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Összefoglaló 

A szén nanocső erősítésű polimer kompozitokat széleskörűen alkalmazzák a műszaki életben. Szén nanocső 

polimer mátrixba való beágyazásával speciális mechanikai tulajdonságú, vezetőképes kompozit készíthető. A 

szén nanocsövek felületi energetikai tulajdonságai kedvezőtlenek, hajlamosak az aggregációra, nehézkesen 

ágyazhatók be a polimer mátrixba. A MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék különböző olefin-

maleinsavanhidrid alapú kopolimereket fejlesztett a szén nanocsövek felületi energetikai tulajdonságainak 

módosítására. 

Munkám során kezeletlen és különböző kopolimerrekkel felületkezelt szén nanocső mintát vizsgáltam inverz 

gázkromatográffal. Célom a felületkezelés hatásának bizonyítása és kvantitatív minősítése volt. A normál 

alkánok nettó retenciós térfogatát felhasználva kiszámítottam a felületi energia diszperziós komponensét a 

Dorris-Gray módszert használva. Poláros anyagok (diklórmetán, etil-acetát, kloroform, toluol) retenciós 

adatainak segítségével meghatároztam az adszorpciós szabadentalpia változásukat a polarizációs módszer 

segítségével, majd kiszámítottam a felületi energia specifikus komponensét. A kísérleteket több felületi 

borítottságon végeztem el, így meghatároztam a diszperziós és specifikus felületi energia profilokat és annak a 

pontról pontra történő integrálásával a felületi energia eloszlás függvényeket. 

 

A munka az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült. 

 
Summary 

Carbon nanotube reinforced polymer composites play an inportant role in technical applications. Special 

mechanical properties of the composites can be accomplished by binding carbon nanotubes to polymer matrix. 

The surface energy properties of carbon nanotubes are disadvantageous, it is inclinable to aggregation, hard to 

embed it to polymer matrix. The Institutional Department of MOL Hydrocarbon and Coal Processing developed 

various olefin-maleic anhydride copolymers to modify the surface energy properties of carbon nanotube. 

During this work untreated and surface treated carbon nanotube samples were investigated with inverse gas 

chromatography. Our purpose was to measure the effect of the surface treatment quantitatively. By using the 

data of specific retention volumes of normal alkanes the dispersive component of surface energy was calculated 

with the help of the Dorris-Gray method. The specific adsorption free energy changes were determined from the 

retention data of polar probe molecules (dichlormethane, ethyl acetate, chloroform, toluene) with polarization 

method. Using these data the specific component of surface energy was calculated. The experiments were carried 

out at various surface coverages to determine the dispersion and specific surface energy profile and the 

distribution of surface energies obtained by a point-by-pont integration of the surface energy profiles. 
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