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Még mindig vannak újdonságok a szén kémiájában 

A kémia fejlődésében napjainkban meghatározó szerepet jelent az a felismerés, hogy 
az anyagok viselkedését nem egyértelműen azok kémiai összetétele, elemi felépítése, a 
kémiai részecskéken belüli kötések szerkezete határozza meg, hanem a nanoskála méretű 
anyagi egységek közötti kölcsönhatások természete (ezek térbeli orientációja, erőssége). 

A kémiai elemek közül régebben a legismertebbnek tűnő szénről is minduntalan 
kiderül, hogy újabb és újabb, a gyakorlati életben mind nagyobb jelentőséggel bíró 
tulajdonságokkal rendelkezik. 

A XX. század végén (1985) fedezték fel a fulleréneket, a szén új allotrop 
módosulatát, melynek legkisebb képviselője a C60 összetételű molekula (1990-ben 
sikerült előállítani). Ezt rövid idő után követte a szén-nanocsövek felfedezése (1991), 
majd 1992-ben a szén-nanohagymák előállítása. Azóta is ezek az anyagok központi 
tárgyává váltak az alkalmazott kémia rohamos fejlődésének. Nincs olyan területe a 
természettudományoknak, az élettudománynak, a technikai tudományoknak, ahol ne 
foglalkoznának a szénalapú nanoanyagokkal. 

A fullerénről, a szénnanocsövekről a FIRKA előző évfolyamainak hasábjain gyakran 
olvashattatok. A szénnanohagymákkal eddig nem foglalkoztunk. Honnan származik a 
nevük, milyen sajátságos tulajdonságaik vannak, ezek alapján 
milyen alkalmazhatóságuk van? Ezekre a kérdésekre keressük az 
alábbiakban a választ. 

D. Ugarte, brazil kutató a Lausanne-i (Svájc) Műszaki 
Egyetemen munkatársaival arannyal és lantán-oxiddal töltött 
szénnanorészecskéket elektron-besugárzásnak vetette alá, majd 
elektronmikroszkóppal megvizsgálta azokat. Azt észlelte, hogy a 
töltelék elpárolgott, és hagymához hasonló réteges szerkezetű 
széngömböcskék képződtek. (lásd a fényképen ezek röntgendiffrakciós képét) 

A gömböcskékben a héjak száma az előállítás módjától függően különböző, 
leggyakrabban 2-6 volt. A legbelső gömbhéj átmérőjére 0,7-0,8nm értéket kaptak, ami a 
C60 fullerén molekula átmérőével megegyező. Az egyik háromhéjas szerkezetű 
hagymáról a röntgendiffrakciós mérések alapján azt állapították meg, hogy a 
központjában levő C60 molekulát egy C240 , majd azt egy C340 összetételű gömb alakú héj 
veszi körül. A héjak közötti távolság 0,334nm, amely a grafitban a szénlapok síkjainak 
távolságával megegyező. A tudományos érdekességet szolgáltató kísérletekkel nem 
lehetett olyan mennyiségű szénnanohagymát előállítani, hogy tulajdonságai vizsgálataira, 
alkalmazhatóságának kísérleti tanulmányozására elegendő legyen. Pár év múltán orosz 
kutatók azt észlelték, hogy a nanogyémántok hőkezeléssel (1700-1900oC körül) 
nanohagymás (6-8 héjú, 5nm átmérőjű) szerkezetté alakulnak. Japán kutatók víz alatt 
szikráztattak nagytisztaságú grafitrudakat (16-17V, 30A-es árammal), minek 
eredményeként 15-25nm átmérőjű, 20-30 héjú hagymákat állítottak elő. 

Ezekkel a módszerekkel nyert szénnanohagymák sajátos tulajdonságú anyagok. 
Legjellemzőbb tulajdonságuk a nagy felület/tömeg arány, kis sűrűség, nagyon gyenge 
oldhatóság és diszpergálhatóság. Az oldhatóságuk javítására az az ötlet vált be, hogy 
felületükre poláros csoportot tartalmazó molekulákat kapcsoljanak. A hagyma 
gömböcskék felületén képződésük közben hibahelyek is kialakulnak, s ezek kémiai 
aktivitása nagyobb (a hibahelyen levő atomok elektronfelhője nem annyira 
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szimmetrikus, mint a hibátlan felület atomjainak), ezért különböző kémiai 
átalakításoknak vethetők alá, melyek során az ún. funkcionalizált szénnanohagymák 
képződnek. Az elemiszén tulajdonságait ismerve, feltételezhető volt, hogy a 
nanoszénhagymák is oxidálhatók. Beigazolódott, hogy salétromsavval karboxilcsoport 
alakítható ki felületükön, ami különböző molekulákkal kondenzálható (pl. 
polietilénglikollal, nagyláncú aminokkal, addíciós reakciókat eredményezhetnek) (1. 
ábra), addícionálhatnak hidroxietil-azidot, mely könnyen kondenzálódik más 
polifunkcionális molekulával. Előállítottak halogénezett, szulfonált, fenilált és 
antracénnel funkcionált szénnanohagymákat is (2. ábra). Az utóbbi időben számos 
különböző poláros funkcióscsoportot tartalmazó szénnanohagyma származékot 
állítottak elő, amelyek vízben oldhatók. Ezekről bebizonyosodott, hogy 
biokompatibilisek. Ezért e származékoknak fontos szerepe lehet az orvoslás 
közeljövőjében. A különböző felépítésű szénnanohagymáknak nagyon sokféle technikai 
alkalmazhatóságukra van kilátás: kenőanyagként, katalizátorokként, elektromágneses 
árnyékolókként, gáztárolásra, üzemanyag-cellákban, optikai limitálóként használhatók. 
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Forrásanyag 
Braun Tibor: A kristályos szénnanokémia matrjoskababái  
(Magyar Kémikusok Lapja LXVII./6, 2012.) 

M. E. 


