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Summary

A szénerősítésű kompozitok terén a kutatás főleg a szén nanocsövekre irányul. Ugyanakkor a
grafit nanorétegek, valamint (egy-, vagy többrétegű) grafén is minden bizonnyal sikeresen alkalmazhatók kompozitok erősítő anyagaként.
Nagy hatékonyságú mechanikai őrléssel sikerült viszonylag tökéletes kristályszerkezetű grafit
nanorétegeket, grafénszerű anyagokat előállítani.
Az
elkészített
mintákat
pásztázó
elektromikroszkóppal (SEM) és röntgendiffrakciós
módszerrel (XRD) vizsgáltuk meg.
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken
megfigyelhető a grafit morfológiájának fejlődése a
kiindulási grafittól kezdve a lehasított rétegek
megjelenéséig. Az eredmények azt mutatják, hogy
az egyéb vízben vagy levegő atmoszférán elvégzettekhez képest az etanolban történő intenzív
őrlés a sikeresebb módszer. Már 2 órás őrlés után
is detektálható néhány-rétegű grafén (FLG) a
mintában. Ugyanakkor a 10 órás őrlési folyamat
végén figyelhető meg a legnagyobb távolság (akár
1 μm) a vékony grafit nanorétegek között, ami
hatékony rétegszétválasztásra utal. Ezt megerősítették a röntgen diffrakciós eredmények is. A
krisztallitok átlagos vastagságára LC = 13.46 nm
érték adódott, ami átlagosan megközelítőleg 40
grafén réteget jelent.
A további rövid hőkezelés hatására további rétegszétválasztást figyeltünk meg, illetve a szenynyezők egy részének eltávolítása történt. A SEM
képeken a grafit nanorétegek egy kitágultabb,
lazább szerkezete látszik.

It was demonstrated that the high efficient mechanical milling (MM) is a successful tool for producing graphite nanosheets and graphene-like
materials with a relatively perfect crystal structure.
The well prepared samples were characterised by
scanning electron microscopy (SEM) and by X-ray
diﬀraction (XRD).
Evolution of graphite morphology from starting
graphite to exfoliated graphite layers is shown by
scanning micrographs. The results showed that
intensive milling in ethanol proved to be the enhanced way to separate the graphite layers than in
water or in air atmosphere. Although there can be
seen few-layer graphene (FLG) after 2h of milling.
However the 10h milling resulted the largest distance between separated adhering multilayers
(can exceed 1 μm) showing the highest degree of
exfoliation. The average thickness of graphite
nanosheets was LC = 13.46 nm resulted for XRD
measurement. This result implicates that the
graphene multilayers were composed of approximately on an average 40 graphene layers.
Posterior rapid heat treatment caused additional exfoliation of graphite nanomaterial. In
addition there might be a possible beneficial side
effect of the thermal shock: different contaminations may be eliminated.
Research on carbon-based composites focused
especially on carbon nanotubes (CNTs). Although
these tailored graphite nanosheets or (one or fewlayer) graphene suppose to be as successful
reinforcement of composite materials as CNTs.
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Sokáig hihetetlennek tűnt, hogy létezhet stabil,
egy atom vastagságú anyag, mígnem 2004-ben
egy meglepően egyszerű módon sikerült előállítani
a grafént [1]. Míg a grafit szerkezete kétdimenziós
hatszöges struktúrájú lapok egymásra pakolásából
adódik, ezzel szemben a grafén egyetlen ilyen
méhsejt szerkezetű lap. Számtalan egyedülálló
tulajdonságának köszönhetően kiemelt területté
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vált a kutatása.. A grafénnak kiváló elektromos
tulajdonságai vannak: többek között a benne
mozgó elektronok ballisztikus transzportja,
transzport mozgé2 -1 -1
konyságuk elérheti a 100,000 cm V s -os értéket,
és a kvantum Hall-effektus
effektus (QHE) mérhetővé válik
szobahőmérsékleten is [1]. Kiváló
iváló hővezető: a
hővezetési tényező elérheti az 5,300 W/mK-t
W/mK [2].
Mindemellett egyedülálló mechanikai tulajdonsátulajdons
gokkal rendelkezik: a legerősebb anyag, amit
valaha
aha is kimértek E = 1 TPa-os
TPa
Young
modulusszal σint = 130 Gpa-os
os szakítószilárdságszakítószilárdsá
gal [3], amiből kitűnik, hogy valószínűleg nagyon
jól használható kompozitok erősítő anyagaként.
Rengeteg módszert dolgoztak ki a grafén előálelőá
lítására, de eddig még nem sikerült megalkotni egy
viszonylag olcsó, nagy tömegű előállítást lehetővé
tevő eljárást. A legtipikusabb módszerek a grafit
mechanikus hasítása, a különböző epitaxiális
növesztések és a szerteágazó kémiai előállítások.
Ez utóbbiak közül ki lehet emelni a grafit-oxid
kémiai redukálását, különböző redukáló anyagokat
használva, mint a hidrazin [4],, az ultrahangozással
kiegészített „solvothermal” szintézist [5],
[
grafit
szerves oldatokban történő folyadék fázisú hasítáhasít
sát [6] és a grafit nyújtását követő ionbeágyazódást, majd rövid hőkezelés tartalmazó eljárást [711].

– több ezer fordulat/perc) megkeveri az anyagot.
Az alábbi kísérletek elvezethetnek ahhoz, hogy
kidolgozzunk egy egyszerű, egyben hatékony
módszert a grafén-szerű
szerű anyagok nagy tömegű
előállításához.
A világon a legtöbb kutatás a grafén elektron
elektronikai eszközökben való alkalmazására irányul
(grafén tranzisztor, kijelző, stb.). Míg csoportunk
jelenleg olyan grafén-szerű
szerű anyagok létrehozásán
dolgozik,
k, amiket elsősorban kompozitok erősítő
anyagaként lehetne használni. Az MTA MFA
kutatói a szén nanocsővel erősített szilícium
szilícium-nitrid
kompozitot elsők közt állították elő, és jelentős
eredményeket értek el ezen a területen [[16-17].
Ugyanakkor érdekes lehet az elkészített nanografit
por felhasználása is, mint kompozitok erősítő
anyaga. A C/Si3N4 nanokompozit elkészítésének
célja az egyes összetevők előnyös tulajdonsága
tulajdonságainak ötvözése, így például az elektromos és hőv
hővezetési tulajdonságok javítása
javítása. A szilícium-nitridnek
kiváló mechanikai és hőtechnikai tulajdonságai
vannak. Kiemelkedő a hajlítási szilárdsága (akár
700 MPa) és keménysége (akár 16 GPa). Ezek a
kiváló tulajdonságok magas hőmérsékleten is
megmaradnak (körülbelül 1200 °C
°C-ig), valamint az
anyag jól bírja
rja az erős hőingadozásokat.
2. Kísérleti összeállítás
A kiindulási anyag a következő volt a kísérl
kísérletekben: 10 g szintetikus grafit por (Aldrichtól) és
ioncserélt víz vagy etil-alkohol
alkohol (Reanaltól) további
finomítás nélkül. A grafit őrlése nagy energiájú
attritor
tritor malomban történt (Union Proces
Process HDDM),
ami a 750 ml szilíciumnitrid
nitrid tartályba merülő cirk
cirkónium tárcsákkal és őrlőgolyókkal volt felszerelve.
Az őrlés különböző fordulatszámokon ((enyhe: 600
vagy intenzív: 4000 fordulat/perc
fordulat/perc), illetve különböző ideig (5, 6 vagy 10 h) zajlott (1. táblázat).

1. ábra. A grafit hasítása – az őrlés nyíró erői
dominálnak
Figure 1. Exfoliation of graphite – the shearer
forces of milling is dominant
Szén nanoanyagok készítésére a golyós mam
lomban történő mechanikai őrlés a legegyszerűbb,
ami egy széleskörűen vizsgált módszer. Ez a
mechanikai hasítás egyik fajtája, különösen, ha az
alkalmazott feszültségek nyíró komponensei
dominálnak (1. ábra). Általában alacsony energiás
bolygó vagy vibrációs malmok használata elterjedelterje
tebb [12],, ugyanakkor nagyenergiás előállításokra
is akad példa [13-14].
]. Ebben a tanulmányban a
vizsgálatok nagy hatékonyságú, úgynevezett
attritor malommal [15] készültek. Ennél egy álló
tartályba kerül az őrlendő minta az őrlő golyókkal
együtt. Ebbe merül bele a tárcsákkal felszerelt
forgó tengely, ami nagy sebességgel (néhány száz
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Részletes vizsgálatok folytak a 10 óráig, etanol
jelenlétében 4000 ford./perc forgással őrölt mintával. Röviden 10 g grafithoz 70 g etanol, majd az
őrlés során még 70 g etanol hozzáadása történt.
Kétóránként mintavétel
el zajlott, majd az anyag ki
lett szárítva, és át lett szűrve egy 100 μm szemű
szitán.
A 10 óráig őrölt minta (etanol
etanol jelenlétében 4000
ford./perc-en)
en) rövid hőkezelése következett levegő
atmoszférán különböző hőmérsékleteken (600,
800 és 1000 °C) és eltérő időkig (1, 3 és 5 perc
minden egyes hőmérsékleten). A morfológiát és
mikroszerkezetet pásztázó elektronmikroszkóp
(Jeol JSM-25-SIII) segítségével tanulmányoztam.
Az anyag összetétel és szerkezet vizsgálata
röntgen diffrakciós (Bruker
Bruker AXS D8
D8) vizsgálattal
történt.
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1. táblázat. Különböző attritorral őrölt minták (MA
– enyhe őrlés levegőn, MW – enyhe őrlés vízben,
IA – intenzív őrlés levegőn , IW – intenzív őrlés
vízben , IE – intenzív őrlés etanolban)
Table 1. Different samples made by milling in
attritor (starting graphite, MA – Mild milling in Air,
MW-Mild milling in Water, IA – Intensive milling in
Air, IW – Intensive milling in Water, IE – Intensive
milling in Ethanol)
Őrlő frekŐrlési idő
Minták
Őrlő közeg
vencia
(h)
(ford./perc)
MA
levegő
600
5
MW
víz
600
5
IA
levegő
4000
5
IW
víz
4000
6
IE
etanol
4000
6
3. Eredmények és értékelés
3.1. Az őrlési közeg hatása
Összevetésképpen a 2a. ábrán a kiindulási grafit látható, átlagosan 10-20 μm-es részecskeméret-

tel. Először is enyhe (600 ford./perc) (2b. és 2c.
ábra), majd intenzív (4000 ford./perc) őrléssel
készült minták (2d.–2f. ábra) láthatóak. Először
száraz őrléses technikákkal próbálkoztunk (2b. és
2d. ábra). Kiderült azonban, hogy a levegő atmoszférán zajló őrlés nem okoz lényeges eltérést a
kiindulási anyag morfológiájához képest. Ezt
különösen az enyhe őrlésnél lehet jól megfigyelni
(2b ábra). Az intenzív őrlés hatására már lehet
látni eltéréseket (2d. ábra), tipikusan ~20 μm-es
átmérőjű, de túl vastag lapok formálódtak. A nedves őrléssel készült mintáknál (2c., 2e. és 2f. ábra)
egyaránt vékony lapok keletkeztek. A vizes közegben készült minták közül az enyhe őrléssel készült
mintán (2c. ábra) vastagabb és nagyobb rétegek
figyelhetőek meg, mint az intenzíven őrölten (2e.
ábra). Ugyanakkor az etanollal intenzíven őrölt
minta (2f. ábra) esetében a grafit rétegek lazább
szerkezete látható, és a lapok élei is jól megfigyelhetők. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy az
etanollal való intenzív őrlés a hatékonyabb módja
a grafit rétegek szétválasztásának.

2. ábra. SEM képek különböző attritorban készült mintákról: (a) kiindulási grafit, (b) enyhe őrlés levegőn, (c)
enyhe őrlés vízben, (d) intenzív őrlés levegőn, (e) intenzív őrlés vízben, (f) intenzív őrlés etanolban
Figure 2. SEM micrographs of different samples milled by attritor: (a) starting graphite, (b) MA – Mild milling
in Air, (c) MW – Mild milling in Water, (d) IA – Intensive milling in Air, (e) IW – Intensive milling in Water, (f) IE
– Intensive milling in Ethanol
A 3a. ábrán a kiindulási grafit röntgen diffrakciós (XRD) mintázata látható a feltűntetett Miller
indexekkel. A különböző őrlőközegben (víz és etilalkohol) készült minták XRD profiljait a 3b. és 3c.
ábrákon lehet megfigyelni. Mindkét esetben észre
lehet venni a (002), (004) és (006) csúcsok intenzitáscsökkenését, de különösen a víz (IW) esetében
(3b. és 3c. ábra). Ugyanakkor az (100) és (101)
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csúcsok intenzitása is csökken (3c. ábra). Ez a két
csúcs lényegében csak az etalonos mintánál (IE)
marad meg, alacsony intenzitással. Ez arra utal,
hogy a síkbeli hatszögű kristálystruktúra nem tűnik
el teljesen, de megnőhetett a kristályhibák száma.
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3. ábra.(a) a kiindulási grafit röntgen pordiffrakciós felvétele és (b-c) különböző őrlőközegben (víz és etanol)
készült minták XRD felvétele a feltűntetett Miller indexekkel
Figure 3. (a) XRD pattern of the starting graphite material and (b-c) samples made by different dispersion media
with marked Miller indices
2. táblázat. Különböző minták átlagos krisztallit
paramétere (egy multiréteg átlagos magassága)
Table 2. Crystalline parameter for different
samples (the average thickness of one multilayer)
minta

grafit

intenzív
őrlés vízben

LC(nm)

17.66

15.51

intenzív
őrlés
vízben
15.07

A (002) és (100) csúcsokból (2θ002 = 26.4° és
2θ100 = 42.4°) kiszámoltam a réteg-réteg (síkok
közti) és az atomközti (a grafén síkban mérhető)
távolságokat. A Bragg egyenletet felhasználva (nλ
= 2d sin(θ)) az eredmények: d002 = 0.337 nm és
d100 = 0.213 nm. Hasonló röntgen spektrum és
eredmények találhatóak az irodalomban [18]. A

(002) csúcsból meg lehet becsülni a krisztallitok
átlagos magasságát a c tengely irányában (LC),
ami nem más, mint egy multiréteg vastagsága.
Ehhez a Scherrer egyenletet használtam
(LC = 0.89λ/βcos(θ)), ahol λ a röntgen hullámhoszsza (1.5406), β a csúcs félértékszélessége
(FWHM) radiánban és θ a Bragg-szög. Az eredmények (2. táblázat) azt mutatják, hogy az LC
értéke csökken, ami azt jelenti, hogy a krisztallitok
vastagsága csökken. A röntgen eredmények jól
egyeznek a SEM felvételek megállapításaival.
Következésképpen az etanolban történő intenzív
őrlés a hatékonyabb módja a grafit rétegek szétválasztásának.
3.2. Az őrlési idő hatása

4. ábra. SEM képek: (a) kiindulási anyag (szintetikus grafit) és (b) 2h őrlés etanolban, a kis képen:
szabadon álló néhányrétegű grafén (FLG) szerkezete (c) 4h után (d) 6h után (e) 8h után (f) 10h után
Figure 4. SEM micrographs: (a) starting material (synthetic graphite) and (b) milling in ethanol after 2h, in
the inset: morphology of freestanding few-layer graphene (FLG) (c) after 4h (d) after 6h (e) after 8h (f) after
10h
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A grafit (4a. ábra) őrlése 10 óráig zajlott nagy
hatékonyságú attritor malomban, etil-alkohol
jelenlétében. A pásztázó elektronmikroszkópos
képeken a grafit szerkezetének átalakulása, a
grafit nanorétegek kialakulása és elkülönülése
követhető nyomon, ami 2 órás őrlés utáni képen
(4b. ábra) kezdődik, és egészen a 10 órás őrlés
képéig (4f. ábra) tart. A 4b. ábra kis képén (bal
alsó sarok) egy szabadon álló néhányrétegű
grafénhoz (few-layer graphene, FLG) hasonló
morfológia látható, amit Malasevic és munkatársai

is kimutattak [18]. A 6 órás őrlés utáni képen (4d.
ábra) a grafit nanorétegek még össze vannak
tapadva. Ugyanakkor a 8 órás őrlési képen (4e.
ábra) megfigyelhető, hogy jelentős rétegszétválás
történt, számos jól elkülönülő nanoréteg látható, a
multirétegek közti távolság megközelítőleg 500
nm-re nőtt. A 10 órás őrlési folyamat végén (4f.
ábra) a vékony nanorétegek egy még lazább
szerkezete látható, a multirétegek közti távolság
elérheti akár az 1 μm-t is.

5. ábra. Etil-alkoholban 10 óráig őrölt minták pordiffrakciós (XRD) felvétele
Figure 5. (a-b) XRD patterns of graphite milled in ethanol for 10 hours
3. táblázat. Különböző minták átlagos krisztallit
paramétere (egy multiréteg átlagos magassága) az
idő függvényében
Table 3. Crystalline parameter for milled graphite
in ethanol in function of time (the average
thickness of one multilayer)
Tartózkodási idő
(h)
2h
4h
6h
8h
10h
17.1 16.3 15.0 13.9 13.7
LC (nm)
8
3
7
2
6
Az XRD mérésből világosan kitűnik, hogy a
(002) csúcs intenzitása folyamatosan csökken az
egyre hosszabb őrlés következtében, kivéve a 4
órás őrlés után, ahol is a legmagasabb intenzitás
figyelhető meg (5a. ábra). A legalacsonyabb
intenzitásérték a 10 órás őrlés után adódik. Az éles
(002) diffrakciós csúcs a nanorétegek erősen
grafitos jellegű szerkezetére utal, amint azt Shao
és kollégái is kimutatták [19]. Az egyre alacsonyabb intenzitás az egyre kevesebb grafit összetevőre utal a pormintában, egyúttal a grafénrétegek
egyre kevesebb számát is az elkészített
nanografitban. Ugyanakkor az intenzitáscsökkenést a rácshibák számának növekedése is okozhatja [10].

Az (100) és (110) csúcsok – amelyek a síkban
megjelenő hatszöges rendet jellemzik – nem
tűnnek el a röntgen diffrakciós mintázaton, de az
intenzitásuk lecsökken (5b. ábra). Jelentős intenzitáscsökkenés már a 2 órás őrlés után is megfigyelhető. Ez arra utal, hogy rövid őrlés után a
domináns folyamat a grafit hasadása a (001)
síkban, és a további síkbeli redukció elhanyagolható ezen az időskálán. Hasonló eredményekre jutott
korábban Antisari és kollégái is [12].
A (002) és (100) csúcsok pozíciója (d-térben)
nem változott jelentősen. A (002) csúcsból kiszámoltam az összetapadt krisztallitok átlagos magasságát (LC) a Scherrer egyenlettel (3. táblázat).
Az LC értéke folyamatosan csökkent az őrlési idő
növelésével, ami a krisztallitok átlagos vastagságának csökkenésére utal. A legalacsonyabb LC
érték (13.76 nm) a leghosszabb, 10 órás után
adódott. Hasonló értékeket számoltak korábban
Chen és munkatársai is [20]. Így az eredmények –
jó egyezéssel a SEM képekkel–, azt mutatják,
hogy a 10 órás őrlés bizonyult a leghatékonyabbnak.
3.3 Rövid hőkezelés hatása
A 6. ábrán a hőmérséklet és a tartózkodási idő
hatását lehet megfigyelni a 10 óráig, etanolban
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őrölt mintára. A tartózkodási idő növelésével a
multirétegek közti távolság növekedése figyelhető
meg a 600 °C-os hőkezelésnél (6a, 6b és 6c). A
rétegszétválás még hatékonyabbnak tűnik 800 °Cos hőkezelésnél, a multirétegek közti távolság
markáns növekedése figyelhető meg (6d ábra).
Ennél a hőfoknál a tartózkodási idő növelésével a
rétegek tágulása megállni látszik (6e, 6f ábra). Ezt
bizonyára a minta kezdődő degradációja, oxidáció-

ja okozza. A hőmérsékletet növelve, 1000 °C-os
hőkezelés hatására (6g, 6h és 6i) a multirétegek
egy vastagabb szerkezete jelenik meg. Ennél a
hőmérsékletnél a kiindulási morfológia megmaradni látszik. Úgy tűnik, hogy 800 °C-nál nagyobb
hőmérséklet hatására a grafit nanorétegek szétválása nem túl sikeres ezen tartózkodási idők mellett,
mert megjelenik a rétegek degradációja (7. ábra)

6. ábra. SEM képek hőkezelés után: (a) 600 °C, 1 perc (b) 600 °C, 3 perc (c) 600 °C, 5 perc (d) 800 °C, 1
perc (e) 800 °C, 3 perc (f) 800 °C, 5 perc (g) 1000 °C, 1 perc (h) 1000 °C, 3 perc (i) 1000 °C, 5 perc
Figure 6. SEM micrographs after heat treatment: (a) 600 °C, 1 min (b) 600 °C, 3 min (c) 600 °C, 5 min (d)
800 °C, 1 min (e) 800 °C, 3 min (f) 800 °C, 5 min (g) 1000 °C, 1 min (h) 1000 °C, 3 min (i) 1000 °C, 5 min
A 10 óráig etanolban őrölt grafénpor relatív tömegváltozása rövid hőkezelés hatására a 8. ábrán
figyelhető meg. Nem látható lényeges tömegcsökkenés az összes 600 °C-os, valamint a 800 °C-os
egy percig tartó hőkezelés hatására. Az oxidációs
folyamat csak a magasabb hőmérsékleteknél és
hosszabb tartózkodási időknél válik dominánssá.
7. ábra. SEM képek a grafit nanorétegek
degradációjáról 1000 °C-os, 5 perces hőkezelés
után
Figure 7. SEM micrographs: degradation of
graphite nanosheets after (1000 °C, 5 min) heat
treatment
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Ezekből az látszik, hogy a 800 °C, 1 perc paraméterű hőkezelés a grafit nanorétegek további
rétegszétválasztásához vezetnek. Ráadásul kedvező mellékhatásként a hőkezelés elősegítheti a
különböző szennyezők eltávolítását a mintából.
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8. ábra. A 10 óráig etil-alkoholban őrölt grafit
relatív tömegváltozása rövid hőkezelés után
Figure 8. Relative mass change after rapid heat
treatments of the graphite sample milled
intensively in ethanol until 10 hours
4. Összefoglalás
A nagy hatékonyságú őrlés egy sikeres eljárás
grafit nanorétegek készítésére. Az eredmények azt
mutatták, hogy az etil-alkoholban történő intenzív
őrlés a hatékonyabb módja a grafitrétegek szétválasztására, összevetve vízben, vagy levegő atmoszférán történt őrlésekkel. A 10 órás őrlési folyamat végén figyelhető meg a legnagyobb távolság
(akár az 1 μm) a vékony grafit multirétegek között,
ami hatékony rétegszétválasztásra utal. Ezt megerősítették a röntgen diffrakciós eredmények is, a
grafén síkok közti távolságra utaló (002) csúcs
intenzitása a legkisebb értékét vette fel. A
krisztallitok átlagos vastagságára LC = 13.76 nm
becslés adódott, ami átlagosan megközelítőleg 40
grafén réteget jelent. A rövid hőkezelés hatására
további rétegszétválasztás történt, illetve a szenynyezők egy részének eltávolítása. A SEM képeken
pedig a grafit nanorétegek lazább szerkezete
adódott, különösen a 800 °C-on, 1 percig tartó
hőkezelés után.
Az elkövetkezendő idők feladata lesz a kész
anyag felhasználása, mégpedig szén erősítésű
kerámia nanokompozitok előállítása céljából.
Ennek a nanokompozitnak vélhetően jó mechanikai és elektromos tulajdonságai lesznek, másrészt
javulhatnak az anyag hőtechnikai és tribológiai
tulajdonságai.
Köszönetnyilvánítás
A kutatást az OTKA 76181 és 63609 pályázata
támogatta.
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