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Bevezetés

Az agyagásványok szerves anyagokkal alkotott 
komplexei a természetben mindenütt előfor-
dulnak, s nagyon sok elmélet az élet keletkezé-
sét is ilyen típusú reakciókra, illetve kölcsön-
hatásokra vezeti vissza. A réteges szerkezetű 
ásványok közül a kaolinit típusú ásványokat 
(kristálytani képletük: Al2Si2O5(OH)4 vagy 
2SiO2 ∙Al2O3∙2H2O) széles körben alkalmaz-
zák nyersanyagként a kerámiaiparban, ada-
lékanyagként a gyógyszer-, polimer- és gumi-
iparban, reológiai tulajdonságokat javító se-
gédanyagként festékekben és kozmetiku-
mokban, s az elektronikai ipar speciális terü-
letein (például kondenzátorokban). A kaoli-
nit mint ipari ásvány alkalmazása felületi 
reaktivitásának függvénye. A külső (szemcse) 
felület reaktivitása különféle sav-bázis tulaj-
donságú molekulák adszorbeáltatásával jelle-
mezhető. A belső felület reaktivitása interkalá-
cióval vizsgálható. Az interkaláció nem-ko-
valens kötést kialakító reagens molekulák 

szakítószilárdság, hő- és karcállóság, gáztö-
mörség). A kaolinit szerkezeti felépítése az 1. 
ábrán látható. A c-tengely irányában 7,15 Å 
bázislap távolságra egymás felett elhelyezkedő 
rétegkomplexumok úgy épülnek fel, hogy a 
kitöltetlen hatos gyűrűk egymás fölé illesz-
kednek. Mivel a kettősrétegek egyik oldalát 
oxigén, a másikat OH-csoportok határolják, 
a rétegek poláros természetűek, s a c-tengely 
irányában azonos orientációval helyezkednek 
el.  A szerkezetben háromféle kémiai környe-
zetű OH-csoport különböztethető meg. A 
külső OH-csoportok a mikrokristályok felü-
letén találhatók. A belső felületi  OH-csopor-
tok az oktaéderes rétegekhez kapcsolódnak, 
s a szomszédos kettősréteg oxigénsíkjával 
hidrogénkötést létesítve a szerkezetet stabili-
zálják. A belső OH-csoportok az oktaéderes 
és tetraéderes rétegek közös síkjában helyez-
kednek el, s dipólusuk egy üres oktaéderes 
pozíció felé mutat. Mivel a tetraéderes és 
ok taéderes gyűrűk mérete nem pontosan 
azo nos, a rétegek kapcsolódása során defor-
máció léphet fel. A gyenge erőkkel egymás-
hoz kapcsolódó semleges rétegkomplexumok 
magas saját szimmetriájuk következtében 
különféle transzlációs és rotációs elmozdulá-
sok révén is kapcsolódhatnak a szomszédos 
rétegekhez. Ily módon különféle politípusok 
jöhetnek létre. A kaolinit ásványok rendezett-
sége két tényezőből fakad: az egyes rétegek 
belső rendezettségéből és a rétegek halmozó-
dásának szabálytalanságából. A rendezettség 
mértéke mesterségesen (például őrléssel, inter-
kalációval és deinterkalációval) is megváltoz-
tatható.  

A halloysit a kaolinittal megegyező szerke-
zetű ásvány, amely a kaolinittól csak a hidra-
táltság fokában különbözik. Hevítés hatására 
a 10,1 Å bázislap távolságú halloysit dehidra-
tálódik, s bázislap távolsága a kaolinitéval 

meg egyezik. A hidratált és a dehidratált forma 
közötti bázislap távolság különbség kb. 3 Å, 
ami egy vízmolekula méretével azonos. Ezért 
feltételezhető, hogy két kaolinit kettősréteg 
között egy vízmolekula-réteg helyezkedik el. 
A halloysit belül üres, csőszerű szerkezete az 
Si2O52- és a gibbsitréteg közötti méterkülönb-
séggel magyarázható. Míg a kaolinitréteg két 
oldala közötti hosszúságkülönbség az SiO44- 
tetraéderek alkalmas elfordulásával kiegyen-
líthető, a halloysitben részben a rendezetlen-
ség, részben a vízmolekula-réteg árnyékoló 
hatása miatt a kettősrétegek  meggörbülnek. 
A halloysit ipari adalékként való alkalmazása 
erősen csöves morfológiája miatt jelentős po-
tenciállal bír.  Tekintettel arra, hogy tiszta 
formában ritkán fordul elő (általában kaolin
nal keveredik), kísérleteket végeztünk arra 
vonatkozóan, hogy kaolinitből – a kettősréte-
gek interkalációval való elválasztása, majd 
de laminációja után – csöves szerkezetű hal-
loysitet állítsunk elő. 

A szintetikus úton előállított halloysit 
na nocsövek (HNT-k) előtt ígéretes, új alkal-
mazások állnak. Alkalmasak például a nano-
csövek belsejéből gyógyszerhatóanyagok, 
bioaktív molekulák kontrollált körülmények 
között történő adagolására élő szervezetekben, 

bevitelét jelenti réteges szerkezetekbe. A két -
dimenziós, tetraéderes és oktaéderes síkhá-
lókból felépülő kaolinit kettősrétegek kis 
molekulájú szerves reagensekkel interkalál-
hatók. A reakció során a rétegeket összetartó 
hidrogénkötések felszakadnak, s az expandált 
szerkezetben a monomolekuláris rétegben 
beépülő reagensek új típusú hidrogénkötése-
ket hoznak létre. Az így kialakult nano komp-
lex szerkezete, a reagens molekulák kö tődé-
sének módja, orientációja elsősorban mole-
kulaspektroszkópiai módszerekkel (FTIR, 
MS, Raman) vizsgálható. A módosított felü-
letű kaolinit ásványok tervezhető felületi 
tulajdonságokkal rendelkező, olcsó, környe-
zetbarát adszorbensek/biofilmhordozók elő-
állítására, katalizátorhordozóként vagy poli-
mer (például polipropilén, polietilén, poli-
kaprolakton stb.) mátrixban adalékként al-
kalmazhatók. A nanométer méretű (delami-
nált) ásványi adalék már 2–5% mennyiségben 
is jelentős mértékben javítja a polimer fizikai, 
mechanikai tulajdonságait (például húzó- és 1. ábra • A kaolinit elemi cellája
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ugyanezen mechanizmus szerint kozmetiku-
mokban, háztartási termékekben, gomba- és 
rovarölő készítményekben (Du et al., 2010). 
A nanocsövek belseje biomineralizációs reak-
torként is alkalmazható, melyben enzimkatali-
zálta szintézisek végezhetők el (Schukin et al., 
2005). Különféle anionos/kationos metallo-
porfirinek enkapszulációjával olyan új típusú 
immobilizált katalizátorok nyerhetők, ame-
lyek szelektív oxidációs folyamatokban alkal-
mazhatók. A halloysit szelektív nano-adszor-
bensként való alkalmazása a környezetvéde-
lemben jelentős (Lu et al., 2006). A fenti le-
hetőségek mellett a halloysit polimeradalék-
ként való alkalmazása világszerte az érdeklő-
dés középpontjába került. Felületkezelés 
nél kül a HNT viszonylag egyenletesen disz-
pergálható olyan termoplasztikus polimerek-
ben, mint a poliamid 6, a polipropilén vagy 
a polibutilén tereftalát (Du et al., 2008a).  A 
poliolefinek és az ásványos adalékok polari-
tása közötti jelentős különbség komoly ne-
hézséget okoz a polimer nanokompozitok 
elő állítása során. A nanocső felület organofili-
zációjával (a felületi OH-csoportokon vagy 
oxigénatomokon keresztül szerves reagensek 
felülethez kapcsolásával) ez a nehézség meg-
szüntethető, s a nanokompozit mechanikai 
tulajdonságaiban jelentős javulás érhető el. A 
nanocső és a szerves ligandum közötti kap-
csolat hidrogénkötéssel, vagy töltéstranszfer-
mechanizmusok alapján is kialakítható (Du 
et al., 2006). 

Az agyagásvány/gumi nanokompozitok 
esetében az adalék megfelelő diszpergálása és 
a határfelületen fellépő kölcsönhatások minő-
sége és mértéke alapvető fontosságú. Tekin-
tettel arra, hogy a HNT felületén viszonylag 
kevés OH-csoport áll rendelkezésre, egy erős 
határfelületi kötés kialakítása nehézséget okoz. 
Sztirol-butadién gumi és HNT közvetlen 

összekeverésével kialakított nanokompozitok 
esetében például metakrilsav adalék segítsé-
gével jelentős minőségjavulást értek el, ami 
a karboxil-csoport és a nanocsövek fala között 
fellépő hidrogénkötésnek tulajdonítható (Du 
et al., 2008b).  A mechanikai tulajdonságok 
(Young modulus, keménység) javulása mel-
lett a termikus stabilitás és a lángállóság is je-
lentősen növelhető kis mennyiségű HNT 
adagolásával. Az üreges ásvány gátolja a  hő- 
és anyagtranszport-folyamatokat, s az égés 
során a felületen hőszigetelő réteget képez 
(Marney et al., 2008). Ezen kívül a nanoadalék 
nukleációt segítő ágensként is funkcionál, s 
jelentős mértékben segíti például a polipro-
pilén kristályosodását (Du et al., 2010). 

A szintetikus HNT-k kaolinit organo-
komp lex prekurzorokból többlépéses interka-
lációval preparálhatók. A szintézisben az 
egyes lépések során alkalmazott reagenseknek 
és a sorrendiségnek meghatározó szerepe van. 
Mivel nagyon keveset tudunk az interkalációs 
komplexek szerkezetéről, a komplexet stabi-
lizáló paraméterekről és a csereinterkalációs 
folyamatokról, jelenleg a szintetikus HNT-k 
preparálási folyamatait inkább a tapasztala-
tokra alapuló véletlenszerűség, mint a fizikai-
kémiai alapokon nyugvó tervezhetőség jel-
lemzi. Ebben a munkában a leggyakoribb 
prekurzorként használt kaolinit organokomp-
lexek szerkezetét és a stabilitást befolyásoló 
legfontosabb paramétereket, továbbá kaoli-
nit-karbamid és kaolinit-kálium-acetát pre-
kurzorokból kiindulva cső- és chips-szerű 
nanostruktúrák preparálását mutatjuk be.

Alkalmazott eszközök és módszerek

Interkalációs komplexek előállítása • A kaolinit 
interkalációs komplexek előállítása 1 g kaolin 
és 100 cm3 reagens oldat felhasználásával, zárt 
edényben, szobahőmérsékleten, mágneses 

keverővel 80 órán át való kevertetéssel történt. 
A reagensek (8 M kálium-acetát, 9% víztartal-
mú dimetil-szulfoxid, 10 M karbamid) anali-
tikai tisztaságúak voltak. Az interkalációs 
folyamatot követően az oldat-fázis centrifugá-
lással való elválasztása után a nedves interkalá-
tum szárítását szobahőmérsékleten végeztük. 
A mechanokémiai úton (száraz őrléssel) tör-
ténő interkaláció céljára egy Fritsch 5/2 típu-
sú laboratóriumi bolygómalmot alkalmaz-
tunk, melyben 7 g kaolinhoz 3 g karbamidot 
adagoltunk. 

A szintetikus HNT-k preparálása során a 
karbamidot trietalolaminnal (TEA) cseréltük 
le, majd metil-jodiddal a rétegközti térben 
trietil-metil-jodidot szintetizáltunk. A szinté-
zist két ciklusban megismételtük. Poliakril-
nát rium segítségével, egy kationcserélő folya-
matban tetraalkil-ammónium-poliakrilátot 
állítottunk elő a rétegközti térben. A poli-io-
nok nagysága lehetővé tette a tetraéder/okta-
éder rétegek teljes delaminációját.

Műszeres analitikai vizsgálatok • A rönt-
gendiffraktogramok felvétele egy Philips PW 
3710/25 típusú berendezésben történt (CuKα
sugárzás, 50 kV, 40 mA). A termoanalitikai 
vizsgálatokat egy Netzsch TG 209 és egy 
Bal zers MSC 200 típusú tömegspektrométer 
összekapcsolásával kialakított rendszerben 
végeztük. Az infravörös spektrumok felvéte-
lére egy Bruker Equinox 55 típusú spektromé-
tert alkalmaztunk (1024 spektrum átlagolásá
val, 2 cm1 felbontás mellett). A Raman-spekt-
rumok felvétele egy Renishaw 2000 típusú, 
Olympos BHSM mikroszkóppal, He-Ne 
lézerrel (633 nm) és CCD detektorral felszerelt 
berendezésben történt.

Molekulamechanikai számítások • Az első-
sorban rezgési spektroszkópiai adatok alapján 
felállított szerkezeti modellek helytállóságá-
nak igazolására molekulamechanikai számí-

tásokat végeztünk a Spartan’10 (Wavefunction 
Inc. USA) program Windows változatának 
használatával. A rendszer geometriai optimali-
zációjára előzetes tesztelést követően az 
MMFF94 (Merck Pharmaceuticals) paramé-
terkészletet használtuk. A bázislaptávolságo-
kat (d[001] értékek) minden esetben rönt gen-
 diffrakciós spektrometriai adatokból határoz-
tuk meg, és a számítás során konstans érték-
ként kezeltük. A program elvi korlátait, va-
lamint a szükséges gépidőt figyelembe véve 
korlátozó feltételek mellett végeztük el a szá-
mításokat. 

(1) A kaolinit kettősrétegek (tetraéder-okta-
éder vagy TO-rétegek) geometriai optima-
lizációját külön is elvégeztük 492 atomból 
álló rendszerre. 

(2) Feltételeztük, hogy az interkalálószer 
mo nomolekuláris rétegben van jelen a 
ré tegközti térben és a TO-rétegekkel csak 
hidrogénhidas kölcsönhatásokat alakít ki. 
Elhanyagoltuk továbbá a reagens mole-
kulák közötti kölcsönhatásokat. 

Eredmények és értékelésük

Az interkalációs komplexek szerkezete • Kálium-
acetáttal a kaolin mintegy 95%-ban expandál-
ható. A Raman-spektrumok (2. ábra) alapján 
látható, hogy a 3693, 3685, 3670 és 3650 cm-1-
nél lévő belső felületi OH-csoportok a komp-
lexben egyetlen sáv formájában jelennek meg 
3605 cm-1-nél, ami azt igazolja, hogy a komp-
lexben csak egyfajta OH-környezet van jelen. 
Tekintettel arra, hogy a metilcsoport szimmet-
rikus deformációs rezgése jelentős intenzitás-
csökkenés mellett két sávra hasad fel, s a 
kar boxilcsoport szimmetrikus vegyértékrez-
gési sávja az alacsonyabb frekvenciák irányá-
ba tolódik, arra következtettünk, hogy az 
ace tátionok két ponton, a metil- és a karbo-
xilcsoportokon keresztül is kölcsönhatásban 
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vannak az expandált rétegekkel. Ha a komp-
lexet 200 Cº-ra hevítjük, a 14,1 Å-nek meg-
felelő reflexió eltűnik, s két új bázislaptávolság 
jelenik meg 11,5 és 8,9 Å értékeknél. Szo ba-
hőmérsékleten az új reflexiók mintegy fél óra 
alatt fokozatosan eltűnnek, s a komplex 
visszaexpandál az eredeti 14,1 Å-nek megfe-
lelő d-értékre. Ez a folyamat reverzibilis, s azt 
igazolja, hogy az interkalációs komplex kiala-
kulásában a víznek meghatározó szerepe van. 
A feltételezett szerkezet a 3. ábrán látható. A 
14,1 Å-nek megfelelő reflexió az acetátionok 

vízmolekulán keresztül történő kapcsolódásá-
val valósul meg, az ab-síkra merőleges hely-
zetben. A 11,5 Å-nek megfelelő bázislaptávolság 
a vízmolekulák távollétében jelentkezik, míg 
a 8,9 Å-nek megfelelő d-érték az acetátionok 
rétegekkel párhuzamos orientációját jelenti. 

Dimetil-szulfoxid interkaláló ágens segít-
ségével gyakorlatilag 100%-os expanzió érhe-
tő el (minden szemcse minden rétege expan-
dál). Hevítésre a 11,5 Å-nek megfelelő d-érték-
re expandált szerkezetből a DMSO-moleku-
lák két lépésben (117 és 173 Cº-on) tá voznak, 

s minden belső felületi OH-cso portra 0,88 
DMSO-molekula jut. Ez azt mutatja, hogy 
legalább kétféle módon kötődő DMSO-mo-
le kula van a rendszerben, illetve hogy a teljes 
expanzió ellenére nem minden belső felületi 
OH-csoport van hidrogénkötésben. A Ra-
man-spektrum ban szobahőmérsékleten a 
szim metrikus CH vegyértékrezgési sáv két, az 
aszimmetrikus négy sávra hasad fel. Folyé-
kony nitrogén hőmérsékletén ugyanezek a 
sávok négy, ill. hat összetevőre hasadnak fel. 
Ez azt igazolja, hogy rendkívül merev struk-
túra alakul ki, s mind a hat hidrogénatom 
különbözőképpen kapcsolódik a szem közti 
kettősréteg oxigénsíkjához. Bár a DMSO-

moleku lák térszerkezetére vonatkozóan máig 
nagyszámú publiká ció lát napvilágot, a pon-
tos szer kezet még nem ismert. Elmondha tó 
azon ban, hogy a víznek ebben a rend szer ben 
is kitüntetett szerepe van, mivel víz nélkül a 
komplex nem alakul ki (vízmentes DMSO 
használata esetén a rendszer a levegőből vesz 
fel mintegy 9%-nyi mennyiségű vizet). 

A kaolinit karbamiddal vizes oldatban 
mintegy 80%-ban, mechanokémiai úton 
gya korlatilag 100%-ban expandálható. Az 
infravörös spektroszkópiai vizsgálatok alapján 
a karbamid mindkét NH2-csoportja részt vesz 
egy hidrogénhíd típusú szerkezet kialakításá-
ban. A –C=O és az –NH-csoport közötti 

2. ábra • Kálium-acetáttal interkalált királyhegyi kaolin Raman-spektuma 
(A – kezeletlen minta; B – komplex)

3. ábra • Kálium-acetáttal interkalált kaolin szerkezeti modellje

4. ábra • A karbamid feltételezett elhelyezkedése a rétegközi térben
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konjugáció (az ún. amid I kötés) megszűnik, 
s új hidrogénhidak alakulnak ki az –NH-
csoportok és a sziloxán-réteg oxigénatomjai 
között. A dekonjugáció révén szabaddá váló 

–C=O csoport az oktaéderes réteg belső felü-
leti OH-csoportjaival létesít kapcsolatot. A 
karbamid feltételezett szerkezete a rétegközi 
térben a 4. ábrán látható.

A feltételezett szerkezetek megerősítése mole
kulamechanikai modellezéssel • A molekulame-
chanikai módszerrel egyrészt igazolni lehet a 
kísérleti adatok alapján felállított modellek 
helytállóságát, másrészt a kötőerők, illetve a 
rendszerenergia vonatkozásában egy relatív 
sor rendet lehet felállítani. A kaolinit interkalá-
ciós komplexek mérete/atomszáma túl nagy 

ahhoz, hogy a teljes rendszer geometriai opti-
malizálását a kvantumkémia eszközeivel kí-
séreljük meg. A nagy atomszámú rendszerek 
modellezésére a Monte Carlo-szimulációt és 
a molekulamechanika- (MM) modellt egy-
aránt használjuk. Az MM-számítások során 
a röntgenadatokra támaszkodva egy 2×500 
atomból álló rétegkomplexum geometriai 
optimalizálását végeztük el. A rétegek és a 
reagensek között csak hidrogénhíd típusú 
kölcsönhatásokat feltételeztünk, s a komple-
xek rendszerenergiáinak összehasonlítása ér-
dekében az MM-el meghatározott geomet-
riákra ab initio módszerrel tájékoztató ener-
giaszámításokat végeztünk. A komplex, illet-
ve a reagenst nem tartalmazó rendszer közöt-

ti energiakülönbség alapján a kötéserősség, 
illetve a komplex stabilitás vonatkozásában 
egy relatív sorrendet állítottunk fel. Megálla-
pítottuk, hogy a víz jelenléte a rendszer stabi-
litását minden esetben növeli. A legstabilabb 
komplex kristályvizes kálium-acetáttal alakít-
ható ki, ezt követi a karbamiddal alkotott 
szerkezet, majd a kaolinit-DMSO-komplex. 
Ennek alapján – ha a kaolinit teljes delaminá-
ciója a cél – célszerű a többlépcsős interkalációt 
karbamiddal, vagy DMSO-val kezdeni. A 
molekulamechanikai módszerrel előállított 
szerkezeti modellek az 5–7. ábrákon láthatók. 

Halloysit-szerű nanocsövek előállítása kao
linit többlépcsős interkalációjával • A rétegköz-
ti térben preparált polielektrolit segítségével 
a 8. ábra tanúsága szerint kaolinból kiindulva 
halloysit-szerű nanocsövecskék állíthatók elő. 

A csövecskék hossza 100 nm nagyságrendű, 
míg az átmérő 25–30 nm. Feltételezhető, 
hogy a szálhosszúságot a preparáció során az 
ab síkban bekövetkező töredezés (például 
őrlés, erős keverés) jelentősen befolyásolja.

5. ábra • A kálium-acetát elhelyezkedése a rétegközi térben MM-modell alapján

6. ábra • A karbamid elhelyezkedése a rétegközi térben MM-modell alapján

7. ábra • A DMSO elhelyezkedése a rétegközi térben MM-modell alapján

8. ábra

Horváth et al. • Agyagásvány nanokomplexek…
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Bevezetés

Belsőégésű motorok hajtják jelenleg a közúti 
járművek túlnyomó részét, bár az alternatív 
hajtások egyre nagyobb mértékben, de egy-
előre inkább csak jelzésértékű teret nyernek. 
A belsőégésű motorokban az üzemanyag 
ener giájának mozgási energiává alakítása a 
hengerben történik. A henger határolja le az 
égésteret, és vezeti meg a dugattyúgyűrűkön 
keresztül a dugattyút. A hengerfal és a du-
gattyú/dugattyúgyűrűk kapcsolata meghatá-
rozó fontosságú a belsőégésű motor műkö-
dése szempontjából. A jelenleg elterjedt 
hen gerfal-kialakítások hosszú fejlődés eredmé-
nyeként alakultak ki, és ez a fejlődés jelenleg 
is folytatódik. A cél, hogy minél kisebb kopás 
és súrlódás mellett jó tömítést lehessen elérni 
és hosszú élettartamot. Ez a dolgozat azokat 
a vizsgálatokat mutatja be, amelyekkel henger-
felületek üzemi kopását lehet meghatározni. 

A henger kialakítását meghatározó tényezők

A hengerfelület mikrogeometriai struktúráját 
– mintázatát – a rendelkezésre álló gyártástech-
nológiai lehetőségek figyelembe vételével úgy 
kell kialakítani, hogy két egymásnak ellent-

mondó követelménynek egyszerre tegyen 
eleget: a kis ellenállás és kopás érdekében 
mi nél kisebb legyen a felületi egyenetlensége 
(érdessége), de a mintázata olyan legyen, hogy 
a kenőanyag meg tudjon tapadni rajta, és 
helyet biztosítson az esetleges szennyeződé-
seknek (szilárd égéstermék-részecskék, kopa-
dékok).

A hengerfelületek méretét és makrogeo-
metriai alakját a finomfúrás és a hónolás 
biztosít ja, a mikrogeometriai mintázat kiala-
kítására többféle eljárást használnak. A ha-
gyományos hengermintázatot a hengerfelület 
több fokozatú, úgynevezett platóhónolásával 
hozzák létre.

A hónolási mintázat olyan lézertáskák 
be égetésével csökkenthető, amelyek biztosít-
ják a kenőolaj megtapadását. Ezen kívül arra 
is lehetőség van, hogy lézerkezeléssel feltárják 
a felületközeli karbonzárványokat, hogy azok 
üregei biztosítsák a szükséges felületi egyenet-
lenséget. A felület lézerkezelése két okból is 
javítja a viselkedését: egyrészt simább (kisebb 
egyenetlenségű) felületet lehet létrehozni, ami 
kisebb ellenállást és kopást eredményez, más-
részt a lézerezés keményebbé, ezáltal kopás-
állóbbá teszi a henger futófelületi rétegét.  
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