalizálásával megállapítottam:  

T2./1. A nanocsövek butil-aminból történő előállítása során az 5 m/m% 

Ni/MgO és az 5 m/m % Fe/Al(OH)3 összetételű katalizátor esetében a legnagyobb 

mértékű az amin átalakulása, 800 °C hőmérséklet, 30 perc szintézisidő, 2 ml/h amin 

beadagolási sebesség mellett, 0,5 g katalizátoron.  

T2./2. A ciklohexil-amin átalakulása a kétfémes Co-Fe/MgO-katalizátoron volt 

a legnagyobb 800 °C hőmérséklet, 20 perc szintézisidő, 3 ml/h amin beadagolási 

sebesség alkalmazásával 0,5 g katalizátoron.  

T2./3. A trietil-aminból történő CCVD szintézis során a 2,5 m/m % vas- és 2,5 

m/m% Co tartalmú magnézium-oxid hordozós katalizátor 800 °C szintézis 

hőmérsékleten, 20 perc szintézisidő, 3 ml/h amin beadagolási sebesség mellett, 0,5 g 

katalizátort felhasználva, mutatta a legnagyobb aktivitást. 
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T3. A méréseim során azt tapasztaltam, hogy mindhárom amin alkalmazása esetén a 

szintézishőmérséklet változtatása a vastartalmú katalizátor (5 m/m % Fe/Al(OH)3) 

használata során befolyásolta legnagyobb mértékben a szénforrás átalakulását. A 

nikkeltartalmú katalizátor (5 m/m % Ni/MgO) esetében mért aminátalakulás volt a 

legkevésbé érzékeny a szintézis hőmérsékletének változtatására. 

 

T4. A nanocsövek szintézise során felhasznált katalizátorok XRD vizsgálatára 

alapozva megállapítottam, hogy a szintézist követően a Fe-tartalmú mintákban a vas, 

Fe3C formájában található, amíg a Ni-tartalmú minták esetében a nikkel elemi 

állapotban volt jelen. 

 

T5. Elemanalízis segítségével bizonyítottam, hogy az általam alkalmazott szintézis-

paraméterek és kiindulási anyagok felhasználásával előállított bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek kiemelkedően magas (6−8 m/m %) nitrogéntartalommal rendelkeznek. 

Röntgen fotoelektron spektroszkópia segítségével bizonyítottam, hogy szén nanocsövek 

szerkezetébe a nitrogén piridin típusú nitrogén, valamint grafitos nitrogén formában 

épült be.  

 

T6. A különböző csőátmérővel és eltérő hibahely aránnyal (ID/IG) rendelkező 

nanocső minták TGA (termogravimetria analízis) vizsgálata alapján megállapítottam, 

hogy a csövek oxidatív ellenállását (gyulladási hőmérsékletét) elsősorban a jelenlevő 

fémszennyezők befolyásolják, annak ellenére, hogy a csőátmérők és a csövek 

grafitizáltságának mértéke is hatással van a csövek termikus stabilitására. A TGA 

elemzések alátámasztják, hogy a vas-szennyezők nagyobb mértékben katalizálják az 

általam előállított, nitrogénnel dópolt szén nanocsövek termikus oxidációját, mint a 

nikkelszennyezők. 

 

T7. A nanocsövek, a TEM felvételek alapján készített külső átmérőinek kumulatív 

eloszlásfüggvényei alapján megállapítottam, hogy az azonos katalizátoron, azonos 

hőmérsékleten előállított N-dópolt szén nanocsövek hasonló külső átmérőkkel 

rendelkeznek annak ellenére, hogy a szintézisek különböző szerkezetű aminokból 

(primer-, tercier- és ciklizált amin) történtek. Azaz, elsősorban a katalizátor kémiai 
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összetétele befolyásolja az azonos hőmérsékleten előállított bambusz szerkezetű szén 

nanocsövek csőátmérőit. 

 

T8. Elektrokinetikai potenciál mérések alapján megállapítottam, hogy a salétromsav-

kénsav eleggyel oxidált, nitrogénnel dópolt szén nanocsövek felületén kialakított 

disszociábilis funkciós csoportok jelenléte olyan mértékben megnöveli a csövek felületi 

töltéssűrűségét, hogy mért elektrokinetikei potenciál (pH:5,2 mellett) -66,5 mV. A mért 

Zeta potenciál biztosítja a nanocsövek közötti elektrosztatikus taszítást, és így a belőlük 

képzett vizes diszperzió stabilis marad alacsony pH mellett is. 

 

T9. A platina nanorészecskékkel impregnált, magas nitrogéntartalmú szén nanocső 

alapú nanokompozit katalizátorok aktívnak bizonyultak but-1-én hidrogénezési 

reakciójában. A katalizátorok, az esetek többségében, legalább 4 óra hosszáig 

megőrizték aktivitásukat. 

 

T10. Megállapítottam, hogy a nitrogéntartalmú szén nanocső hordozós Pt-katalizátor 

jóval aktívabb oktadec-1-én folyadékfázisú hidrogénezési reakciójában, mint az egyéb 

Pt-katalizátorok (Pt/aktív szén, Pt/Al2O3). A nanocsőhordozós katalizátoron 50 °C 

hőmérsékleten két óra alatt átalakult az oktadec-1-én 98 %-a, ezzel szemben a Pt/aktív 

szén katalizátoron az oktadec-1-én 39 %-a a Pt/Al2O3 katalizátoron az oktadec-1-én 52 

%-a alakult át alkánná. A katalitikus aktivitásbeli eltérés annak köszönhető, hogy a 

nanocsövek esetében a mikropórusok hiánya miatt gyorsabb a reaktánsmolekulák aktív 

centrum irányába történő diffúziója, amely a katalitikus folyamatok sebesség 

meghatározó lépése. 
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Summary 

 

During PhD research high nitrogen content bamboo structured carbon nanotubes were 

synthesized. The CCVD synthesized carbon nanotubes were tested in catalytic reaction 

to determine which catalysts are suitable and unsuitable in the synthesis of nitrogen 

doped carbon nanotubes. The CCVD synthesis was carried out on five different 

composition catalysts: 5 % Fe/MgO, 5% Ni/MgO, 5 % Ni/Al (OH)3, 5% Fe/Al(OH )3, 

and a bimetallic catalyst: 2.5 % Co - 2.5% Fe/MgO. Three catalysts were used: 2.5 % 

Co - 2.5 % Fe/MgO and 5 % Ni/MgO and 5% Fe/Al(OH)3.The CCVD synthesis 

optimizations were performed on the above mentioned catalysts, in order to reach the 

highest degree of conversion of the carbon sources. In the optimization experiments 0.5 

g catalyst was used in each case. With the optimal synthesis parameters were produced 

nitrogen-doped carbon nanotubes, which were characterized by different materials 

science methods. The structure of the nanotubes was characterized by transmission 

electron microscopy and proved which nanotube samples possess same nanotube 

morphology. Considering the results of the synthesis, as well as the expectations 

requirements was the same nanotube morphology. The synthesis conditions were 

selected and prepared four carbon nanotube samples, which were used as catalyst 

support in the future. Thermogravimetry tests confirmed that the remaining metal 

oxides from the catalyst catalysed the thermal oxidation of the carbon nanotubes. The 

lattice defects of the nanotubes lead to the decrease of the flash temperature. The X-ray 

photoelectron spectroscopy analysis revealed that in which form were the nitrogen atom 

sincorporated in the wall of nanotubes. The amount of incorporated nitrogen into the 

structure of the nanotubes was decreased with increasing of the synthesis temperature 

which was proved by elementary analysis. Based on the Raman spectroscopic analysis 

correlation was found between the number of the lattice defects and the nitrogen content 

of the carbon nanotubes. The nitrogen content lead to numerous defects sites on the 

nitrogen doped carbon nanotube, which provides anchoring sites towards reactant 

molecules and catalytic active metal ions or complex. The nitrogen doped carbon 

nanotubes are thermally less stable compared to their non-doped counterparts, thereby 

the doped nanotubes were easily oxidized by chemical or physical methods. The 

oxidized nanotubes were more dispersible in aqueous media than the non oxidant 

carbon forms. The high dispersion stability is important to the catalyst production, 

because it leads to the high dispersion of metal nanoparticles. The catalyst with high 
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dispersion show enhanced catalytic activity. Nanotubes were oxidized in a mixture of 

65 wt% nitric acid and 98 wt% sulphuric acid (1:3 ratio) in order to generate oxygen-

containing functional groups on the surface of nanotubes. The oxygen containing 

functionalgroups on the carbon nanotube surface were characterized by Fourier 

transform infrared spectroscopy method. Platina-promoted BCNT samples were 

prepared by impregnation of nanotubes in the aqueous solution of the platinum salt 

(H2PtCl6*6H2O). The samples were dried and reduced at 400 °C in hydrogen flow. The 

platinum content of the prepared catalysts was ~5 wt%, and confirmed by ICP 

measurements. With the same method 5 wt% platinum-containing alumina, and 

activated carbon-supported catalysts were also prepared. Platinum particles on the 

surface of the catalysts were showed Pt (111) and Pt (200) arrangement, which was 

proved by XRD studies. According to the nitrogen adsorption studies the nanotube-

based platinum catalysts specific surface area did not show significantly difference. The 

Pt/alumina catalyst showed a similar specific surface area to the nanotube supported 

catalysts. However the Pt/active carbon catalyst surface area was nearly twice (328 

m2/g). 

The gas phase hydrogenation of 1-butene and liquid phase catalytic hydrogenation of 

octadecene were investigated on these platinum promoted carbon nanotube samples and 

the catalytic activity the prepared catalysts were also examined in these reactions. The 

catalytic activity of the CNT supported catalysts was compared to an alumina and an 

active carbon supported samples. 
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Mellékletek 
 

1. Melléklet A szintézisoptimalizás eredményei. 
 

Minta  Szénforrás 
CH  

(ml/h) 

tszint. 

(min.) 

Tszint. 

(°C) 

Katalizátor 
Konv. 

 
Fém (m/m%) Hordozó  

 
BCNT 16/1-1 Butil-amin 6 10 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 25,3 

BCNT 16/1-2 Butil-amin 3 20 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 32,7 

BCNT 16/1-1 Butil-amin 2 30 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 33,6 

BCNT 16/2-1 Butil-amin 6 10 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 23,1 

BCNT 16/2-2 Butil-amin 3 20 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 30,9 

BCNT 16/2-3 Butil-amin 2 30 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 33,6 

BCNT 16/3-1 Butil-amin 6 10 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 24,9 

BCNT 16/3-2 Butil-amin 3 20 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 33,8 

BCNT 16/3-3 Butil-amin 2 30 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 25,1 

BCNT 16/4-1 Butil-amin 6 10 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 25,9 

BCNT 16/4-2 Butil-amin 3 20 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 30,1 

BCNT 16/4-3 Butil-amin 2 30 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 32,3 

BCNT 19/1-1 Butil-amin 6 10 650 Ni 5 MgO 39,4 

BCNT 19/1-2 Butil-amin 3 20 650 Ni 5 MgO 38,9 

BCNT 19/1-3 Butil-amin 2 30 650 Ni 5 MgO 39,2 

BCNT 19/2-1 Butil-amin 6 10 700 Ni 5 MgO 36,3 

BCNT 19/2-2 Butil-amin 3 20 700 Ni 5 MgO 35,5 

BCNT 19/2-3 Butil-amin 2 30 700 Ni 5 MgO 47,0 

BCNT 19/3-1 Butil-amin 6 20 750 Ni 5 MgO 40,9 

BCNT 19/3-2 Butil-amin 3 20 750 Ni 5 MgO 43,5 

BCNT 19/3-3 Butil-amin 2 20 750 Ni 5 MgO 50,1 

BCNT 19/4-1 Butil-amin 6 10 800 Ni 5 MgO 35,3 

BCNT 19/4-2 Butil-amin 3 20 800 Ni 5 MgO 44,1 

BCNT 19/4-3 Butil-amin 2 30 800 Ni 5 MgO 50,7 

BCNT 18/1-1 Butil-amin 6 10 650 Fe 5 Al(OH)3 13,4 

BCNT 18/1-2 Butil-amin 3 20 650 Fe 5 Al(OH)3 13,2 

BCNT 18/1-3 Butil-amin 2 30 650 Fe 5 Al(OH)3 15,0 

BCNT 18/2-1 Butil-amin 6 10 700 Fe 5 Al(OH)3 25,7 

BCNT 18/2-2 Butil-amin 3 20 700 Fe 5 Al(OH)3 28,8 

BCNT 18/2-3 Butil-amin 2 30 700 Fe 5 Al(OH)3 40,3 

BCNT 18/3-1 Butil-amin 6 10 750 Fe 5 Al(OH)3 26,1 
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BCNT 18/3-2 Butil-amin 3 20 750 Fe 5 Al(OH)3 27,8 

BCNT 18/3-3 Butil-amin 2 30 750 Fe 5 Al(OH)3 40,9 

BCNT 18/4-1 Butil-amin 6 10 800 Fe 5 Al(OH)3 39,7 

BCNT 18/4-2 Butil-amin 3 20 800 Fe 5 Al(OH)3 52,5 

BCNT 18/4-3 Butil-amin 2 30 800 Fe 5 Al(OH)3 53,7 

BCNT 24/1-1 Ciklohexil-amin 6 10 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 26,9 

BCNT 24/1-2 Ciklohexil-amin 3 20 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 31,7 

BCNT 24/1-3 Ciklohexil-amin 2 30 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 29,3 

BCNT 24/2-1 Ciklohexil-amin 6 10 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 30,9 

BCNT 24/2-2 Ciklohexil-amin 3 20 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 41,8 

BCNT 24/2-3 Ciklohexil-amin 2 30 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 34,5 

BCNT 24/3-1 Ciklohexil-amin 6 10 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 25,5 

BCNT 24/3-2 Ciklohexil-amin 3 20 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 43,4 

BCNT 24/3-3 Ciklohexil-amin 2 30 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 37,2 

BCNT 24/4-1 Ciklohexil-amin 6 10 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 30,3 

BCNT 24/4-2 Ciklohexil-amin 3 20 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 50,1 

BCNT 24/4-3 Ciklohexil-amin 2 30 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 27,4 

BCNT 20/1-1 Ciklohexil-amin 6 10 650 Ni 5 MgO 33,2 

BCNT 20/1-2 Ciklohexil-amin 3 20 650 Ni 5 MgO 30,7 

BCNT 20/1-3 Ciklohexil-amin 2 30 650 Ni 5 MgO 33,7 

BCNT 20/2-1 Ciklohexil-amin 6 10 700 Ni 5 MgO 27,3 

BCNT 20/2-2 Ciklohexil-amin 3 20 700 Ni 5 MgO 28,4 

BCNT 20/2-3 Ciklohexil-amin 2 30 700 Ni 5 MgO 32,1 

BCNT 20/3-1 Ciklohexil-amin 6 20 750 Ni 5 MgO 29,4 

BCNT 20/3-2 Ciklohexil-amin 3 20 750 Ni 5 MgO 29,2 

BCNT 20/3-3 Ciklohexil-amin 2 20 750 Ni 5 MgO 33,2 

BCNT 20/4-1 Ciklohexil-amin 6 10 800 Ni 5 MgO 32,9 

BCNT 20/4-2 Ciklohexil-amin 3 20 800 Ni 5 MgO 31,8 

BCNT 20/4-3 Ciklohexil-amin 2 30 800 Ni 5 MgO 39,7 

BCNT 21/1-1 Ciklohexil-amin 6 10 650 Fe 5 Al(OH)3 5,7 

BCNT 21/1-2 Ciklohexil-amin 3 20 650 Fe 5 Al(OH)3 7,2 

BCNT 21/1-3 Ciklohexil-amin 2 30 650 Fe 5 Al(OH)3 7,3 

BCNT 21/2-1 Ciklohexil-amin 6 10 700 Fe 5 Al(OH)3 9,7 

BCNT 21/2-2 Ciklohexil-amin 3 20 700 Fe 5 Al(OH)3 11 

BCNT 21/2-3 Ciklohexil-amin 2 30 700 Fe 5 Al(OH)3 11,5 

BCNT 21/3-1 Ciklohexil-amin 6 10 750 Fe 5 Al(OH)3 10,2 

BCNT 21/3-2 Ciklohexil-amin 3 20 750 Fe 5 Al(OH)3 11,9 

BCNT 21/3-3 Ciklohexil-amin 2 30 750 Fe 5 Al(OH)3 13,2 

BCNT 21/4-1 Ciklohexil-amin 6 10 800 Fe 5 Al(OH)3 11,9 
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BCNT 21/4-2 Ciklohexil-amin 3 20 800 Fe 5 Al(OH)3 18,8 

BCNT 21/4-3 Ciklohexil-amin 2 30 800 Fe 5 Al(OH)3 24,8 

BCNT 13/1-1 Trietil-amin 6 10 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 41,5 

BCNT 13/1-2 Trietil-amin 3 20 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 55,9 

BCNT 13/1-3 Trietil-amin 2 30 650 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 50,1 

BCNT 13/2-1 Trietil-amin 6 10 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 29,0 

BCNT 13/2-2 Trietil-amin 3 20 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 56,3 

BCNT 13/2-3 Trietil-amin 2 30 700 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 53,5 

BCNT 13/3-1 Trietil-amin 6 10 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 55,5 

BCNT 13/3-2 Trietil-amin 3 20 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 56,5 

BCNT 13/3-3 Trietil-amin 2 30 750 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 33,9 

BCNT 13/4-1 Trietil-amin 6 10 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 47,9 

BCNT 13/4-2 Trietil-amin 3 20 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 65,2 

BCNT 13/4-3 Trietil-amin 2 30 800 Co-Fe 2,5-2,5 MgO 45,3 

BCNT 23/1-1 Trietil-amin 6 10 650 Ni 5 MgO 15,8 

BCNT 23/1-2 Trietil-amin 3 20 650 Ni 5 MgO 17,2 

BCNT 23/1-3 Trietil-amin 2 30 650 Ni 5 MgO 17,9 

BCNT 23/2-1 Trietil-amin 6 10 700 Ni 5 MgO 17,3 

BCNT 23/2-2 Trietil-amin 3 20 700 Ni 5 MgO 26,2 

BCNT 23/2-3 Trietil-amin 2 30 700 Ni 5 MgO 29,7 

BCNT 23/3-1 Trietil-amin 6 20 750 Ni 5 MgO 21,8 

BCNT 23/3-2 Trietil-amin 3 20 750 Ni 5 MgO 19,7 

BCNT 23/3-3 Trietil-amin 2 20 750 Ni 5 MgO 38,2 

BCNT 23/4-1 Trietil-amin 6 10 800 Ni 5 MgO 22,25 

BCNT 23/4-2 Trietil-amin 3 20 800 Ni 5 MgO 36,9 

BCNT 23/4-3 Trietil-amin 2 30 800 Ni 5 MgO 40,7 

BCNT 22/1-1 Trietil-amin 6 10 650 Fe 5 Al(OH)3 6,9 

BCNT 22/1-2 Trietil-amin 3 20 650 Fe 5 Al(OH)3 8,9 

BCNT 22/1-3 Trietil-amin 2 30 650 Fe 5 Al(OH)3 10 

BCNT 22/2-1 Trietil-amin 6 10 700 Fe 5 Al(OH)3 8,5 

BCNT 22/2-2 Trietil-amin 3 20 700 Fe 5 Al(OH)3 12,7 

BCNT 22/2-3 Trietil-amin 2 30 700 Fe 5 Al(OH)3 14 

BCNT 22/3-1 Trietil-amin 6 10 750 Fe 5 Al(OH)3 10,8 

BCNT 22/3-2 Trietil-amin 3 20 750 Fe 5 Al(OH)3 16,7 

BCNT 22/3-3 Trietil-amin 2 30 750 Fe 5 Al(OH)3 20,2 

BCNT 22/4-1 Trietil-amin 6 10 800 Fe 5 Al(OH)3 23 

BCNT 22/4-2 Trietil-amin 3 20 800 Fe 5 Al(OH)3 26,2 

BCNT 22/4-3 Trietil-amin 2 30 800 Fe 5 Al(OH)3 31,2 
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