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Jelölés- és rövidítésjegyzék
Alkalmazott jelölések:
a

[mm]

a repedésfront távolsága az erőbevezetéstől

a0

[mm]

a kezdeti repedésfront távolsága az erőbevezetéstől

acN

[kJ/mm2]
2

Charpy-féle bemetszett ütőszilárdság

ai

[kJ/mm ]

dinamikus rétegközi nyírószilárdság

b

[mm]

a próbatest szélessége

C

[mm/N]

engedékenység

d

[mm]

AE érzékelők távolsága

Ef

[GPa]

hajlító rugalmassági modulusz

Et

[GPa]

húzó rugalmassági modulusz

F0

[-]

a varianciaanalízis próbastatisztikájának értéke

GI

[kJ/mm2]

fajlagos

repedésterjesztő

erő

I.

törési

módú

törési

módú

átmenethez

tartozó

repedésterjedés esetén
GIc

[kJ/mm2]

fajlagos törési szívósság

GImax

[kJ/mm2]

maximális

repedésterjesztő

erő

I.

repedésterjedés esetén
h

[mm]

a próbatest vastagsága

L

[mm]

a kompozit próbatest teljes hossza

m%

[%]

tömeg%

N

[-]

ciklusszám

N0

[-]

a stabil-instabil repedésterjedési
ciklusszám

P

[N]

terhelő erő

pi

[db]

próbatestek száma

Pmax

[N]

maximális terhelő erő egy adott ciklusban

si

[-]

a mérési eredmények szórása

tB

[ms]

törési idő

v

[mm/s]

hangterjedési sebesség

vr

[mm/ciklus]

repedésterjedési sebesség

X

[db]

az egy pontba átlagolt AE események száma

x

[mm]

lokalizált AE jel forrásának koordinátája

xi

[-]

a mérési eredmények átlaga
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zalap

[mm]

aktuátor pozíció a próbatest összezárt állapotában

zmax

[mm]

aktuátor pozíció maximuma az adott ciklusban

zmin

[mm]

aktuátor pozíció minimuma az adott ciklusban

α

[-]

szignifikanciaszint

∆

[mm]

a keresztmetszet elfordulásának korrekciós tényezője a
repedésfrontnál

δ

[mm]

próbatestszétnyílás

∆a

[mm]

repedésnövekmény

∆L

[mm]

az AE események átlagolásánál megengedett legnagyobb
eltérés

az

előző

átlagolt

ponthoz

képest

a

repedésterjedéssel ellentétes irányban
δmax

[mm]

maximális próbatestszétnyílás egy adott ciklusban

∆t

[s]

AE jel érzékelőkhöz való beérkezési időkülönbsége

∆U

[mm]

az AE események átlagolásánál megengedett legnagyobb
eltérés

az

előző

átlagolt

ponthoz

képest

a

repedésterjedéssel megegyező irányban
σfB

[MPa]

hajlítószilárdság

σfM

[MPa]

maximális hajlító feszültség

σiB

[MPa]

rétegközi szakítószilárdság

σM

[MPa]

húzószilárdság

τM

[MPa]

rétegközi nyírószilárdság
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Alkalmazott rövidítések:
AE

akusztikus emisszió (acoustic emission)

AFM

atomerőmikroszkóp (atomic force microscope)

AKT

aktivátorral térhálósított

ANOVA

varianciaanalízis (analysis of variance)

ATU

BYK ANTI-TERRA U adalékolt

CB

korom (carbon black)

CCD

töltés-csatolt eszköz (charge-coupled device)

CF

szénszál (carbon fiber)

(C)NT

szén nanocső (carbon nanotube)

CT

kompakt húzó (compact tensile)

CVD

kémiai gőzlecsapatás (chemical vapor deposition)

DB

BYK DISPERBYK 2050 adalékolt

DCB

kettős konzolos tartó (double cantilever beam)

DM

közvetlen keveréses (direct mixing) keverési eljárás

DMA

dinamikus mechanikai analizátor (dynamic mechanical analyser)

DWCNT

kétfalú szén nanocső (double wall carbon nanotube)

EB

elektronsugaras (electron beam) kezeléssel térhálósított

EP

epoxigyanta

ESZ

eseményszám

ESZM

eseményszám görbe meredeksége

FE-SEM

téremissziós pásztázó elektronmikroszkóp (field emission scanning
electron microscope)

FS

elgőzölt szilícium-dioxid (fumed silica)

FTIR

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (Fourier transform
infrared spectroscopy)

GB

üveggyöngy (glass bead)

GF

üvegszál (glass fiber)

IPN

egymásba hatoló háló (interpenetrating network)

LINAC

lineáris részecskegyorsító (linear particle accelerator)

MB

mesterkeverékes (masterbatch) keverési eljárás

MWCNT

többfalú szén nanocső (multi wall carbon nanotube)

Szebényi Gábor

-7-

PhD értekezés
Nd:YAG

neodímiummal szennyezett yttrium-alumínium gránát /lézer/
(neodymium-doped yttrium aluminium garnet)

ODA

oktadecilamin

PET

poli(etilén-tereftalát)

R-görbe

repedésterjedési ellenállás görbe

ROI

megfigyelt terület (region of interest)

RT

szobahőmérséklet (room temperature)

RTM

gyantainfúzió (resin transfer moulding)

SBS

rövid támaszközű hajlítóvizsgálat (short beam shear test)

SEM

pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope)

STM

pásztázó alagútmikroszkóp (scanning tunnelling microscope)

SWCNT

egyfalú szén nanocső (single wall carbon nanotube)

TEM

transzmissziós elektronmikroszkóp (transmission electron microscope)

UHF

ultra nagy frekvencia (ultra high frequency)

VARTM

vákuummal segített gyantainfúzió (vacuum assisted resin transfer
moulding)

VE

vinilészter

VIS

vizuálisan megfigyelt repedés megindulás

XPS

röntgen fotoelektron spektroszkópia (X-ray photoelectron spectroscopy)
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1.

Bevezetés

Az üvegszál mesterséges gyantában való alkalmazása (1938) forradalmasította a polimer
kompozitok területét. További nagy előrelépés következett be a szénszál 1963-as
kifejlesztésével. A fejlődés nem állt meg, újabb és újabb erősítőanyagok (aramid, növényi
eredetű természetes szálak, bazaltszál stb.) kerültek a kutatók érdeklődési körébe. Ebbe a
sorba állt be 1991-es felfedezése után a szén nanocső [1] is, ami rendkívül sajátos
tulajdonságainak köszönhetően nemcsak az anyagtudományban, hanem szinte minden
tudományterületen a figyelem középpontjába került [2]. A szén nanocső szakítószilárdsága
elérheti a 60 GPa-t [3], a rugalmassági modulusza az 1 TPa-t [4], és mindezek mellett nagy
szívóssággal rendelkezik. Elektromos vezetőképessége a réz értékét megközelíti, hővezető
képessége rendkívül nagy. Míg a felfedezése utáni első évtizedben a kutatások elsődlegesen a
gyártástechnológiára koncentráltak, napjainkban már lehetőség nyílik a nanocsövek
felhasználás-technológiájának vizsgálatára is. Számos területen próbálják kiaknázni a szén
nanocső egyedi tulajdonságait. Például elektrotechnikai alkatrészekben nanoméretű áramköri
elemként, lapos kijelzős monitorokban a háttérvilágítás fényforrásaként, hidrogén
üzemanyagcellában biztonságos hidrogéntárolásra, és nem utolsó sorban az anyagtudomány
terén polimerek erősítésére [5], tulajdonságaik módosítására. Ezt egyrészt kiváló mechanikai
tulajdonságai, másrészt rendkívül nagy fajlagos felülete is indokolja. Míg a tipikusan 5-8 µm
átmérőjű szénszál fajlagos felülete kb. 0,2 m2/g, addig az akár mindössze 2 nm átmérőjű szén
nanocső fajlagos felülete 1000 m2/g. Hátránya sajnos, hogy míg a szénszálból akár folytonos
szálat lehet gyártani, addig a nanocsövek maximum néhány µm hosszúak.
A nanocső erősítésű kompozitok ipari méretű elterjedéséhez szükség van megfelelő
kihozatalú, gazdaságos nanocső gyártási technológia kifejlesztésére. Az elmúlt évek kutatásai
során sorra jelentek meg az új kísérleti célú előállítási módok. A kezdeti egyenáramú
ívkisüléses technológia után kifejlesztették a CVD (chemical vapor deposition) technikát, ami
hatékonyabb SWCNT (Single Wall Carbon Nanotube – egyfalú szén nanocső) gyártást tett
lehetővé. Ennek a technológiának a továbbfejlesztésével akár ipari méretű kihozatal mellett is
lehet nanocsöveket előállítani. A nanocső előállítás fejlesztésében fontos szempont az
egységesen, előírt minőségben (előre meghatározott hosszúság- és átmérőtartományba eső
méretekkel rendelkező, megfelelő szabályosságú és tisztaságú) létrehozható termék. Ezek a
szempontok igencsak fontosak a nanocső mechanikai erősítőanyagként való felhasználásának,
valamint az egyéb célú, például a villamos iparban való hasznosításának tekintetében is.
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A kompozit anyagokban kulcskérdés a mátrix és az erősítőanyag közötti megfelelő, tartós
adhéziós kapcsolat, amely megvalósítja a terhelésátadást a mátrix és az erősítőanyag között.
Ennek hiányában a mátrixban eloszlatott nanocsövek töltőanyagként viselkednek. Nanocső
erősítés esetében ennek az adhéziós kapcsolatnak a létrehozása komoly problémákba ütközik.
A jó adhézió létrehozását akadályozza a nanocsövek aggregációs hajlama, amelynek során a
nanocsövek az erősítendő mátrixanyagban gombolyagszerű gócokba állnak össze, csökkentve
ezzel a határfelületet, illetve a mátrixban az anyagfolytonosságot megtörve, feszültséggyűjtő
helyet létesítve erősítés helyett akár gyengíthetik is a kompozitot. Az egyenletes eloszlatás
megoldására napjainkban is sokrétű kutatások folynak, eddig a legjobb eredményeket az
erőteljes nyírással való keverés hozta, de vannak próbálkozások az oldószerben eloszlatott
nanocsövek mátrixba keverésére ultrahangos keverő berendezések alkalmazásával is. A
nanocső és a mátrixanyag közötti felületi adhézió fokozására a nanocsövek molekulaszintű
módosítása jelenthet megoldást, kutatók számos erősen poláris csoportot helyeztek el már
eddig is a meglehetősen apoláris szerkezetű szén nanocsövek felületére, így javítva az
intermolekuláris kölcsönhatást a szál és az erősítendő anyag között. Ezen molekulaszerkezeti
változtatások segítségünkre lehetnek az eloszlatás egyenletesebbé tételében is.

A dolgozat célja a szén nanocső erősítésben rejlő lehetőségek feltérképezése, különös
tekintettel a szálerősítéses, térhálós polimer mátrixú kompozit rendszerekben történő
felhasználás területén. Munkámban tehát össze kívántam kapcsolni a mikrométer szintű
szálerősítésben felhalmozott tapasztalatokat és az új, nanométer szintű erősítés lehetőségeit
kölcsönösen összetett hibrid polimer kompozitokban.
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2.

Irodalmi áttekintés

Az irodalmi áttekintés célja, hogy átfogó képet nyújtson a nemzetközi szakirodalom
nanoméretű erősítőanyagokkal, azok közül is a szén nanocsövekkel kapcsolatos aktuális
állásáról. Az irodalmi feldolgozás során az ipari feldolgozás és felhasználás szempontjából is
fontos tulajdonságok, kísérleti eredmények, trendek kiemelésére törekedtem.
2.1. Nanoméretű erősítő anyagok
Nanorészecskének nevezünk minden olyan mikroszkopikus részecskét, amelynek legalább
egyik mérete nem haladja meg a 100 nm-t [6]. Napjainkban az anyagtudomány sokféle
nanorészecske kompozit erősítőanyagként való felhasználásával foglalkozik [7], ezek
lehetnek szénvegyületek (pl. szén nanocsövek, grafén), agyagásványok (pl. montmorillonit),
illetve egyéb, fém alapú vegyületek (pl. titán-dioxid nanocsövek).
A nanoerősítés vizsgálatának elméleti alapja, hogy egy erősítő szál átmérőjének négyzetével
fordítottan arányos a lehetséges hibahelyek mennyisége, így az átmérőméretet csökkentve
egyre inkább megközelíthetjük a szál elméleti szilárdságát. A nanocsövek másik, kompozit
felhasználás szempontjából lényeges tulajdonsága, hogy fajlagos felületük, ami biztosítja a
terhelésátadást az erősítőanyag és a mátrix között, nagyságrendekkel nagyobb, mint a
hagyományos mikroméretű erősítő szálaké.
Általános probléma a nanokompozitok előállításában, hogy a legtöbb nanoanyag
aggregációra, gócok képzésére hajlamos, így csak különleges technikákat alkalmazva lehet
őket egyenletesen eloszlatni a polimer mátrixban.
A kutatások kezdeti szakaszában legintenzívebben kutatott nanoméretű erősítőanyagok az
agyagásványok voltak, közülük is a montmorillonit [8, 9]. A rétegszilikátok nanométeres
nagyságrendű vastagsággal rendelkező rétegeit közös csúcsú fém-hidroxidok alkotta
tetraéderekből álló oktaéderes lemezek alkotják. A lemezek igen szorosan helyezkednek el,
erős ionos kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A fémionok izomorf helyettesítéséből
adódóan negatív töltés alakulhat ki, amit a rétegek közé beépülő pozitív fémionok
egyenlítenek ki. Ezen szervetlen ionokat a nanokompozit előállításának megkönnyítése
érdekében egyéb, szerves ionokra cserélve növelhető a rétegek közötti távolság, csökkenthető
a részecskék felületi energiája, elősegítve a részecskék eloszlatását a polimer mátrixban. Az
eloszlatás hatékonyságának függvényében a lemezek aggregációja, beágyazódása vagy
rétegszétválása érhető el, így az első esetben mikro-, míg a többi esetben nanokompozitot
kapunk. A kompozit gyártás, a megfelelő nanorészecske eloszlatás kulcsa a szilikátrétegek
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egymástól való elválasztása, amit a kutatók „in situ” polimerizációval, oldatos és ömledékes
gyártási eljárással próbálnak megoldani. A montmorillonit erősítés növelheti az anyag
szakítószilárdságát és rugalmassági moduluszát [10], csökkentheti zsugorodását, növelheti
hőstabilitását,

csökkentheti

éghetőségét

[11]

és

gázáteresztő

képességét

[12].

A

rétegszilikátok erősítőanyagként való hasznosításának a szál alaknál kevésbé ideális lemez
alakjuk, valamint a jelenleg még rendkívül nehézkes eloszlathatóságuk szab határt,
ugyanakkor már ipari hasznosításukra is léteznek példák, mint például gázzárást javító
töltőanyagok.
A szén nanocsöveket a fullerének gyártása során keletkezett melléktermékek között fedezték
fel [1]. Nanométeres nagyságrendbe eső átmérőjű, akár mikronos hosszúságú szál alakjuk,
kiváló mechanikai tulajdonságaik miatt ideális kompozit erősítő anyagok lehetnek. A szén
nanocső töltés emelheti az anyag szakítószilárdságát, rugalmassági moduluszát [13], javíthatja
energiaelnyelő képességét [14], emellett növelheti villamos- [15] és hővezető képességét [16]
is. Rendkívül ígéretes tulajdonságaik alapján kutatómunkámhoz a szén nanocsöveket
választottam hibrid kompozitok nanoméretű erősítőanyagaként.
2.2. A szén nanocsövek szerkezete és gyártása
A szén nanocsöveket legkönnyebben hengeresen feltekert és összezárt grafénlemezekként
képzelhetjük el. A feltekert grafit hatszögsíkok molekuláris rendezettsége, az így képzett cső
átmérője, valamint hossza, illetve a nanoszerkezet, a morfológia határozza meg a nanocsövek
mechanikai és egyéb tulajdonságait.
A nanocsövek szerkezetét az úgynevezett királis (más néven feltekerési) vektorral és királis
szöggel lehet leírni (1. ábra). A nanocső kialakítását felfoghatjuk úgy, hogy egy grafitsíkból
egy bizonyos sávot kivágunk, majd azt feltekerjük. A kivágott szalag állásától függően a
nanocső falán a hatszögek más-más helyzetben fognak állni. A királis szög megadja a sík
széleinek szögét a grafitrács főirányaihoz képest, míg a királis vektor hossza a nanocső
kerületéről, így átmérőjéről szolgáltat információt. A királis szög alapján két szélső helyzetet
figyelhetünk meg a keletkező nanocsövön, ez a 0°-os szöghelyzethez tartozó ú.n. cikk-cakk,
és a 30°-os helyzethez tartozó ú.n. karosszék elrendeződés (1. ábra).
A nanocsövek kiralitásának komoly befolyása van a nanocsövek tulajdonságaira. Bizonyított,
hogy a villamos vezetőképesség a nanocsöveknél a kiralitás függvénye: míg a grafitot
félfémes vezetőnek tartják, a nanocsövek a kiralitástól függően fémes vezetőként és
félvezetőként is viselkedhetnek. A kiralitás a mechanikai viselkedést főleg a képlékeny
alakváltozás tartományában befolyásolja. A szén nanocsövek általában rugalmasan
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viselkednek, nem mutatnak nagy terhelés esetén sem képlékeny alakváltozást. A karosszék
mintázatú nanocsövek axiális húzóterhelésénél megfigyelték a Stone-Wales transzformációt,
amelynek során reverzibilis molekulaszerkezeti változás zajlik le, a hatszögrendszerben négy
hatszög két hétszöggé és két ötszöggé alakul. Ez a molekulaszerkezeti változás Nardelli és
társai feltevése szerint [17] a nanocsövek szívós töréséhez vezet.

a.)

b.)

c.)

1. ábra A nanocsövek kiralitása (a), karosszék (b) és cikk-cakk (c) szerkezetű nanocső [18]

A nanocsöveket két nagy morfológiai csoportra bonthatjuk, az egyfalú nanocsövekre
(SWCNT) és a többfalú nanocsövekre (MWCNT) (2. ábra), amelyeknek kiemelt alcsoportját
képezik a kétfalú nanocsövek (DWCNT). Az egyfalúak palástja csak egy réteg atomból áll,
míg a többfalú nanocsöveket több koncentrikusan elhelyezett, különböző átmérőjű és
kiralitású egyfalú nanocső alkotja. Az egyes csöveket van der Waals kötés tartja össze, ami
nagyságrenddel gyengébb a kovalens kötésnél, így kompozit felhasználásnál, túl rövid csövek
(elégtelen méretű csatlakozó felület) esetén a belső csövek funkcionalizált külső nanocsőből
való kihúzódása is lehetséges.

2. ábra Többfalú szén nanocső transzmissziós elektronmikroszkópi (TEM) képe [18]
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A nanocsövek erősítőanyagként való felhasználásakor rendkívüli fontosságú a fajlagos felület,
ami egyfalú nanocsöveknél a legnagyobb, a falak számának növelésével a „működő”,
külvilággal - a mátrixszal - érintkező felület tömegre vonatkoztatott értéke csökken.
Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a nagyobb fajlagos felület nagyobb aggregációs
hajlammal jár együtt, így meg kell keresnünk azt az optimális értéket, amikor a nanocsöveket
még megfelelően el tudjuk keverni a mátrixban, nem csökkentve túlzottan a fajlagos felületet
a falak számának túlzott növelésével. Ezen optimum keresése során kerültek kiemelt
pozícióba a két- és többfalú nanocsövek.
A nanocsövek felfedezése óta folynak kutatások gazdaságos, ipari méretekben is
megvalósítható nanocső előállítási technológia kifejlesztésére [19-26]. Napjainkban már
számos technológia ad lehetőséget a nanocsövek előállítására. A mennyiségre több, de
jellemzően gyengébb minőségű terméket előállító megoldások már ipari mennyiségű
előállítást is lehetővé tesznek. A technikákat folyamatosan finomítják, fejlesztik, egyre
nagyobb terméktisztaságot és gazdaságosabb kihozatalt érve el, így a nanocső adalékolás
költsége töretlenül csökken.
A legrégebbi, ívkisüléses technológiát először 1990-ben fullerének előállítására használták,
1991-ben Iijima ezt a technikát használva fedezte fel a nanocsöveket [1] (3. ábra). Kísérleti
előállítási technikák között fellelhető még a lézeres [27] és szolár [28] elgőzölögtetés is.

3. ábra Iijima TEM felvételei különböző falszámú szén nanocsövekről, a nanocsövek elméleti
keresztmetszete [1]
Az ívkisüléses, a szolár és a lézeres elgőzölögtetéses technológiánál a kis mennyiségű fogyó
alapanyag (az anód és a grafit célpont) problémás utánpótlása és a rendkívül nagy fajlagos
energiaigény gátat szab az eljárások kísérletinél nagyobb méretű alkalmazásának. Ennek
megoldása motiválta a kutatókat a CVD (Chemical Vapor Deposition – kémiai gőzlecsapatás,
4. ábra) technológia kifejlesztésére. A CVD és egyéb gáz alapú technológiák lényege, hogy
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nem szilárd, hanem gáz halmazállapotú széntartalmú alapanyagot dolgoznak fel, ezzel
megoldva a folyamatos alapanyag utánpótlás lehetőségét, biztosítva a folytonos gyártást.
A CVD technológia lényege, hogy egy megfelelő széntartalmú gázt (általában szénmonoxidot, de már vannak kísérletek etilén és metán alkalmazására is) magas nyomáson (akár
10 bar) és hőmérsékleten (akár 1200°C) bontanak, és a keletkező szén részecskékből a
reaktorban kvarc mintatartóban elhelyezett, nikkel, kobalt, vas katalizátor nanorészecskékkel,
vagy ezek kombinációjával bevont, fűtött magon nanocsövek alakulnak ki. A nanocsövek
átmérőjét és a SWCNT és MWCNT kialakulásának arányát az előbbi technológiákhoz
hasonlóan leginkább a katalizátor nanorészecskék méretei határozzák meg.

Gáz
bevezetés

Kvarc cső
Gáz elvezetés

Minta

Kvarc
mintatartó
Kemence

4. ábra A CVD nanocső gyártási eljárás sematikus vázlata [29]
Míg az alapanyag utánpótlása, így a folyamatos gyártás már megoldott, fontos kutatásokat
végeznek a CVD eljárás energiaigényének leszorítására, így gazdaságosságának növelésére is
[30-33]. Jelenleg az ipari mennyiségben kereskedelmi forgalomban lévő szén nanocsövek
jellemzően ezzel a technológiával kerülnek előállításra. A technológia hátránya a rosszabb
termékminőség, ami a görbült, szabálytalan csövek miatt kialakuló laza, mechanikai
hurkolódások által is összetartott aggregátumokban nyilvánul meg. További probléma, hogy a
kiralitás és ez által a vezetőképesség nem befolyásolható. A mintában található nanocsövek
átmérő- és hosszbéli szórása is jelentősen meghaladja a kísérleti technológiákkal előállított
termékét. További problémát jelentenek az esetleges katalizátor maradékok és amorf
széntartalom, amelyeket azonban a termék tisztításával már hatékonyan tudnak csökkenteni.
Kísérleteim során is CVD technológiával gyártott nanocsöveket alkalmaztam, ezért
különleges hangsúlyt fektettem az eloszlatási technológia fejlesztésére.
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2.3. A szén nanocsövek funkcionalizálása
A nanocsövek tiszta állapotban meglehetősen passzívan viselkednek a polimer kompozitok
mátrixanyagaival szemben, a csövek és a mátrixanyag között elérhető adhézió csekély, így a
kompozit rendszer kritikus szálhossza nő. A határfelületi adhézió javítására és a nanocsövek
oldószerben és a mátrixban való könnyebb eloszlatására több módszerrel is kísérleteznek,
ezek közé tartozik a nanocsövek felületén különböző funkciós csoportok elhelyezése, a
funkcionalizálás.
A funkciós csoportok kiválasztásánál mindig az erősítendő anyagból kell kiindulnunk. Olyan
csoportot kell választanunk, ami képes legalább másodrendű, de célszerűbben kovalens kötést
létrehozni az erősítendő anyag molekuláival. Kovalens kötés kialakítására a polimerek
monomerjeivel van jó esély (térhálós polimerek erősítése, hőre lágyuló polimerek erősítése
„in situ” polimerizáció mellett), a termoplasztikus mátrixú nanokompozitok ömledékes
feldolgozása esetén valamilyen külső energiaközlésre lehet szükség.
A funkcionalizálás általában két lépésben zajlik. Az első lépésben valamilyen erősen oxidáló
anyaggal, jellemzően tömény savval vagy plazmával meg kell bontani a nanocsövek
szerkezetét (ez a folyamat jelentős tisztító hatással is jár, az amorf karbon és a maradék
katalizátor tartalom jelentősen csökken a savazás során). Második lépésként a megkötött
savcsoportokkal rendelkező, aktivált nanocsöveket kell reagáltatni a funkcionalizáló szerves
anyaggal (pl. epoxigyanta mátrix erősítése esetén aminokkal (5. ábra)).

5. ábra Epoxigyanta mátrix esetén tipikusan alkalmazott diaminos funkcionalizálás
folyamata [34]
A funkcionalizálási folyamat kézbentartása rendkívül fontos a későbbi kompozit
tulajdonságaira nézve: az aktiválás során alkalmazott savas kezelés mindig roncsolja a
nanocsöveket, hibahelyeket hoz létre a falak grafitos szerkezetében, de szélsőséges esetben
akár teljesen fel is bonthatja a nanocsöveket. A funkcionalizálás során a kezelések
időtartamának,

valamint

a

reagáltatott

anyagok

sztöchiometriájának

beállításával

határozhatjuk meg, milyen sűrűn szeretnénk funkciós csoportokat elhelyezni a csövek falain.
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A

funkcionalizálás

sikerességét

infravörös-

és

röntgenspektroszkópiával,

valamint

termogravimetriával lehet ellenőrizni.
Valentini és társai [35] szén-tetrafluorid plazmával kezelték a kísérleteik során használt
egyfalú nanocsöveket, majd különböző aminokat ültettek rájuk. A plazmakezelés után röntgen
spektroszkópiával 14%-os fluor tartalmat mértek az aktivált mintában, majd ultrahangos
keverés során vitték fel az aminokat a nanocső falakra. Az aminos funkcionalizálás
sikerességét a termogravimetrikus eredményeikkel igazolták: a megkötött szerves aminok
alacsonyabb hőmérsékleten történő bomlása jól kimutatható volt az összehasonlító
vizsgálatok során.
Wang és társai [36] mikrohullámú kezelés mellett végezték nanocsövek funkcionalizálását.
Egy nanocső minta aminos funkcionalizálását általában három lépésben végzik. Az első
lépésben erős savval kezelik a nanocsöveket, majd az így kialakult karboxil csoportokat
klórozzák, ezután jön az aminos kezelés. A klórozás pillanatszerű reakció, a savazás és az
aminos kezelés azonban általában napokig történik. Kísérleteik során a klórozási lépést
teljesen el tudták hagyni, a megmaradt két reakció idejét pedig a mikrohullámú kezelés
mellett néhány napról körülbelül 30 percre sikerült lerövidíteniük. A funkcionalizálás
sikerességét FTIR, TEM és Raman-spektrometriás vizsgálatokkal igazolták.
Chen és társai [37] az erősítendő anyagnak megfelelő funkcionalizálás fontosságát
hangsúlyozták munkájukban. Többfalú szén nanocsöveket funkcionalizáltak karboxil és
glicidil-éter csoportokkal, valamint az epoxi diglicidil-éter monomerjével. A savas kezelés
után az epoxi molekulákat katalizátor alkalmazása mellett kapcsolták a nanocsövekhez. A
sikeres funkcionalizálást termogravimetriás méréssel igazolták. A kapott három féle
nanocsőminta felhasználásával epoxigyanta mátrixú kompozitokat állítottak elő 0,5; 1 és
3 tömeg% nanocső tartalommal. Mind a nanocsöveket, mind a gyantát tetrahidrofuránba
keverték nagy nyírósebességű keverőben, majd összekeverték a két elegyet és elpárologtatták
az oldószert. A kompozit próbatesteken hajlító vizsgálatot végeztek, amely alátámasztotta a
megfelelő funkcionalizálás szükségességét: míg a funkcionalizálatlan és karboxil csoporttal
funkcionalizált nanocsöveket tartalmazó minták az erősítőanyag-tartalom függvényében
monoton csökkenő moduluszt mutattak, addig az epoxidokkal funkcionalizált minták kiváló
eredményeket adtak. Az erősítőanyag-tartalom növelésével a modulusz monoton nőtt, 3%
diglicidil-éter funkcionalizálás mellett 100% hajlító szilárdság növekedést tapasztaltak.
Koós [38] és társai sűrű funkcionalizálással kapcsoltak össze nanocsöveket. A nagy
mennyiségben a nanocsövekhez kötött diamin ágak hálószerűen összekötötték őket (6. ábra).
A szerzők a mikroelektronikai alkalmazást emelik ki, de említést tesznek a nanocsövek
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közötti mechanikai terhelésátadás javulásáról is. Fontos azonban megjegyeznünk azt, hogy ez
az áthidalásos jelenség káros is lehet, mivel az eredetileg a szál-mátrix kapcsolat javítása
céljából elhelyezett kétfunkciós oldalcsoportok eredeti feladatuk helyett az aggregátumok
belső összetartó erőit is növelhetik, ha nem tartjuk megfelelően kézben a folyamatot.

a)

b)

6. ábra Sűrű funkcionalizálás esetén kialakuló diamin híd szerkezete (a) és az
összekapcsolódott nanocsövek TEM felvétele (b) [38]
Kónya és társai [39] nagy mennyiségben állítottak elő rövid funkciós csoportokkal
funkcionalizált nanocsöveket. Az alkalmazott technológia során különböző reaktív gázok
keringetése mellett golyósmalomban őrölték a nanocsöveket, a kezelés a funkcionalizálás
mellett egyenletes hosszbeli eloszlást is eredményezett. A funkcionalizálást FTIR és STM
felvételekkel igazolták.
Gabriel és társai [40] öt különböző amin vegyület felhasználásával funkcionalizáltak
nanocsöveket. A tisztított csöveket először salétromsavval vagy tionil-kloriddal aktiválták,
majd a kiválasztott aminokkal reagáltatták. A kísérleteik során az oktadecilamin (ODA)
csoportok kötődtek legjobban a nanocsövekhez, az így funkcionalizált nanocsövek
eloszlathatósága jelentősen javult poláros oldószerekben.
Kim és társai [41] aminos és plazma kezeléssel funkcionalizáltak nanocsöveket. Az aminos
eljárásnál szintén ODA-t használtak, a minta másik felét argon plazmás oxidációs kezelésnek
vetették alá 1% oxigéntartalmú atmoszférában. A kétféle erősítőanyagot epoxigyanta
mátrixba keverték. Az öntött próbatesteken szakító vizsgálatot végeztek. Az aminnal kezelt
nanocsöveket tartalmazó mintánál 10%-os, az oxidált nanocsöveket tartalmazónál 40%-os
szakítószilárdság növekedést sikerült elérniük a funkcionalizálatlan anyaggal erősített
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kompozithoz képest. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az alkalmazott epoxigyanta
szakítószilárdsága mindössze 26 MPa, rugalmassági modulusza 1,21 GPa volt.
Hamwi és társai [42] fluor, hidrogén-fluorid és hidrogén-klorid gázkeverék felhasználásával
fluor atomokat kapcsoltak nanocső felületére. A reakciót magas hőmérsékleten (800°C) és
szobahőmérsékleten is lejátszatták, a termékek között nem volt lényeges különbség. A fluorral
funkcionalizált nanocsövek esetén az alkoholban való diszpergálódás javulását tapasztalták.
Meg kell említenünk, hogy a nanocső külső felületének funkcionalizálása mellett a nanocső
belsejében való csoportok elhelyezésének céljából is végeznek kutatásokat. Az eddigi
eredmények alapján fullerén gömböket [43] (amelyekből nagy sűrűség esetén akár belső
nanocsövet is létre lehet hozni), fém, fém-karbid, fém-oxid, fém-halogenid egykristályokat
sikerült elhelyezni a nanocsövek belsejében. A belső funkcionalizálással leginkább a nanocső
elektromos és mágneses tulajdonságait lehet megváltoztatni.
Spitalsky és társai [44] átfogó cikkükben ismertették az aktuális trendeket a nanocsövek
eloszlatása, funkcionalizálása és kompozitjaik területén. A hagyományos funkcionalizálási
technikák mellett megjelent a gamma-sugárzással történő funkcionalizálás [45-47] lehetősége
is, mint a savas kezelés lehetséges alternatívája. Ezek a munkák nem térnek ki azonban arra,
hogy a tiszta szén nanocsövek és az oldalcsoportokat biztosító segédanyagok között a
besugárzás során keresztkötések is kialakulhatnak, amelyek kovalens kötéssel kapcsolhatják
össze az aggregátumokat, így nehezítve eloszlatásukat a polimer mátrixban.
Bose és társai [48] a kovalens és a nem kovalens kezelések hatékonyságát hasonlították össze
szakirodalmi eredmények statisztikai feldolgozásával. Rámutattak, hogy a mechanikai
tulajdonságok szempontjából a funkcionalizálás mind a kutatás intenzitásában, mind pedig
eredményeiben jelentősen megelőzi a diszpergálószerek, kapcsolóanyagok alkalmazását,
amelyek ugyan segítik a nanocsövek eloszlatását, ugyanakkor gyakran gyengébb határfelületi
kölcsönhatást eredményeznek. Kimutatásaik szerint ez a jelenség az elektromos tulajdonságok
esetén nem lép fel, így ott a diszpergálószerek alkalmazása komoly versenytársa a jóval
költségesebb és energiaigényesebb kovalens funkcionalizálásnak.

2.4. A szén nanocsövek eloszlatása polimer mátrixban
Kompozit rendszerekben a szén nanocsövek erősítő hatásának érvényesülésében kulcsszerepe
van az erősítendő anyagban való megfelelő eloszlatásnak. A hatékony keverés két alapvető
feladata a nanocső aggregátumok felbontása és a szétválasztott nanorészecskék mátrixban
történő egyenletes eloszlatása. A keverési kísérletek során a kutatók próbálkoztak
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hagyományos

keveréssel

és
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kombinációival is. Az eloszlatás hatékonyságát általában pásztázó vagy transzmissziós
elektronmikroszkóppal készített felvételek alapján ellenőrzik, közvetett ellenőrzésre
leginkább a viszkozitás mérés, esetleg a kapott kompozit mechanikai, villamos, hőtani
tulajdonságainak elemzése ad lehetőséget.
Song és Youn [49] méréseik során átfogóan bizonyították a megfelelő nanocső eloszlatás
fontosságát a kompozit tulajdonságainak tükrében. 0,5; 1 és 1,5 tömeg% MWCNT töltésű
epoxigyanta kompozitot állítottak elő kétféle diszpergálási eljárást alkalmazva. Az első
módszer során a nanocsöveket metanolban oszlatták el ultrahangos keverővel, majd az így
kapott terméket szintén ultrahangos rezgetéssel keverték az epoxigyantához, a második
mintánál pedig, kihagyva az oldószerben történő eloszlatást, a nanocsöveket közvetlenül a
gyantához keverték. A készített próbatestek töretfelületeinek FE-SEM felvételein, és a TEM
felvételeken jól látszik a gyantába kevert nanocsövek első esetben meglehetősen homogén
eloszlása, a második esetben pedig nagyméretű aggregátumok figyelhetők meg az anyagban.
Méréseik alapján a hatékonyabb eloszlatással 1,5 tömeg% nanocsőtöltés mellett egy
nagyságrenddel kevésbé nőtt meg a gyanta viszkozitása, míg 0,5 tömeg%-os töltés mellett is
fél nagyságrendnyi a különbség a jól eloszlatott rendszer javára. Szakítószilárdságban a
legnagyobb erősítőanyag-tartalom esetén közel 30%-kal múlta felül a jól eloszlatott rendszer a
rosszabbat, hővezető képességben pedig több mint 25%-kal. Fontos azonban ezen
eredmények mellett megemlítenünk azt, hogy az alkalmazott gyanta rugalmassági modulusza
nem érte el még a töltött esetben sem a 100 MPa-t, így a mechanikai vizsgálatok eredményei
nem hasonlíthatóak a műszaki gyakorlatban használt epoxigyanták eredményeihez.
Fiedler és társai [50] átfogóan elemezték a nanocsövek mátrixba keverésének problémakörét,
felhívták a figyelmet a különböző számú fallal rendelkező, valamint az eltérő technológiával
gyártott nanocsövek eloszlathatóságának anyagfüggőségére. A nanocsövek fajlagos
felületének növekedésével egyre nehezebb lesz az eloszlathatóságuk, így legkönnyebben a
MWCNT-k, legnehezebben az SWCNT-k keverhetők

el polimer gyantában.

Az

eloszlathatóságot a térfogategységre vonatkoztatott felülettel állították párhuzamba, így
állítottak fel sorrendet a különböző mikro- és nanoméretű erősítő és töltőanyagok között (7.
ábra). A gyártási módszerek közül a legkevésbé összekuszálódott, aggregálódott terméket az
ívkisüléses technológia adja, míg a CVD és katalitikus technológiával kapott nanocső
termékek tartalmazzák a legnehezebben szétválasztható aggregátumokat. Kísérleteik során
epoxigyanta mátrixba kevertek különböző gyártási technológiákkal gyártott és különböző
falszámmal rendelkező nanocsöveket ultrahangos keverővel valamint hengerszékkel. A SEM
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felvételek alapján az MWCNT-k hengerszékes bekeverése eredményezte a legjobb

Felület/térfogat arány [1/nm]

diszperziót.

gömb

Átmérő [nm]
7. ábra Különböző nano- és mikroméretű töltőanyagok felület/térfogat aránya [50]
Thostenson és Chou [51] szintén a festékiparban elterjedten használt hengerszékes keveréssel
kísérletezett epoxigyanta mátrix és CVD gyártású többfalú nanocsövek felhasználásával. A
hengerszék hengerei közötti rés csökkentésével a TEM felvételek alapján egyre jobb
eloszlatást sikerült elérniük (8. ábra). Kiemelték, hogy az általuk laboreszközön alkalmazott
keverési eljárás könnyen megvalósítható ipari méretekben is.

8. ábra Epoxigyantába kevert többfalú szén nanocsövek 50 (a), 20 (b), 10 (c) és 5 µm-es (d)
hengerszék résméretet alkalmazva [51]
Chen és társai [52] átfogó kutatásaik során különböző felületkezelésen átesett nanocsöveket
kevertek erős nyírású centrifugát, ultrahangos keverést és kézi keverést alkalmazva az
erősítendő epoxigyanta egyes komponenseihez, valamint az összekevert komponensekhez. A
kapott mintákon viszkozitás vizsgálatot végeztek, majd próbatesteket gyártva belőlük DMA,
ütő- és kopásvizsgálatot hajtottak végre. A viszkozitás vizsgálatok egyértelműen kimutatták,
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hogy a gyanta viszkozitása még az igen hatékony nagy nyírósebességű keverő alkalmazása
mellett, magas vizsgálati nyírósebesség esetén is egy nagyságrendet emelkedhet a
vizsgálatban használt 1 tömeg% nanocsőtöltés hatására. Az ultrahangos keverésnél
megjegyzik, hogy funkcionalizált nanocsövek esetén az ultrahangos keverő közvetlen
energiabevezetése káros lehet: a funkcionalizálás során meggyengített külső falak jóval
érzékenyebbek, a tördelő hatás jóval jelentősebb.
Wang és társai [53] más megközelítésben vizsgálták a nanocsövek eloszlatását: a nanocső
aggregátumok gyantába keverés előtti felbontásának lehetőségeit elemezték. Kísérleteikhez
meglehetősen kusza szerkezetű katalizált CVD eljárással készült nanocsöveket alkalmaztak,
amelyeket hőkezelésnek, mechanikus (erős nyírásos, ultrahangos, golyósmalomban történő
őrlés), kémiai (tömény savas kezelés, főzés) aprításnak vetettek alá. A felbontott
aggregátumokról SEM és TEM felvételeket készítettek, valamint felvették részecskeméreteloszlásukat. Megállapították, hogy míg a mechanikus keverési módszerek csak felaprózzák a
nagyobb aggregátumokat, addig a kémiai felbontással lehetőség van az önálló nanocsövek
szétválasztására is. Meg kell jegyezni azonban azt, hogy a tömény kénsav és salétromsav
keverékével végzett kezelés sokkal erőteljesebben roncsolja a nanocsövek szerkezetét, mint a
mechanikai hatások, extrém esetekben, túl hosszú kezelés esetén akár teljesen meg is
semmisítheti a nanocsöveket. A részecskeméret analízis alapján a kezdeti 215,51 µm-es
középérték a mechanikus aprítás hatására egy nagyságrenddel, 30,26 µm-re, savas kezelés
után pedig 3 nagyságrenddel, 0,07 µm-re csökkent, így már valóban nanoméretű tartományba
kerültek a részecskék, igaz itt az aggregátumok felbomlása mellett a nanocsövek súlyos
roncsolódása is felléphetett.
Moniruzzaman és társai [54] ultrahangos és nagy nyírósebességű keverést hőkezeléssel
párosítva epoxigyanta mátrixú 0,01-0,05 tömeg% nanocsövet tartalmazó nanokompozitokat
gyártottak. A tisztított nanocsöveket dimetil-formamidban ultrahangos keveréssel oszlatták el,
majd ezt keverték az epoxigyantához. Ezután elpárologtatták az oldószert, majd vákuum alatti
hőkezelésnek és ikercsigás keverőben történő nagy nyírósebességű keverésnek vetették alá az
anyagot, ezek után adták hozzá az epoxigyantához a térhálósító komponenst, majd
hőkezeléssel térhálósították. A kompozit hajlító szilárdsága 10, hajlító rugalmassági
modulusza pedig 17%-kal emelkedett a gyanta rendre 150 és 1100 MPa-os értékéhez képest.
Fakhru’l-Razi és társai [55] természetes gumi mátrixot erősítettek nanocsövekkel. Mind a
nanocsöveket, mind a gumit toluolban oszlatták el, illetve oldották fel ultrahangos keverő
berendezést alkalmazva. A két oldatot ezek után összekeverték, az oldószert eltávolították,
fűtött présen előgyártmányokat gyártottak, majd ezekből vágták ki a szabványos alakú
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próbatesteket. A kompozitokba 1-10 tömeg% nanocsövet kevertek. A nanokompozit szakító
szilárdsága az erősítetlen gumi 0,25 MPa-os értékének 9-szeresére, a rugalmassági modulusz
pedig 0,3 MPa-ról 2,6 MPa-ra emelkedett.
Liu és Wagner [56] különböző merevségű, rugalmassági moduluszú epoxigyantákba kevert
többfalú szén nanocsöveket. Kísérleteik során a kloroformban eloszlatott MWCNT-ket
ultrahangos kezelés mellett a térhálósító komponenshez keverték, majd a kloroformot
folyamatos keverés mellett lassan elpárologtatták. Ezek után keverték össze az eloszlatott
nanocsöveket tartalmazó térhálósító szert az epoxigyanta másik komponensével. A
vizsgálatok során 1 tömeg% nanocső töltést alkalmaztak. Az elkészített próbatestek
töretfelületeinek vizsgálata során megállapították, hogy a kisebb moduluszú, gumiszerű
epoxigyanta

mátrixban

a

kisebb

gyantaviszkozitás

egyenletesebb

nanocsőeloszlást

eredményezett, mint a ridegebb, nagyobb gyantaviszkozitású üvegszerűen viselkedő mátrix
anyag esetében. Részben ez okozta, hogy a nanocső erősítés szakító szilárdság és
rugalmassági modulusz növelő hatása csak a gumiszerű epoxigyanta esetében tudott
érvényesülni. Meg kell jegyezni azonban, hogy a gumiszerű epoxigyanta rugalmassági
modulusza még a szén nanocsővel erősített esetben sem haladta meg a 2,5 MPa-t.
Ma és társai [57] összefoglaló cikkükben elemzik a szén nanocsövek polimerekben történő
eloszlatásával foglalkozó irodalmat. Az idézett cikkek alapján a szén nanocsövek oldószerben
történő eloszlatását, majd gyantához keverését tartják a legígéretesebb eloszlatási
technológiának, meg kell jegyezni azonban, hogy az oldószer nehézkes eltávolíthatósága
miatti oldószermaradványok negatív irányban befolyásolhatják a készített kompozitok
tulajdonságait. Az oldószeres keverés további problémája, hogy a kis viszkozitású oldószert
csak zárt terű keverőkben lehet feldolgozni, a nagy termelékenységű hengerszékes keverési
eljárás nem alkalmazható.
A feldolgozott cikkek alapján egyértelműen látszik, hogy a nanocsövek mátrixban történő
eloszlatása

meglehetősen

összetett

feladat.

Meg

kell

találni

a

felhasznált,

gyártástechnológiától függő fajlagos felülettel, szerkezettel rendelkező nanocső mintának
megfelelő eloszlatási eljárást. A feladat tehát optimumkeresés, amely során figyelembe kell
venni, hogy az aggregátumok felbontása során a nanocsövek sérülhetnek, aprózódhatnak,
csökkenhet a hossz/keresztmetszet arányuk, tehát azt a diszpergálást kell kiválasztanunk,
amelyikkel még úgy érhető el az eloszlatott szerkezet, hogy nem tettünk indokolatlanul nagy
kárt az erősítő anyagban. A kísérleti eredmények és elméleti megfontolások alapján is az
egyfalú nanocsövek, valamint a funkcionalizált nanocsövek a leginkább érzékenyek ezekre a
sérülésekre. A publikációk alapján láthatjuk, hogy a kezdeti nagyméretű aggregátumok
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megszüntetésére a mechanikai keverés a legjobb módszer, ugyanakkor egy, a feldolgozott
rendszertől függő határ után ez már nem hatékony, ilyenkor van szükség az oldószerek,
esetleg egyéb vegyi kezelések alkalmazására a keverés megkönnyítése érdekében.
Természetesen oldószerek alkalmazása esetén ügyelni kell arra is, hogy az oldószert
maradéktalanul eltávolítsuk a kész kompozit rendszerből.
2.5. Elektronsugárzás hatása szén nanocsövekre
Az iparban számos helyen alkalmazzák a polimerek elektronbesugárzását, a leggyakrabban
térhálós kötések kialakítására. Így állítanak elő szigetelő zsugorcsöveket, így fertőtlenítenek
polimer orvosi eszközöket. Elektronsugárzás segítségével jól szabályozható térhálós
szerkezetet alakíthatunk ki hőre lágyuló polimerekben, kettős kötést tartalmazó monomerek és
polimerek esetén pedig iniciálhatjuk vele a polimerizációs reakciót [58]. A szén nanocső
tartalmú kompozitok elektronsugaras kezelése során ennek analógiájára a szén nanocsövek és
az őket körülvevő polimer mátrix kötéseinek felszakadásán, majd rekombinációján keresztül a
szén nanocsöveket és a mátrix molekuláit összekötő kovalens kötések jöhetnek létre, amelyek
a funkcionalizáláshoz hasonlóan javíthatják a szén nanocsövek és a mátrixanyag kapcsolatát,
a közöttük fellépő terhelésátadást.
Banhart [59] cikkében átfogó leírást ad a szén nanoszerkezetek elektronsugárzás hatására
bekövetkező szerkezeti változásairól, leginkább a nagy energiájú TEM vizsgálatok során
bekövetkező változásokkal foglalkozik. Elemzése során az egyfalú szén nanocsövek
viselkedését a fullerénekéhez, míg a többfalúakét a grafitéhoz hasonlítja. Az SWCNT-k jóval
érzékenyebbek az elektronsugárzás roncsoló hatására, mint az MWCNT-k, mivel itt az
atomok elmozdításához szükséges elektron energia határérték jóval alacsonyabb, hasonlóan a
fullerének és a több falú fullerének esetéhez. Az SWCNT-k magas hőmérsékletű
besugárzásának vizsgálata alapján a grafitrács atomjainak mozgása a grafitrács síkjában
történik, nem pedig a csak MWCNT-k esetében megtalálható rétegek közötti térben.
MWCNT-k esetében az elektronsugárzás módosító hatása lényegében a bázissíkok törésében,
dőlésében és hajlításában jelentkezik. Főleg magas hőmérsékleten történő besugárzás esetén,
a kiváló atomok felhalmozódásának eredményeként köztes grafitsíkok megjelenése figyelhető
meg (9. ábra).
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a)

b)

9. ábra Többfalú szén nanocsövek TEM felvétele szobahőmérsékleten (a) és 700°C-on (b)
történt elektronbesugárzása után [59]
Mølhave és társai [60] szintén az elektronmikroszkópos vizsgálatok kapcsán végeztek kutatást
az elektronsugárzás szén nanocsövekre való hatásával kapcsolatban. Vizsgálataik során
transzmissziós és pásztázó elektronmikroszkóppal sugározták be a különböző nanocső
mintáikat. Megfigyelték, hogy a nanocsöveken megkötött nedvesség nagymértékben
felgyorsítja a nanocsövek károsodását, ezért a további vizsgálataikhoz a vizsgáló térben
erősen lehűtött elemeket helyeztek el a nedvesség lekötése érdekében. Pásztázó
elektronmikroszkópos vizsgálataik során egy nagyméretű MWCNT-hez kötött kisebb méretű
MWCNT egyik felét 4 percig vizsgálták, majd transzmissziós elektronmikroszkópon
hasonlították össze a besugárzott és az eredeti állapotú nanocső feleket. Felvételeiken jól
látszik a SEM és a további TEM vizsgálat során bekövetkezett szerkezeti átalakulás (10.
ábra).

10. ábra Nagyméretű MWCNT-hez kötött kisebb MWCNT (a), a SEM vizsgálat során
besugárzott terület (b), a szerkezet TEM felvétele a SEM besugárzás után (c), a szerkezet
TEM felvétele további TEM besugárzás után (d) [60]
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Zou és társai [61] munkájukban TEM kísérletek során az elektronmikroszkópot
elektronforrásként használva nanocsöveket vágtak el, hegesztettek össze és alakítottak amorf
szerkezetűvé. A CVD előállítású nanocsöveket először savas kezelésnek vetették alá, hogy
így növeljék a gyenge helyek számát, elősegítsék az elektronsugárzással történő módosítást.
Kiemelik, hogy a szerkezeti változások mindegyik esetben a hibahelyekből indulnak ki, a
falban található hibahelynél szakadtak és a hibahelyként viselkedő fullerén félgömbökkel
lezárt végüknél hegedtek össze a vizsgált nanocsövek (11. ábra).

11. ábra Nanocsövek összehegedésének folyamata nagyfelbontású TEM felvételeken [61]
Yang és társai [62] szintén szén nanocsövek TEM segítségével történő összehegesztését
vizsgálták. A felhasznált nanocsövek CVD gyártási paramétereit részben módosították, hogy
több hibát tartalmazó nanocsöveket kapjanak, így az elektronsugárzás könnyebben tudja
módosítani azok szerkezetét. Vizsgálataik alapján az elektronsugárzás először a külső falakat
bontotta meg, alakította fokozatosan amorf szerkezetűvé, a belső falak XPS és Ramanspektrometriás mérések alapján is megőrizték kiindulási szerkezetüket. Méréseik során a
nanocsövek külső falainak amorf szerkezetűvé alakulása során kialakuló „duzzadási”
jelenséget figyeltek meg, hegesztési kísérleteik során két és három különálló nanocsövet
sikerült összehegeszteniük.
Chen és társai [63] szintén TEM, mint sugárforrás felhasználásával végeztek kísérleteket. A
vizsgált nanocsövek elektronbesugárzás hatására jelentősen „megduzzadtak”, amit részben az
amorf

hálószerű

vákuumrendszerének

szerkezet

kialakulásával,

kenéséből

származó

részben

szénhidrogén

az

elektronmikroszkóp

molekulák

nanocsövekhez

kapcsolódásával magyaráztak. Kiemelik, hogy az elektronbesugárzásnak fontos szerepe lehet
a nanocsövek megmunkálásában, hálózatok létrehozásában.
2.6. Szén nanocső erősítésű kompozitok
A szén nanocsövek polimer kompozitok erősítőanyagként történő felhasználása témakörében
szerteágazó kutatások zajlanak világszerte. Mivel az értekezésemben ezekkel foglalkoztam,
valamint a feldolgozástechnológiában jelentős eltérések vannak, ebben a fejezetben csak a

Szebényi Gábor

- 26 -

PhD értekezés
térhálós polimer mátrixú kompozitok vizsgálatával foglalkozó cikkek eredményeit
ismertetem.
A térhálós polimereket jó mechanikai és hőtűrési tulajdonságaik miatt elterjedten használják
szálerősítéses kompozitok mátrixanyagaként. Ahhoz, hogy hibrid, azaz szál és nanorészecske
erősítésű kompozitokban ki tudjuk aknázni a nanocső erősítésben rejlő lehetőségeket, az
alapmátrixra gyakorolt hatást kell először megvizsgálnunk. E célból napjainkban számos
kutató foglalkozik nanocsővel töltött kompozit mátrixgyanták, jellemzően epoxigyanta [6466], poliészter [67] és vinilészter [68, 5] vizsgálatával.
A hőre lágyuló polimerekkel ellentétben a térhálós polimerek esetén a feldolgozók jellemzően
a polimerek oligomerjeivel, monomerjeivel dolgoznak. Ezek a reaktív komponensek a
szerszámban kapcsolódnak össze láncmolekulákká, ott létesülnek a térhálós szerkezetet
eredményező kovalens kötések. Ez módot ad arra, hogy a szén nanocsövek és a
polimermolekulák között hatékony terhelésátadást megvalósító kovalens kötések jöjjenek
létre, jellemzően funkcionalizált nanocsövek oldalcsoportjai segítségével. A hőre nem lágyuló
mátrixú nanokompozitok technológiája tehát általában a nanocsövek gyantába keveréséből, a
gyanta komponenseinek összekeveréséből, szerszámba juttatásából majd térhálósításából áll.
Gojny és társai [69] átfogó kutatásokat végeztek, amelyek során egy-, két- és többfalú szén
nanocsöveket kevertek lamináló epoxigyantához hengerszéken 0,1; 0,3 és 0,5 tömeg%
arányban mind funkcionalizálatlan, mind diaminnal funkcionalizált állapotban. A kapott
kompozitok húzó tulajdonságait és törési szívósságát határozták meg. A legjobb
eredményeket funkcionalizált kétfalú nanocsövekkel érték el, a szakítószilárdság 10, a
rugalmassági modulusz 15, a törési szívósság pedig 43%-kal növekedett 0,5 tömeg% nanocső
töltés hatására. SEM felvételeiken jól láthatóak azok a mikromechanikai jelenségek, amik a
nanocső töltés szívósság növelő hatásáért felelősek: a repedések áthidalása (12. ábra), amit
egy maratással létrehozott, preparált repedés esetében mutatnak be, valamint az aggregátumok
körül kialakult képlékenyen deformálódott mátrix zónák. Rámutatnak, hogy a nanocsővel
erősített polimer kompozitok készítése többparaméteres optimumkeresési feladat: meg kell
találni a megfelelő határfelületi adhézió értéket (a túl erős határfelületi adhézió kizárhat egyes
szál-mátrix elválással kapcsolatos szívósságnövelő mechanizmusokat, a túl gyenge pedig
értelemszerűen elégtelen terhelésátadáshoz vezet), valamint a diszperzió optimális mértékét (a
nanocső aggregátumok is szerepet játszanak a szívósság növekedésében, miközben a
szilárdságot hibahelyek képzésével rontják).
Aglan és társai [70] 1 tömeg% többfalú szén nanocsövet kevertek speciális, négyfunkciós
epoxigyantához erős nyírású keverő berendezésen, majd hajlító és bemetszett hajlító
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vizsgálatokat végeztek a kompozit anyagból öntött lemezekből kivágott próbatesteken.
Méréseik alapján a nanocső erősítés úgy növelte 150%-kal a hajlító szilárdságot, hogy az
anyag szívósabb is lett, a törési szívósság 200%-kal emelkedett az erősítetlen gyanta
értékéhez képest.

a)

b)

12. ábra Epoxi mátrix repedését áthidaló aminos funkcionalizálású (a) és funkcionalizálatlan
(b) nanocsövek [69]
Seyhan és társai [71] telítetlen poliészter mátrixba ágyaztak két- és többfalú,
funkcionalizálatlan és funkcionalizált nanocsöveket 0,1; 0,3 és 0,5 tömeg%-os arányban
hengerszékes keverést alkalmazva. A keverés során a felmelegedett gyantából a sztirol
monomer komoly elpárolgását tapasztalták, így speciális, igen alacsony sztiroltartalmú
gyantához keverték a nanocsöveket a hengerszéken, a sztirol monomert nagyobb
mennyiségben csak ezután keverték a rendszerhez, a sztiroltartalom kézbentartása érdekében.
A sztirol rendszerből való távozását, valamint az ennek hatására létrejövő viszkozitás
emelkedést hagyományos gyantánál ultrahangos keverés mellett is tapasztalták. Felhívják arra
is a figyelmet, hogy a gyanta nemkívánatos felmelegedése nem csak a monomer párolgását
gyorsítja, a nanocsövek közötti van der Waals kölcsönhatást is erősíti. Az elkészített
próbatesteken szakító vizsgálatot végeztek, amelyek az epoxigyantán végzett méréseikhez
hasonló eredményeket hoztak: a többfalú nanocső erősítés 15 valamint 17%-kal növelte a
szakítószilárdságot 0,5 tömeg% erősítőanyag-tartalom mellett rendre többfalú és kétfalú,
diaminnal

funkcionalizált

nanocsövek

alkalmazása

esetén,

a

funkcionalizálás

a

funkcionalizálatlan esethez képest 6 és 5%-os szilárdságemelkedéssel járt.
Fidelus és társai [72] kétféle epoxigyantát erősítettek 0,01 és 0,5 tömeg%-os arányban egy- és
többfalú szén nanocsővel. A nanocsöveket először oldószerben (tetrahidrofuránban) oszlatták
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el ultrahangos keverő segítségével, felületaktív szert is alkalmazva, majd ezt a szuszpenziót
keverték szintén ultrahangos keverővel a gyantához. Különös figyelmet fordítottak a kapott
kompozitok porozitásának megelőzésére: mind a nanocsövek gyantához keverése, mind a
gyanta és az edzőszer összekeverése után hosszú ideig vákuumozták a mintákat a
légbuborékok eltávolítása érdekében. A készített próbatesteken bemetszett ütve szakító
vizsgálatokat végeztek. 0,5 tömeg% nanocső erősítés az alapgyantához képest 70%-kal
növelte meg a kompozit bemetszett ütőszilárdságát, amit egyrészt a nanocsövek
kihúzódásának, másrészt a kisméretű kötegszerű aggregátumok repedés elterelő hatásának
köszönhető energia disszipációnak tudnak be. Elméleti úton bizonyították, hogy az
alkalmazott nanocsövek hossz/átmérő aránya elegendő a nanocsövek nagy szilárdságának
kiaknázásához.
A térhálós mátrixú szén nanocső erősítésű nanokompozitok terén bíztató eredmények
születtek. A nanocső töltés nagymértékben javíthatja a szilárdsági és szívóssági
tulajdonságokat, már igen kis erősítőanyag-tartalom mellett is. A térhálós kompozitok
feldolgozástechnológiája is kedvező a későbbi nanocső erősítés alkalmazása szempontjából, a
szerszámban történő polimerizáció miatt lehetőség van a határfelületi adhézió kovalens
kötésekkel való növelésére. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a nanoméretű erősítőanyagot
tartalmazó gyanták esetében reaggregáció léphet fel, ami egyelőre meggátolja az előre
bekevert gyanták forgalmazását, célszerűvé teszi a keverés feldolgozónál történő elvégzését.
A cikkek alapján a keverési módszerek közül a hengerszékes biztosít megfelelő minőségű, és
a későbbi ipari méretű felhasználás számára megfelelő feldolgozási kapacitású diszpergálást.
További fontos szempont a hőre keményedő mátrixú szén nanocső erősítésű kompozitok
előállítása során a megfelelő kilevegőztetés megoldása: míg a viszonylag kis viszkozitású
alapgyantákból könnyen eltávoznak a légbuborékok, a nanocső töltés esetén gyakran
vákuumot kell alkalmazni a légzárványok megfelelő eltávolítása érdekében.
2.7. Szén nanocső és szál erősítésű hibrid kompozitok
A szén nanocső erősítésű kompozitok mellett a kutatásokban már megjelentek a szén nanocső
erősítésű hibrid kompozitok is. Hibrid kompozitnak nevezzük azokat a kompozitokat,
amelyek több fajta erősítőanyagot és/vagy mátrixanyagot tartalmaznak. Míg az önálló szén
nanocső erősítést tartalmazó kompozitok elterjedésére még sokat kell várni, a hibrid
rendszerek már rövid távon is megjelenhetnek a csúcstechnológiás szerkezetek alkatrészeiben.
A szén nanocső erősítés esetében jellemzően több erősítő anyagról van szó, a nanocsövek
mellett mikroméretű erősítő anyagokat, szálakat, szöveteket alkalmaznak. Hibrid kompozitok
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esetén felléphet úgynevezett pozitív hibridhatás, amely során a kombinált erősítőanyagok
szinergiájának eredményeként a különálló erősítő anyagok jótékony hatásai összeadódhatnak,
az egyféle erősítő anyagot tartalmazó monokompozitoknál mért erősítő hatások összegénél a
hibrid esetben nagyobb erősítő hatást kapunk, esetleg új, kedvező tulajdonságok jelennek meg
a rendszerben.
A korábbi fejezetekben ismertetett bekeverési technológiák alkalmazása után gyakorlatilag
bármely szálerősített kompozit gyártási technológia alkalmazható szén nanocsővel erősített
gyanta esetén [73-76]. A felhasználásnak csak a nanocső töltés viszkozitásnövelő hatása
szabhat határt, mivel a túl nagy viszkozitású gyanta nem tud megfelelően a szálak közé
hatolni, az így kapott rosszul átitatott erősítő rétegek pedig a delaminációs tönkremenetel
szempontjából fokozott veszélyt jelentenek. A viszkozitás növelő hatás vákuumot alkalmazó
gyártástechnológiák esetén szintén problémát jelenthet: a töltetlen gyantánál alkalmazott
vákuumnál nagyobb vákuumra van szükség a nagyobb viszkozitású gyanta erősítőanyagrétegeken keresztüli átszívásához. Továbbá bizonyos források szerint probléma lehet a
nanocsövek injektálás közbeni kiszűrődése is, ami a leginkább csak hibahelyként szolgáló,
nagyméretű aggregátumok kiszűrése esetén azonban előnyös is lehet.
A szálerősítésű kompozitokban a mátrix szén nanocsővel történő erősítése a szálerősítés
dominanciája miatt döntően a mátrix tulajdonságai által meghatározott jellemzőkben okozhat
igazán jelentős emelkedést. Ilyen tulajdonság például a rétegközi nyíró szilárdság, törési
szívósság [77], amit egyrészt a szál-mátrix határfelületi adhéziója, másrészt a mátrix
repedésterjedéssel szembeni ellenállása határoz meg.
Tong és társai [78] elméleti úton vizsgálták a szén nanocső erősítés hatását szálerősítésű
kompozitok delaminációs tulajdonságaira, kontinuummechanikai modellt állítottak fel a szén
nanocsövek gyantából való kihúzódására. Feltevésük szerint a szén nanocsövek az erősítő
szövetek közötti gyantadús rétegek megerősítésével képesek jelentősen megnehezíteni a
repedés terjedését a delamináció során. A tönkremenetel során a nanocsövek képesek
áthidalni a kialakuló repedéseket, a további repedésszétnyílás során jelentős energia fordítódik
a nanocsövek mátrixból való kihúzódására, valamint a többfalú nanocsövek külső rétegének
szakadása esetén az egyes rétegek teleszkópszerű széthúzódására (úgynevezett kard a
hüvelyben mechanizmus [3, 79]). Részben elméleti, szimulációs, részben mérések alapján
felvett adatok alapján modellt állítottak fel DCB próbatest delaminációs viselkedésére.
Eredményeik alapján a nanocső tartalom, a nanocső hossz, valamint a nanocsövek és a mátrix
közötti határfelületi nyírószilárdság növekedése emelheti leginkább a delaminációs
szívósságot.
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Gojny és társai [80] diaminnal funkcionalizált szén nanocsövekkel töltött epoxigyanta mátrix
felhasználásával gyártottak üvegszövet erősítésű kompozitokat RTM technológiával. A
nanocsöveket 0,3 tömeg%-os arányban keverték az injektáló gyantához hengerszéken.
Kiemelték, hogy az alkalmazott nanocső töltés lényegesen megnövelte a gyanta
kilevegőztetéséhez és az injektáló szerszám kitöltéséhez szükséges időt, 0,5 tömeg% nanocső
töltés mellett pedig már lehetetlen volt a megfelelő injektálás az erősen megnövekedett gyanta
viszkozitás miatt. A készített kompozit lapokból kivágott próbatesteken szakító és rétegközi
nyíró vizsgálatokat végeztek. A szakító vizsgálatok a szakítószilárdság szórásmezőn belüli
csökkenését, és a rugalmassági modulusz szintén szórásmezőn belüli emelkedését mutatták ki.
Mindkét esetben a csekély változást az erősítő szálak dominanciájával indokolták. A
rétegközi nyíró szilárdság 19%-kal növekedett 0,3 tömeg% nanocső töltés hatására, amit
részben a mátrix globális erősítésével, részben a szál/mátrix határfelületi kapcsolat
erősödésével magyaráztak. Véleményük szerint a funkcionalizált nanocsövek egyik végükkel
a mátrixhoz, másik végükkel a szálakon található írező anyag epoxid csoportjaihoz
kapcsolódva hidakat hozhattak létre a szál és a mátrix között, ezzel javítva a terhelésátadást.
Wichmann és társai [81] az előbbi kutatás folytatásaként a nanocsövek orientációjának
vákuuminjektált üvegszál erősítésű kompozit mechanikai tulajdonságaira való hatását
vizsgálták. A kompozit lemezek készítéséhez a szerszám alatt és felett kondenzátor lemezeket
helyeztek el (13. ábra), amik között elektromos teret alakítottak ki, amivel a nanocsöveket az
erősítő szövet síkjára merőleges irányba kívánták orientálni (az orientálhatóság lehetősége
már bizonyított [82]). Az injektált próbatestek rétegközi nyíró szilárdságát és I. törési módú
törési szívósságát határozták meg. A funkcionalizált és funkcionalizálatlan nanocsövek
mátrixba keverése egyaránt növelte a rétegközi nyíró szilárdságot 37 térfogat% üvegszál
tartalom esetén, de 50 térfogat%-os üvegszál tartalom mellett már csak a többfalú,
funkcionalizálatlan nanocsövek esetén értek el javulást. Az elektromos tér jótékony hatását
nem tudták kimutatni, amit a rossz szál-mátrix együttdolgozásból eredő, túlnyomórészt az
üvegszálak és a mátrix elválása okozta tönkremenetellel indokoltak. A rétegközi nyíró
szilárdság nem változott számottevően. Méréseik alapján hangsúlyozzák, hogy csak megfelelő
szál-mátrix határfelületi adhézió esetén tud a nanocsövek rétegközi nyíró szilárdság növelő
hatása kiteljesedni. A törési szívósság eredményeikben nem mutatkozott meg a szén nanocső
erősítés jótékony hatása: az I. törési módú törési szívósság jelentősen csökkent minden szén
nanocsővel erősített mátrixú kompozit esetében, a II. törési módú törési szívósság pedig közel
változatlan maradt. A törési szívósság vizsgálatok esetében az alkalmazott egyéb,
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hagyományos töltőanyagok, mint például a korom és az elgőzölt szilícium dioxid is jobb
eredményeket adtak a szén nanocsöveknél.
Feszültség
szabályzó

Szerszámüreg

Felső réz lap

50 Hz
230 V

Alsó réz lap

Transzformátor
biztosíték

Polimer keret

13. ábra A gyantában található nanocsövek orientálása érdekében átalakított RTM berendezés
vázlata [81]
Zhou és társai [83] először többfalú szén nanocsővel erősített epoxigyanta mátrixot
vizsgáltak, majd szénszövettel erősítve hibrid kompozitot állítottak elő. A nanocsövek
mátrixba keverését nagyteljesítményű ultrahangos keverőn végezték, a térhálósítószert pedig
erős nyírású keverőn keverték a nanocsővel töltött gyantához. A keverés után erős
vákuummal légtelenítették a mátrixanyagot, majd VARTM eljárással kompozit lapokat
gyártottak. A gyantán végzett kísérletek alapján a 0,3 tömeg%-os nanocső tartalmat találták
optimálisnak, ennél az összetételnél közel 30%-os hajlító szilárdságbeli, 10%-os rugalmassági
moduluszbeli és 30%-os törési szívósságbeli emelkedést értek el, így ezt használták a hibrid
kompozitos kísérleteikhez. Hibrid kompozit esetében a nanocső erősítés csak szóráshatáron
belüli, néhány százalékos emelkedést okozott a hajlító tulajdonságokban, ezt a vákuumozás és
az

injektálás

közben

fellépő

reaggregációval

magyarázták.

A

töretfelületek

elektronmikroszkópos vizsgálata alapján a szál-mátrix határfelületi adhézió javulását figyelték
meg nanocsővel erősített gyanta esetén.
Zhu és társai [84] újszerű technológiát dolgoztak ki a szövet és nanocső erősítésű kompozitok
gyártására. Az üvegszövet és a vinilészter mátrix határfelületi kapcsolatának javítása
érdekében oldószerben eloszlatott nanocsövekkel permetezték be az erősítő szövet felületét,
majd az oldószer elpárologtatása után VARTM eljárással kompozit lapokat injektáltak.
Kutatásaik első fázisában a hajóiparban elterjedten alkalmazott módosítatlan vinilészter
gyantát használták, ami a határrétegben a szén nanocsövek gyökfogó hatása miatt [85, 86]
nem tudott teljesen kitérhálósodni, így csökkenést mértek a rétegközi nyíró szilárdságban. A
második kísérletsorozatban speciális, magas hőmérsékletű iniciátort kevertek a szövetre
permetezett anyaghoz, amely az utótérhálósítás alatt megfelelő mennyiségű szabad gyököt
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tudott előállítani a teljes térhálósság eléréséhez. Rövid támaszközű hajlító (SBS) méréseik
alapján 0,1 tömeg% nanocső tartalom 45% rétegközi nyíró szilárdság növekedést okozott a
határréteg lokális megerősítésével. A SEM felvételeken jól látható, hogy míg a tönkremenetel
során a kezeletlen üvegszálak gyakorlatilag teljesen elváltak a mátrixtól, nanocsővel töltött
határfelület esetén kiszakadt, szálhoz tapadt mátrix borítja az üvegszálak felületét (14. ábra).
A nanocső tartalom további emelése nem hozott jobb eredményeket, ezt a szálak közötti
pórusok eltömődésével, az átitathatóság csökkenésével magyarázták.
a)

b)

14. ábra Üvegszál/vinilészer kompozit (a) és üvegszál/szén nanocső/vinilészter hibrid
kompozit (b) SBS próbatest töretfelülete [84]

2.8. Szén nanocső erősítésű kompozitok kifáradási tulajdonságai
A jellegzetesen járműiparban történő felhasználásuk indokolja, hogy különös figyelmet
fordítsunk a polimer kompozitok kifáradási tulajdonságaira. Míg a fémekben az ismétlődő
terhelés hatására kialakuló mikrorepedés megjelenése, majd ennek továbbterjedése okozza a
kifáradási tönkremenetelt, addig a polimer kompozitokban ez a folyamat lényegesen
komplexebb. A homogén szerkezetű, izotróp viselkedésű fémek lokalizált károsodásával
ellentétben a kompozitokban összetettebb, több komponensből álló folyamat zajlik le [87, 88].
Ezek a károsodási komponensek a repedés lokális hatásának eloszlatásával okozhatják a
kompozitok kedvező kifáradási tulajdonságait. A szálban vagy a mátrixanyagban keletkező
kezdeti repedés okozta többletterhelés eloszlik a fennmaradó sértetlen szálak és a mátrixanyag
között, így lassítva a repedésterjedés továbbterjedéséhez szükséges feszültségkoncentráció
kialakulását. A repedés kinyílásával a mátrixanyag roncsolódása miatt csökken az erősítő
szálak nyomó irányú terhelhetősége, így a kompozitok a fémekkel ellentétben jóval
érzékenyebbek a nyomó fárasztó igénybevételekre, mint a húzókra. Ezt a jelenséget fárasztó
vizsgálatok során is tapasztalhatjuk, húzással fárasztott próbatesteknél még ugyan nem jött
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létre a teljes tönkremenetel (szakadás), ugyanakkor nyomó terhelést már nem képesek
felvenni a bekövetkezett mátrixroncsolódás és a szálak kihajlása miatt. A kompozitok másik
speciális tulajdonsága, hogy míg a legtöbb anyag rendelkezik kifáradási határral, amely alatti
terhelés mellett véges időn belül nem következik be tönkremenetel, kompozitoknál egyes
anyagpárosítások esetében ilyen határ egyáltalán nem létezik.
Kompozitoknál a tönkremenetel mátrixrepedésből, szál-mátrix elválásból, delaminációból és
szálszakadásból tevődik össze. A kifáradási károsodás mértékét a fémeknél alkalmazott
repedéshosszal ellentétben repedéssűrűséggel jellemzik. Míg egyéb anyagok esetében a
kifáradás bekövetkezése lényegében a terheléstől és a környezeti körülményektől függ, a
szálerősítéses kompozitok esetében, véges szálhossznál a szálvégeknél kialakuló hibahelyből
adódó feszültségkoncentráció is repedés kialakulásához vezethet. Szintén ilyen hatása van a
túl rövid, terhelést felvenni nem képes szálaknak, ami szál-mátrix elválást és repedés
megjelenését okozhatja környezetében. A száleloszlásnak és szálorientációnak is komoly
hatása van a teherbírásra. A kezdetben tapasztalható lassú repedéssokszorozódás a
tönkremenetelhez közeledve a halmozódó elemi hibák miatt rohamosan felgyorsul.
Szálerősítéses kompozitok esetében előny, hogy a túlterhelés hatására elszakadó szálak az
emberi fül számára hallható tartományba eső hangot adnak ki, így figyelmeztetnek a
tönkremenetel közeledtére.
A kompozitok kifáradási tönkremenetelét mikro- és makroszkopikus tönkremenetelek
sorozata okozza. Általában a folyamat a leggyengébb rétegben bekövetkező mátrixrepedéssel
kezdődik, majd a kifáradás leghosszabb szakaszában az egyre erősebb rétegekben
bekövetkező repedéssokszorozódás következik, végül ezek a repedések találkoznak, a mátrix
nem képes betölteni terheléselosztó funkcióját, delaminálódott zónák alakulnak ki,
szálszakadások következnek be, ami a laminát teljes tönkremenetelével jár.
A szál-mátrix elválást leginkább a szál és mátrix közötti kötés erőssége, az adhézió
befolyásolja. Erős szál-mátrix kapcsolat meggátolja az elválást, gyenge adhézió esetén
azonban nagy területre kiterjedő, más mechanizmusokat erősítő károsodás alakulhat ki.
A delamináció a rétegek rendszerint magas rétegközi feszültségek esetén bekövetkező
elválása, amely általában a laminátok szabad élei mentén jelentkezik. Legfontosabb
befolyásoló tényezői a felhasznált anyagok, a rétegrend, a laminát geometriája és a terhelés
iránya. A kifáradási folyamat során a delamináció már a korai szakaszban kialakul, majd az
egyéb károsodások, például a növekvő mátrix repedések és szálszakadások hatására újabb
területeken is megjelenik.
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A szálszakadás túlterhelés, szélsőséges deformáció hatására alakulhat ki. Mivel a polimer
mátrixú kompozitok nagyobb nyúlásnál mennek tönkre, mint az erősítő szálak, ez a
károsodási

forma

meglehetősen

gyakori.

A

szálszakadást

elősegítheti

az

egyéb

károsodásokból, például mátrixrepedésből származó lokális feszültségkoncentráció.
A polimer mátrixú kompozitok fárasztó vizsgálata igencsak sokrétű terület, a kutatók
különböző speciális próbatesteken végeznek vizsgálatokat eltérő terhelési esetekkel. Ilyen
vizsgálatok például a fémeknél is használt szakító fárasztó vizsgálat, de léteznek a
kompozitok speciális tulajdonságait feltáró delaminációs, rétegközi nyíró és egyéb fárasztó
vizsgálatok is. Kompozitok esetében a vizsgálat célja lehet a szál, és a kompozit rendszer
kifáradási tulajdonságainak meghatározása is. Míg statikus tulajdonságaik feltérképezésével
már sok kutatás foglalkozott, a szén nanocsövek és kompozitjaik kifáradási tulajdonságainak
meghatározása csak az utóbbi években vált kutatott témává.
Ren és társai [89] szén nanocső kötél (nanocsövek hosszú kötege) fáradási tulajdonságait
vizsgálták. 20 mm hosszú enyhén megfeszített nanocső köteleket epoxigyantába ágyazva
készítettek rövid, piskóta alakú, 0,1-0,9 térfogat% nanocső tartalmú próbatesteket, majd
ezeket nagy pontosságú mikro-terhelőberendezésen fárasztották. Az eredményekből
meghatározták a nanocső hányadra eső terhelő feszültségeket, majd ezeket hasonlították össze
a szénszálaknál mért fárasztó eredményekkel. A kapott fárasztó görbe nagyon hasonlít a
szénszáléhoz, szintén igen kis meredekségű, majdnem vízszintes. Ugyanakkor az eredmények
alapján kijelenthető, hogy azonos tönkremeneteli ciklusszám mellett legalább kétszer akkora
terhelő feszültséget képesek elviselni a szén nanocső kötelek, mint a szénszálak. A károsodási
módokat pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgálták, gyakorlatilag nem találkoztak a szénszál
erősítés esetén gyakori szál-mátrix elválással. Amíg a nanocsövet nem tartalmazó részek
ridegen törtek, addig a nanocső tartalmúak jóval szívósabb töretfelületet mutattak deformált
mátrixszal és kihúzódott nanocsövekkel. Eredményeik alátámasztják, hogy a szén nanocsövek
jól szolgálhatnak fárasztó igénybevételnek kitett, magas törési szívósságú anyagot igénylő
kompozitokban. További vizsgálataik [90] során a kötegben található nanocsövek
tönkremeneteli formáit vizsgálták. A fókuszált ionsugárral kezelt töretfelületeket TEM alatt
vizsgálták. Felvételeik alapján három alapvető károsodási módot különböztettek meg: a
kötegek szétválását, csomóképződést valamint a kötegek szakadását. Kísérleti eredményeket
molekulaszimulációs eredményekkel egészítették ki, amelynek során hibátlan és Stone-Wales
hibával terhelt nanocsövek viselkedését modellezték. A szimulációs eredményeikből kapott
deformált nanocső alakokhoz hasonlóakat figyeltek meg a TEM felvételeken is.
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Zhang és társai [91] egy- és többfalú szén nanocsővel töltött epoxigyanta kifáradási
tulajdonságait elemezték. A nanocsöveket ultrahangos keveréssel adták hozzá a gyantához
0,1; 0,25 és 0,5 tömeg%-os arányban, majd az edzőszert erős nyírásos keverőn adták a
rendszerhez. Ezt követően öntéssel CT próbatesteket állítottak elő, amiket fárasztó
vizsgálatnak vetettek alá. Méréseik alapján mind a SWCNT, mind a MWCNT töltés
csökkentette a repedésterjedés sebességét (15. ábra), kis erősítőanyag-tartalomnál az előbbi,
nagyobb tartalomnál utóbbi volt hatékonyabb a keverés korlátai miatt. A töretfelületek
pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata jelentős repedés áthidalást és szálkihúzódást

Erősítetlen epoxi
0,1 tömeg% MWCNT
0,25 tömeg% MWCNT
0,5 tömeg% MWCNT

Feszültségintenzitási tényező [MPa·m1/2]

Repedésterjedési sebesség
[mm/ciklus]

Repedésterjedési sebesség
[mm/ciklus]

mutatott, mindkét jelenség energiaelnyelő hatásával hátráltatta a repedés terjedését.
Erősítetlen epoxi
0,1 tömeg% SWCNT
0,25 tömeg% SWCNT
0,5 tömeg% SWCNT

Feszültségintenzitási tényező [MPa·m1/2]

a)

b)

15. ábra MWCNT (a) és SWCNT (b) erősítésű epoxigyanta kompozitok fárasztó
vizsgálatának repedésterjedési sebesség – feszültségintenzitási tényező görbéi [91]

Grimmer és Dharan [92] epoxigyanta/üvegszövet/többfalú szén nanocső hibrid kompozitot
állított elő kézi laminálással, majd ezt követő préseléssel. A gyantához 1 tömeg%-os arányban
keverték a nanocsöveket. Először szakító vizsgálatot végeztek a tiszta és a nanocsöveket
tartalmazó epoxigyantán. Eredményeik csekély törési szívósságbeli növekedést mutattak, amit
a kismértékben durvább töretfelületet mutató SEM felvételeik is alátámasztanak. Fárasztó
méréseik alapján a gyanta 1 tömeg%-os nanocső erősítése terhelési szinttől függően 60-250%os emelkedést hozott a hibrid kompozit adott ciklusszámhoz és feszültségtényezőhöz tartozó
kifáradási feszültségében.
2.9. Az irodalmi áttekintés kritikai elemzése, célkitűzések
Az irodalomkutatás alapján megállapítható, hogy a szén nanocső erősítésű polimer
kompozitok és hibrid kompozitok vizsgálata új, élénken kutatott tudományterület. A
nanocsövek gyártásában a korábbi, nagy tisztaságú mintákat eredményező, ugyanakkor igen
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költséges ívkisüléses előállítási technológiát gyakorlatilag teljesen kiszorította a magas
kihozatalú, gazdaságos, de kevésbé tökéletes terméket előállító CVD technológia. A korábbi,
kutatóintézetekben történő előállítás mellett először megjelentek a kutatóközpontok nanocső
gyártásra alakult spin-off üzemei (pl. Nanocyl, Belgium), később pedig beindult a nanocsövek
gyártása a Távol-Keleten, elsősorban Kínában (pl. Shenzhen Nanotech Port, Kína – éves
termelés 10 tonna), majd a nagy polimer gyártó vállalatok is beszálltak a gyártásba (pl. Bayer,
Németország). Ez a komoly fellendülés a gyártásban igen komoly áreséssel járt, a korábbi
néhány grammos tételek helyett már több kg-os mennyiségű nanocső is elérhető áron
beszerezhető, ezáltal lehetőség adódik a nagyobb nanocső igényű felhasználási technológiák,
így például a kompozit erősítőanyagként történő felhasználás kutatására is.
A szén nanocsövek és a mátrixanyag határfelületi tapadását javító funkcionalizálásra több
technológia is kidolgozásra került. A technológiák túlnyomó része jelentős mennyiségű
környezetkárosító anyag, például erős savak felhasználását igényli, emellett a termelékenység
is igen csekély. Néhány cikkből az is kitűnik, hogy a folyamat kézbentartása is igencsak
problémás. A funkcionalizálás jelenlegi technológiái jelentősen ronthatják is a nanocsövek
minőségét, eloszlathatóságát. Ezen megfontolások alapján nem meglepő, hogy csak néhány
gyártó kínálatában találhatók funkcionalizált nanocsövek, áruk pedig a funkcionalizálási
technológiákhoz igazodva igen magas. A funkcionalizálás olcsóbbá és termelékenyebbé
tételére irányuló kutatások már folynak, de még évek kérdése, hogy az így gyártott
funkcionalizált nanocsövek a piacra kerüljenek. A funkcionalizálás alternatívája lehet a
készített kompozit elemek elektronbesugárzása. Ezen a téren egyelőre csak csekély számú
publikáció jelent meg, azok is jellemzően a nanocsövek elektronmikroszkópos vizsgálata
során fellépő szerkezeti változást elemezték. A vizsgálati eredmények közül a nanocsövek
elektronsugárzás

hatására

történő

összekapcsolódása,

így

akár

nanocső-térháló

kialakíthatósága, valamint a nanocsöveken szénhidrogének megkötődése hordozhat
kompozittechnikai szempontból komoly potenciált.
A nanocsövek eloszlatási technológiái közül térhálós mátrixnál az ultrahangos és a
hengerszékes keverés áll a kutatás középpontjában. A diszpergálási kutatások először a
laborkörülmények között rendelkezésre álló ultrahangos keverő használatával történtek, ami
kis gyantamennyiségek esetén valóban hatásos lehet, azonban nagyobb mennyiségű
keverendő anyag esetén óriási energia lokális bevezetésére lenne szükség a megfelelő
eloszlatás eléréséhez, ami energiaigényessége, valamint kimutatott nanocső tördelő hatása
miatt kedvezőtlenné teszi ezt a keverési technológiát. A kutatásokban a hengerszékes keverés
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egyre nagyobb hangsúlyt kap hatékonysága, gazdaságossága, magas kihozatala és könnyű
ipari méretű megvalósíthatósága miatt.
A szén nanocső erősítésű kompozitok vizsgálata szintén széles körben folyik. A térhálós
mátrixú gyanták és nanokompozitok esetén elterjedten alkalmazott öntési technológia iparban
is használatos, csak az előállított próbatestek általában igen kis, a végleges szerkezetek
tulajdonságait nem megfelelően reprezentáló méreteivel, valamint az egyes esetekben
alkalmazott szélsőségesen gyenge mechanikai tulajdonságokkal rendelkező mátrixanyagokkal
vannak problémák. Az optimális erősítőanyag tartalom meghatározása szintén kulcskérdés
lehet, az egyes cikkekben alkalmazott anyagpárosítások és eloszlatási technológiák alapján is
igen nagy szórást mutat. Gyengébb anyagnál és hatékony keverésnél már nagyon kis
erősítőanyag mennyiséggel is elérhetőek igen nagy mechanikai tulajdonság növekedésének,
azonban találkozhatunk több, akár 5-10 tömeg% nanocső erősítést alkalmazó cikkel is, így az
optimális nanocső tartalom meghatározása a kutatások során nagy hangsúlyt kell kapjon.
A hibrid kompozitok kutatása is beindult az utóbbi néhány évben, de egyelőre a publikációk
száma elég csekély. A vizsgálatok alapján egyértelműnek látszik, hogy a nanocső erősítés a
mátrix által dominált tulajdonságok terén hozhat kimagasló eredményeket. Egyelőre hiányzik
a cikkekből a hibrid rendszerek nanocső tartalmának optimálása, jellemzően egy-két féle
nanocső koncentráció mellett végeztek kísérleteket. A vizsgálatok egyelőre a jellemzően
száltulajdonságok által befolyásolt húzó vizsgálatokra, valamint egyes rétegközi vizsgálatokra
(pl.: rétegközi nyíró vizsgálat) korlátozódnak. Gyakorlatilag teljesen lefedetlen területet
alkotnak a munkaigényesebb vizsgálatok (fárasztó, törésmechanikai, ütő vizsgálatok).

Az irodalomkutatás alapján meghatározott kutatási célkitűzéseim:
1. A szén nanocsövek epoxigyanta mátrixban történő megfelelő eloszlatására alkalmas,
ipari körülmények és méretek között is megvalósítható keverési eljárás kidolgozása.
2. Az alkalmazott mátrix/szén nanocső és mátrix/szén nanocső/mikroméretű erősítő
anyag rendszerek optimális erősítőanyag tartalmának meghatározása szén nanocső
tartalmak széles tartományának vizsgálatával.
3. A szén nanocső – mátrix közötti határfelületi tapadás javításának vizsgálata, a
nanocsövek funkcionalizálását kiváltó alternatív módszer kidolgozása.
4. A készített nanokompozitok és hibrid nanokompozitok mechanikai tulajdonságainak
meghatározása, elemzése, különösen kiemelve a rétegközi fáradási tulajdonságokat.
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3.

Vizsgált anyagok, vizsgálati módszerek

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatásaimhoz használt anyagokat, feldolgozási és gyártási
technológiákat, valamint az általam alkalmazott vizsgálati módszereket.
3.1.

Felhasznált anyagok

Epoxigyanták
A vizsgálatok során a kompozitok és hibrid kompozitok mátrixanyagául lamináló és kis
viszkozitású epoxigyantákat használtam fel. A gyanták alapvető tulajdonságait az 1. táblázat
tartalmazza. A gyártás során minden esetben a gyártó által javasolt, FM-20 - T-16, biszfenolA alapú epoxigyanta - amin térhálósító rendszer esetén 4 órás, 60°C-on, AH-12 – T-58, alifás
szerkezetű epoxigyanta - amin térhálósító rendszer esetén 4 órás, 80°C-on történő
utótérhálósító hőkezelést alkalmaztam Heraeus UT20 típusú szárítószekrényben. Az
epoxigyanták kémiai megnevezéseit a mellékletek 7.19. pontjában közlöm.

Dinamikai
Dinamikai
Edzőszer
Keverési
viszkozitás
viszkozitás
típusa
tömegarány
[mPas]
[mPas]
P+M FM-20
2000
T-16
300
100:20
P+M AH-12
150
T-58
100
100:40
1. táblázat A felhasznált epoxigyanták és edzőszereik tulajdonságai
Gyanta
típusa

Gélesedési
idő [min]
45
100

Vinilészter
A vizsgálatok során aktív kapcsolóanyagként aromás vinilésztert használtam. Az epoxinovolak bázisú, 33,5 térfogat% sztirol tartalmú vinilésztergyanta alapvető tulajdonságait a 2.
táblázat tartalmazza. A hagyományosan térhálósított mintákhoz az iniciátor hozzáadása előtt
1 tömeg% Peroxid Chemie CA-12 típusú gyorsítót kevertem. A vinilészter kémiai
megnevezését a mellékletek 7.19. pontjában közlöm.

Dinamikai
viszkozitás
[mPas]

Gyanta
típusa
Cytec VUP
4652/67

Iniciátor
típusa

Dinamikai
viszkozitás
[mPas]

Keverési
tömegarány

Peroxid
240-410
Chemie
22-25
100:2
MEKP-LA-3
2. táblázat A felhasznált vinilészter és iniciátor tulajdonságai
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Kapcsolóanyagok
A vizsgálatok során az iparban és kutatások során nanoméretű töltőanyagok eloszlatásának
segítésére és adhéziójának javítására elterjedten használt kapcsolóanyagokat alkalmaztam. Az
anyagok és a keverési arányok meghatározásánál a gyártói ajánlásokat és a szakirodalmi
eredményeket vettem alapul [93-98]. Az alkalmazott kapcsolóanyagok adatait a 3. táblázat
tartalmazza. A kapcsolóanyagok kémiai megnevezéseit a mellékletek 7.19. pontjában közlöm.

Keverési tömegarány
Kapcsolóanyag típusa
nanorészecskére
vonatkoztatva
BYK ANTI-TERRA-U
1:1
BYK DISPEBYK 2050
1:1
3. táblázat A felhasznált kapcsolóanyagok keverési arányai

Nanorészecskék
A vizsgálatok során a kompozitok nanoméretű erősítőanyagául szén nanocsöveket
alkalmaztam. A felhasznált nanorészecskék alapvető tulajdonságait a 4. táblázat tartalmazza.

Nanorészecske
Nanorészecske Gyártási
Átmérő
Hossz
típusa
fajtája
eljárás
[nm]
[µm]
Bayer Baytubes
Többfalú szén
CVD
5-20
1-10
BT C150HP
nanocső
4. táblázat A felhasznált nanorészecskék tulajdonságai

Tisztaság
[%]
>99

Mikroméretű erősítőanyagok
A hibrid kompozitok előállítása során alkalmazott szénaszálas erősítőanyag alapvető
tulajdonságait az 5. táblázat tartalmazza.

Erősítő struktúra típusa

Szálak fajtája

Erősítő anyag felépítése

Zoltek PX35
50k szén
UD kötött kelme
FBUD0300
roving
5. táblázat A felhasznált erősítő anyag tulajdonságai
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3.2.

Alkalmazott gyártástechnológiák

Próbatestek öntése és injektálása
A mikroméretű erősítőanyagot nem tartalmazó próbatesteket a gyanta viszkozitásától függően
szilikonszerszámba történő öntéssel és injektálással állítottam elő. A felhasznált
szilikonszerszámok fészkeinek ősmintájaként minden esetben töltött, fröccsöntött szabványos
próbatestek szolgáltak, így a szerszámüregek a szabványok által előírt geometriával
rendelkeztek. Megfelelően önthető, kis viszkozitású gyanták esetén a szerszámba történő
gravitációs öntéssel (16. ábra, a), míg a szén nanocső erősítésű, nagyobb viszkozitású gyanták
esetén a beömlők lezárása mellett a szerszámba fecskendővel történő injektálással (16. ábra,
b) állítottam elő a próbatesteket. A légzárványok eltávolítása érdekében minden esetben 30
percre 0,1 bar abszolút nyomású vákuum alá helyeztem a szerszámokat. A roncsolásos
vizsgálatok utáni töretfelületeken légzárványok nem voltak megfigyelhetőek.

a)

b)

16. ábra Próbatestek öntése erősítetlen (a), és injektálása nanocső erősítésű gyanta esetén (b)

Hibrid kompozitok gyártása vákuumzsákos technológiával
A hibrid kompozit próbatestek előállításánál az emelt viszkozitású gyanták alkalmazása miatt
törekedni

kellett

a

vákuumot

is

alkalmazó

gyártástechnológiák

alkalmazására

a

légzárványmentes laminátok gyártása érdekében. Az egyik ilyen technológia a vákuumzsákos
technológia volt. A kompozit laminátokat kézi laminálással állítottam elő, majd 12 órára 0,5
bar-os vákuum alá helyeztem. A vákuum a laminát összepréselésével és a folyamatos
elszívással segítette a felesleges gyanta és a lamináláskor bevitt esetleges légzárványok
eltávolítását, ezzel biztosítva a magas száltartalmú laminátok reprodukálható gyártását. A
gyártáshoz használt teljes rendszer felépítését a 17. ábra mutatja be. A laminátok minden
esetben unidirekcionális erősítést tartalmaztak, a DCB próbatestek 10, az egyéb próbatestek 6
rétegben. A laminátok száltartalmát minden esetben MSZ EN ISO 3451 szabványnak
megfelelő hamutartalom-meghatározás módszerével ellenőriztem. Az azonos mérési
sorozatokban részt vevő kompozit laminátok száltartalmának eltérése minden esetben
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maximum 2 térfogat%-os sávba, az összes laminát száltartalma pedig az 50 térfogat% ±
2 térfogat%-os sávba esett.
4

3

2

5

1

6

17. ábra A vákuumzsákos gyártástechnológia elrendezése: 1 - letépőszövet, 2 - laminát,
3 - gyantaterítő flísz, 4 - levegőelszívás, 5 - PET fólia, 6 - tömítőanyag

3.3. Vizsgálati módszerek
Jelen fejezetben ismertetem az értekezés kísérleti részében alkalmazott vizsgálati
módszereket, az alkalmazott berendezéseket, és a fontosabb gépbeállítási paramétereket. Ahol
azt külön nem jelzem, a vizsgálatok szobahőmérsékleten (22±2oC) és 46±2% relatív
légnedvesség mellett kerültek elvégzésre.
Szakító vizsgálat
A méréseket a MSZ EN ISO 527-2 szabvány szerint végeztem. A méréshez az MSZ EN ISO
3167 szerinti B típusú próbatesteket használtam, amelyeket szilikonformába történő
injektálással állítottam elő. A próbatest geometriájából adódó nem egyenletes deformációja, a
befogó pofákból történő kihúzódása miatt a nyúlásméréshez Messphysik ME-46 Full Image
Videoextensometer típusú videoextenzométert alkalmaztam, a méréshez szükséges kamera
által követett jeleket a próbatest felületére ragasztottam. A méréseket Zwick Z020 típusú
univerzális, számítógép vezérlésű terhelőgépen 1 mm/perc vizsgálati sebességgel végeztem.
A méréseket minden esetben mintánként legalább 5-5 próbatesten végeztem el, majd ezek
alapján számítottam ki a mérések eredményeinek átlagát és szórását.
Hajlító vizsgálat
Gyanta próbatest esetén
A hárompontos hajlító vizsgálatokat az MSZ EN ISO 178 szabványnak megfelelően
végeztem el. A szabvány szerint javasolt próbatesteket szilikonszerszámba történő öntéssel és
injektálással állítottam elő. A méréseket Zwick Z020 típusú univerzális, számítógép vezérlésű
terhelőgépen 2 mm/perc vizsgálati sebességgel, 64 mm alátámasztási távolsággal végeztem.
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Szálerősített próbatest esetén
A méréseket az MSZ EN ISO 14125 szabvány szerint végeztem el. A próbatesteket a
laminátok szálirányainak megfelelően vágtam ki a lemezekből. A méréseket Zwick Z020
típusú univerzális, számítógép vezérlésű terhelőgépen 2 mm/perc vizsgálati sebességgel,
80 mm alátámasztási távolsággal végeztem.
A méréseket mindkét esetben mintánként legalább 5-5 próbatesten végeztem el, majd ezek
alapján számítottam ki a mérések eredményeinek átlagát és szórását.
Rétegközi nyíró vizsgálat
A mérést az ASTM D3846-94 szabvány szerint végeztem a szabvány által javasolt
próbatesteken. A laminátok szálirányainak megfelelően kivágott próbatestek átellenes
oldalain gyémánttárcsás vágógéppel bemetszéseket alakítottam ki a laminát középsíkjáig,
hogy a tönkremenetel a középső erősítő rétegek között jöjjön létre. A méréseket Zwick Z020
típusú univerzális, számítógép vezérlésű terhelőgépen 1,3 mm/perc-es vizsgálati sebességgel
végeztem el. A mérések során a próbatesteket a szabvány által javasolt támasztó
szerkezetekben helyeztem el a kihajlás elkerülése érdekében. A súrlódás kiküszöbölése
érdekében a próbatestek lapjait szilikonzsírral vontam be.
A méréseket mintánként legalább 5-5 próbatesten végeztem el, majd ezek alapján számítottam
ki a mérések eredményeinek átlagát és szórását.
Ütve hajlító vizsgálat
A mérést az MSZ EN ISO 179-2 szabvány alapján végeztem, a nagyobb pontosság érdekében
műszerezett módszerrel. A szabvány által javasolt próbatesteket szilikonformába történő
öntéssel és injektálással állítottam elő. A bemetszett vizsgálatokhoz szükséges bemetszést a
szabvány „A” jelű bemetszésének megfelelő geometriát biztosító profilos vágókoronggal
alakítottam ki. A méréseket Ceast DAS 8000 adatgyűjtővel felszerelt Ceast Resil Impactor
Junior műszerezett ütőművön 2 J ütési energiájú kalapáccsal 2,9 m/s ütési sebességgel
végeztem el.
A méréseket mintánként legalább 10-10 próbatesten végeztem el, majd ezek alapján
számítottam ki a mérések eredményeinek átlagát és szórását.
I. törési módú rétegközi repedésterjedés vizsgálat
Az I. törési módú rétegközi repedésterjedés vizsgálatot az ASTM D5528-01 szabvány szerinti
DCB elrendezésben végeztem. A szabvány szerint előírt, kezdeti bemetszést tartalmazó
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próbatestek felületére a terhelő füleket Sika Sikadur 330 ragasztóanyaggal rögzítettem. A
kezdeti bemetszést formaleválasztóval bevont, 50 µm vastag, a kompozit laminát középső
rétegei közé belaminált PET fólia szolgáltatta. A vizsgálatok megkezdése előtt a természetes
kezdeti repedésfront kialakítása érdekében minden esetben kézi előrepesztést alkalmaztam. A
statikus méréseket Zwick Z005 típusú univerzális, számítógép vezérlésű terhelőgépen
5 mm/perc vizsgálati sebességgel végeztem.
A fajlagos repedésterjesztő erőt (1) felhasználásával számítottam:
GI =

3Pδ
,
2b(a + | ∆ |)

(1)

ahol P a terhelő erő, b a próbatest szélessége, a a repedésfront távolsága az erőbevezetéstől, δ
a szétnyílás, ∆ a keresztmetszet elfordulásának korrekciója a repedésfrontnál.
A kiértékeléshez szükség volt az engedékenység meghatározására is (2) alapján:
C=

δ
,
P

(2)

ahol P a terhelő erő, δ a próbatest szétnyílása.
Az (1) összefüggésben szereplő ∆ értékét az engedékenység köbgyökét a repedéshossz
függvényében ábrázolva a pontokra illesztett egyenes és az abszcissza metszéspontja jelölte
ki.
A repedésterjedés megindulásához tartozó kritikus fajlagos repedésterjesztő erő értékeket a
szabvány által javasolt 5%-os eltérés módszerével, valamint a kísérleti eredményeket
ismertető fejezetben bővebben tárgyalt akusztikus emissziós repedéskövetés segítségével
jelöltem ki.
A ciklikus méréseket Instron 8872 típusú szervo-hidraulikus fárasztóberendezésen, 1 kN
méréshatárú Instron Dynacell erőmérő cellával, 2 Hz terhelési frekvenciájú szinuszos
erőgerjesztéssel végeztem. A terhelés csúcsértértéke 70 N, minimuma 14 N volt (0,2-es
feszültségtényező). Az adatgyűjtésre Instron Fasttrack 8800 vezérlő egységet használtam.
A ciklikus vizsgálat során a maximális fajlagos repedésterjesztő erő számítását (3) alapján
végeztem:
G Im ax =

3Pmax δ max
,
2ab

(3)

ahol Pmax a maximális terhelő erő az adott ciklusban, b a próbatest szélessége, a a repedésfront
távolsága az erőbevezetéstől, δmax a maximális szétnyílás az adott ciklusban.
A méréseket mindkét esetben mintánként legalább 10-10 próbatesten végeztem el, majd ezek
alapján számítottam ki a mérések eredményeinek átlagát és szórását.
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Rétegközi szakító vizsgálat
Az általam kidolgozott vizsgálati módszert és mérési paramétereit az eredményeket bemutató
fejezetben ismertetem.

Dinamikus rétegközi nyíró vizsgálat
Az általam kidolgozott vizsgálati módszert és mérési paramétereit az eredményeket bemutató
fejezetben ismertetem.

Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat (SEM)
A készített anyagmintákat, valamint a próbatestek töretfelületeit JEOL JSM-6380LA típusú
pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. A vizsgált szén nanocső minták kivételével
mindegyik mintát vékony aranybevonattal láttam el a felület vezetővé tétele érdekében. A
töretfelületek minél kisebb részletvesztése érdekében az aranybevonat vastagságát igyekeztem
a töltődés elkerülése szempontjából éppen elégségesre beállítani. Az aranyozást argon
atmoszférában JEOL FC-1200 típusú katódporlasztásos aranyozó berendezésen végeztem,
mintától függően 20-40 s katódporlasztási idő beállítása mellett.

Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat (TEM)
A transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatokhoz Leica Ultramicrotome EMUC6 típusú
mikrotómmal 80 nm vastagságú metszeteket készítettem a próbatestekből. A vizsgálatokat
Morgani 268D típusú transzmissziós elektronmikroszkóppal végeztem.

Atomerőmikroszkópos vizsgálat (AFM)
A készített minták finomszerkezetét és összetételét TA Instruments µTA 2990 Micro-Thermal
Analyzer típusú atomerőmikroszkóppal, Microscopes SFM 1650-00 típusú szilícium hegyű
tűvel vizsgáltam érintésmentes (non-contact) és tapping üzemmódban 20 µm x 20 µm-es,
majd 5 µm x 5 µm-es felületeket pásztázva rendre 30 és 7 µm/s-os pásztázási sebességet és
300 soros felbontást alkalmazva. Mivel az anyagok fázisösszetételét vizsgáltam, a
szabályzáshoz felhasznált belső szenzor, a topográfiai információkat hordozó Z-moduláció
mellett a rezgési fázisinformációt rögzítettem.

Viszkozitás mérés
A különböző erősítetlen és szén nanocső erősítésű polimer gyanták viszkozitásainak
összehasonlítását TA Instruments RA2000 típusú reométer segítségével végeztem.
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A gyantamintákat temperált sík lap és forgó, 40 mm átmérőjű tárcsa közötti állandósult
áramlási állapotban vizsgáltam 25°C hőmérsékleten, valamint egyenletesen, 15°C/perc
felfűtési

sebességgel

25-100°C-os

tartományban

melegítve.

A

résvastagságot

a

gyantaviszkozitástól függően 0,5 mm és 1 mm értékre állítottam be. A mérés során az egyes
mérési pontokban 5 perc tartózkodási időt biztosítottam az állandósult áramlás beállására. A
söprés során a következő mérési pontra történő továbblépés 3 egymás utáni 10 s-os
időtartamon keresztül 5%-on belüli viszkozitás ingadozás után történhetett meg. A
viszkozitásgörbe lefutásának megismerése céljából a mérést a nyírósebesség tengelyen
dekádonként 5 pontban végeztem el.

Bedörzsölési finomság meghatározása
A készített szén nanocső erősítésű epoxigyantákon és vinilésztereken a maximális
részecskeméret meghatározása érdekében végzett bedörzsölési finomság mérést az MSZ EN
ISO 1524 szabvány szerint végeztem el Elcometer 2020/2 típusú grindométerrel.

Raman spektrometria
A Raman vizsgálatokat Jobin Yvon LabRam típusú Raman mikroszkópon végeztem. A
gerjesztést a vizsgált anyag igényeihez igazodva 532 nm hullámhosszú frekvenciakettőzött
Nd:YAG és 785 nm hullámhosszú diódalézerrel végeztem 10x, és 100x nagyítású
objektíveket használva. A Raman-szórásból származó fotonokat egy CCD detektor érzékelte.
A Raman sávok intenzitásai a spektrumokban a Raman eltolódás függvényében, a detektorra
érkező fotonokkal arányos egységekben (a. e., azaz „aktuális egység”, angol kifejezéssel
„arbitrary unit”) kerültek ábrázolásra. A detektor telítődésének (32000 beütés) megfelelően
kellett a mérési időket megválasztani. Alacsonyabb mérési időhöz a pontosabb, simább
spektrum elérése érdekében több spektrum átlagolására volt szükség.
Minden vizsgálati sorozat, valamint lézerváltás esetén a spektrométert szilícium egykristály
minta segítségével kalibráltam. A felvett spektrumokon alapvonal korrekciót hajtottam végre
a fluoreszcens háttérsugárzás hatásának kiküszöbölése, valamint a jobb összehasonlíthatóság
érdekében.
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4. Kísérleti eredmények
Ebben a fejezetben először az általam kifejlesztett mesterkeverékes szén nanocső eloszlatási
eljárást mutatom be összehasonlítva azt közvetlen keveréses eljárásokkal. Ezután a
hagyományosan

alkalmazott

kapcsolóanyagok

használatát

és

a

szén

nanocsövek

felületkezelését kiváltó, új hibridgyanta rendszer előállítási módszerét ismertetem. Végül
bemutatom a kifejlesztett hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak meghatározásához
kidolgozott mérési eljárásokat és ezek eredményeit.

4.1. A nanocső diszpergálási eljárások kifejlesztése, összehasonlítása
Az iparban jelenleg a különböző töltőanyagok polimer gyantába keverése jellemzően erős
nyíráson alapuló keveréssel zajlik. Az irodalmi eredmények alapján is az ilyen keverési
eljárások vezethetnek leginkább sikerre a szén nanocsövek eloszlatása terén, különösen, ha a
későbbi ipari méretű megvalósíthatósági kritériumokat is szem előtt tartjuk. Ezen keverési
eljárások vizsgálatához Enrico Molteni CIEM típusú, 120 mm henger átmérőjű, 266, 144,
78 1/perc feladó, középső és leszedő henger fordulatszámú háromhengeres hengerszéket, IKA
MagicLab keverő berendezést valamint IKA RW-16 típusú száras keverőt alkalmaztam. A
keverési kísérletek során felhasznált minták minden esetben Radwag WDX 2000 típusú 0,1 g
pontosságú precíziós mérlegen kerültek összemérésre. Mindegyik keverési eljárás
alkalmazása előtt, annak érdekében, hogy a pontosan bemért szén nanocső mennyiség ne
csökkenjen az anyagkezelés során, kézi mechanikai előkeverést alkalmaztam (a kis sűrűségű
szén nanocső aggregátumokat a legkisebb légáramlás is eltávolítaná a gyanta felületéről).

Keverés hengerszéken
A hengerszékes keverés technológiája – amely a festékiparban bedörzsölés néven ismert –
ideális nanocső aggregátumok felbontására és mátrixban történő eloszlatására. A három forgó
henger közötti résekben történő áthaladás során erős nyíró és őrlő hatás jelentkezik, ami mind
az aggregátumokat összetartó másodrendű kötések, mind a mechanikai áthurkolódások
megszüntetése szempontjából ideális. A kísérletsorozat első lépéseként meghatároztam az
anyagszállításhoz szükséges résméretet (5 µm), optimális átjáratási számot, ami már
megfelelő diszperziót eredményezett. Az előkísérletek során FM-20 alapgyantát és Baytubes
BT150HP többfalú szén nanocsöveket alkalmaztam. A részecskeméret helyszíni és azonnali
jellemzésére Elcometer 2020/2 típusú berendezésen végzett grindométeres mérést
alkalmaztam. A mérések alapján a második átjáratás után 15, a harmadik és a negyedik
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átjáratás után pedig a mérőműszer alsó méréshatára alá eső, 10 µm alatti maximális
részecskeméretet állapítottam meg, ez alapján a későbbi kísérletek során minden esetben
négyszer járattam át a keverendő anyagot a hengerszéken.
Az eloszlatás hatékonyságának jellemzésére viszkozitásmérést alkalmaztam. A gyanta
viszkozitásának megváltozása közvetlen kapcsolatban áll a nanocsövek diszpergáltságával.
Minél jobban sikerül felbontani az aggregátumokat és eloszlatni a levált nanocsöveket, annál
kisebb viszkozitásemelkedés tapasztalható a töltetlen gyantához képest. A viszkozitás mérés
eredményeit a 18. ábra mutatja be. A mérések eredményeiből jól látszik, hogy a gyanta
viszkozitása 0,01 1/s nyírósebességnél már 0,1 tömeg% nanocső töltés hatására is közel
1 nagyságrenddel emelkedett, 0,5 tömeg% és e feletti töltés esetén pedig több mint
3 nagyságrenddel emelkedett, ami a későbbi feldolgozást rendkívüli módon megnehezítette,
de már az alsó viszkozitás tartományban is csak a kézi laminálást és a gyanta próbatestek
injektálását tette lehetővé. Mivel célom megfelelő minőségű, légzárványmentes gyanta
próbatestek előállítása, valamint a gyanta vákuumozását/szivattyúzását alkalmazó hibrid
kompozit gyártási technológia során alkalmazható alapanyag előállítása volt, ez a magas
viszkozitás nem volt megengedhető.

18. ábra Különböző mennyiségű nanocsővel töltött FM-20 lamináló gyanta dinamikai
viszkozitása hengerszékes bedörzsölő keverés után

A feldolgozás során a viszkozitás csökkentésére lehetőséget adhat a gyanta felmelegítése.
Ennek vizsgálatára a feldolgozhatósági határon lévő 0,5 tömeg% szén nanocső töltésű mintán
különböző nyírósebességek mellett 25 és 100°C közötti hőmérsékletsöprést alkalmazva
mértem a gyanta viszkozitását (19. ábra). A diagramon jól látható, hogy ugyan jelentős
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viszkozitás csökkenést sikerült elérni a hőmérséklet emelésével, azonban ezek az értékek sem
alkalmasak még az üzemszerű felhasználásra, így ez a módszer nem alkalmas a
feldolgozhatóság javítására.
A mérések tapasztalatai alapján egyértelművé vált, hogy a további kísérletekhez
alapanyagként más, kisebb viszkozitású gyantát kell alkalmazni. A kis viszkozitású gyantának
a piacon fellelhető egyik legkisebb viszkozitású gyantát, a P+M Polimerkémia gyártotta
AH-12-t választottam, amelynek viszkozitása a korábban használt lamináló gyantának
körülbelül tizede. Mivel ez a kb. 0,1 Pas-os viszkozitási érték már túl alacsony a hengerszéken
történő keverésre (kb. 700 Pas alatti dinamikai viszkozitású gyanta lefolyik a hengerek közötti
résen), új módszereket kellett adaptálnom, kifejlesztenem a megfelelő diszperzió eléréséhez.

19. ábra 0,5 tömeg% nanocsővel töltött FM-20 lamináló gyanta dinamikai viszkozitásának
hőmérsékletfüggése különböző nyírósebességek mellett

Közvetlen keverés zárt terű keverőben
A szén nanocsövek kis viszkozitású gyantában történő eloszlatásának egyik lehetséges módja
a különböző zárt terű keverők alkalmazása, mivel ezeknél nem áll fenn a gyanta zárt
munkatérből való kifolyásának veszélye. Zárt keverőként az IKA MagicLab univerzális
keverőberendezését alkalmaztam Dispax reaktor feltéttel. A reaktor keverőelemeit és a
keverési elrendezést a 20. ábra mutatja be. A berendezés kiválasztásánál fontos szempont volt,
hogy olyan keverőt alkalmazzak, ami ipari méretekben is rendelkezésre áll. Az alkalmazott
laborméretű keverő berendezés gyártója úgy alakította ki a termékskáláját, hogy a nagyobb
berendezéseivel is megvalósíthatóak legyenek az alkalmazott laborméretű eszközben
fellépőkkel egyenlő őrlő, nyíró hatások. A berendezéseket sorba kapcsolva folytonos,
megszakítás nélküli, gyártósorba integrálható keverés is megvalósítható, esetünkben csak az
egyszerűség kedvéért alkalmaztam a visszatáplálásos többszöri átjáratást.
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a)

b)

20. ábra IKA Dispax reaktor keverő elemei (a) és szén nanocső töltésű AH-12 epoxigyanta
keverése MagicLab keverő berendezésen (b)

A kísérletek során 0,1; 0,3; 0,5 és 1 tömeg% nanocsövet kevertem AH-12 epoxigyantához. A
keverés során a berendezés kifolyócsonkjából hajlékony cső segítségével közvetlenül a
garatba vezettem vissza az 1 kg tömegű mintát, a garatban történő folyamatos keverés mellett
15000 1/perc fordulatszámon, a hengerszékes keveréshez hasonlóan négyszeri átjáratással
végeztem egy-egy minta keverését. A nagyobb töltésű minták esetén a jelentős hőfejlődés
miatt folyamatos hűtést kellett alkalmazni a keverés során.

Mesterkeverékes keverési eljárás
A mesterkeverékes keverési eljárás kifejlesztésének célja az volt, hogy a kis viszkozitású
gyanta keverése során is ki tudjam aknázni a háromhengeres hengerszék nyújtotta hatékony
keverő hatást. Az eljárás első lépéseként a gyanta viszkozitását megfelelő mennyiségű
nanocső töltésével és előkeveréssel olyan értékre kell növelni, ami már megfelelő a
hengerszékes keverés számára. Az első lépés során IKA RW-16 típusú száras keverő és
Heidolph TR20 turbina típusú keverőszár segítségével előkeverést hajtottam végre a nanocső
töltést 2 tömeg%-onként emelve, minden nanocső-hozzáadás után 1 órát hagyva a további
keverésre. A nanocső töltés mértéke 8 tömeg%-nál érte el azt a kritikus értéket, amely felett a
nanocső aggregátumok egymáshoz ütközése, és ezek hatására történő aprózódása miatt már
megfelelő keverő hatás tudott fellépni a kis hatékonyságú száras keverő használata mellett is.
A keverék 1 óra keverés után pasztaszerű viszkozitásúvá állt össze, ami már nem folyt le a
hengerszékről. A második lépésben a korábban is alkalmazott 4-szeri átjáratás és 5 µm-es
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résméret melletti 3 hengeres hengerszéken történő bedörzsölő keverést alkalmaztam, aminek
eredményeként közel szilárd halmazállapotú mesterkeveréket kaptam. A folyamat harmadik
lépéseként a mesterkeveréket vissza lehetett hígítani a kívánt, kisebb nanocső tartalomra
(21. ábra).

a)

b)

c)

d)

21. ábra A mesterkeverékes keverési eljárás folyamata: előkeverés keverőszárral (a),
bedörzsölő keverés hengerszéken (b), mesterkeverék (c), visszahígítás vákuum alatt (d)

A hengerszékes keverés során az egyes szétválasztott nanocsöveket, valamint a megmaradt
igen kisméretű aggregátumokat epoxigyanta burok vette körül, így a visszahígítás nem
okozott problémát. 2 órás keverés után homogén, aggregátumoktól mentes keveréket lehetett
kapni száras keverő alkalmazása mellett is.
A két kis viszkozitású gyanta keverésére kidolgozott keverési eljárás összehasonlítására
grindométeres részecskeméret (aggregátumméret) mérést végeztem, amelynek eredményeit a
22. ábra mutatja be.

22. ábra A mesterkeverékes (MB) és közvetlen keveréses (DM) eljárásokkal készített szén
nanocső töltésű AH-12 epoxigyanta minták maximális részecskemérete
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A grindométeres mérés eredményei jól mutatják a mesterkeverékes eljárás során alkalmazott
hengerszékes keverés aggregátumok felbontásában jelentkező fölényét. A hengerszékes
keverés során a közel zérus résméret miatt az aggregátumok komoly mechanikai őrlő
hatásnak is ki vannak téve, míg a közvetlen keverésnél alkalmazott Dispax reaktor ezt a
hatékonyságot nem biztosította. A nagyobb töltési arányú minták esetén a nagyobb maximális
részecskeméret értéket a mesterkeverékes eljárásnál a nanocsövek reaggregációja okozhatta,
mivel

az

összes

ilyen

minta

készítéséhez

felhasznált

kiindulási

mesterkeverék

10 µm alatti részecskemérettel rendelkezett, ezek a részecskék állhattak össze a tárolás alatt a
nagyobb méretű aggregátumokká. Fontos megjegyezni azonban, hogy frissen kevert minták
esetén ez a reaggregáció elkerülhető. Gyártás előtt visszahígított mesterkeverék alkalmazása
során végzett részecskeméret meghatározások minden esetben 10 µm alatti részecskeméretet
mutattak ki. Ezt a jelenséget az magyarázza, hogy a tömény mesterkeverékben a szén
nanocsövek már nem eléggé mobilak a reaggregációhoz.
A két keverési eljárást viszkozitásméréssel is összehasonlítottam, aminek eredményeit a
23. ábra tartalmazza. A viszkozitás értékekből a globális keverési hatékonyságról kaphatunk
információt. Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a mesterkeverékes eljárás nem
csak alacsonyabb maximális részecskeméretet eredményez a jobb őrlő hatás miatt, hanem a
közvetlen keveréses eljárásnál jobb diszperziót is biztosít. Ezt támasztja alá, hogy mindegyik
töltőanyag-tartalom esetén magasabb viszkozitás értéket mértem a közvetlen keveréses
minták esetén.

23. ábra A mesterkeverékes (MB) és közvetlen keveréses (DM) eljárásokkal készített szén
nanocső töltésű AH-12 epoxigyanta minták viszkozitása
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Mivel az eloszlatási technológiák elsősorban kompozitipari alapanyaggyártási felhasználásra
kerültek kifejlesztésre, a keverési eljárások végső összehasonlítása érdekében szükséges volt a
gyantákból készített próbatestek mechanikai tulajdonságainak összehasonlítása is.
A bekevert, nanocsővel töltött gyanták felhasználásával öntött próbatesteket készítettem, a két
komponens összekeverése és az öntés között a légzárványok eltávolítása érdekében 30 percig
0,1 bar-os abszolút nyomású vákuum alatt tartottam a mintákat. Ezzel az eljárással sikerült
légzárványmentes próbatesteket előállítanom. A két keverési eljárás hatékonyságát a
mechanikai tulajdonságok tükrében húzó, hajlító és ütve hajlító vizsgálatok során
hasonlítottam össze. A vizsgálatok eredményei (24-26. ábra) a mesterkeverékes keverési
eljárás előnyét sejtetik, emellett a legtöbb tulajdonság alapján a 0,3 tömeg%-os nanocső
tartalom látszik optimálisnak. Mivel a görbéken ábrázolt kétszeres szórásmezők jelentősen
átfednek, a következtetések alátámasztására, szignifikanciájának ellenőrzésére statisztikai
próbákat alkalmaztam, melyek eredményeit a mellékletek 7.1.-7.3. pontjai tartalmazzák. A
görbék egyes pontjainak különbségét az egyes görbéken végrehajtott varianciaanalízissel
vizsgáltam. A kapott próbastatisztika értékek a közvetlen keveréses technológiával előállított
próbatestek ütve hajlító eredményein kívül (26. ábra, DM) minden esetben meghaladják a α =
0,05-os szignifikanciaszinthez tartozó kritikus értéket, ezért a görbék pontjai közötti
különbségeket szignifikánsnak tekinthetjük, a görbék lefutása valóban tükrözi a szén nanocső
erősítés hatását. Az eljárások között a legnagyobb eltérés a mechanikai tulajdonságok
átlagértékében mind az erősítetlen gyantához viszonyítva, mind pedig a két keverési eljárással
készült minta között minden esetben 0,3 tömeg%-nál jelentkezett. Ennél a nanocső
tartalomnál t-próbával hasonlítottam össze a kísérleti eredményeket. A t-próba alapján a két
módszer között α = 0,05-os szinten szignifikáns különbség a hajlító rugalmassági modulusz és
a maximális hajlító feszültség esetén van. A mechanikai vizsgálatok eredményei és statisztikai
elemzésük alapján tehát kijelenthetjük, hogy a mesterkeverékes eljárás az alkalmazott
erősítőanyag tartalmak közül legjobbnak bizonyult 0,3 tömeg%-os esetben a hajlító
tulajdonságokban felülmúlja a közvetlen keverékes eljárást, a húzó és az ütve hajlító
tulajdonságokban pedig vele azonos eredményeket ér el. Mivel ezekhez az eredményekhez
még a csökkentett reaggregációs hajlam, valamint a kisebb viszkozitásból származó könnyebb
feldolgozhatóság is társul, kijelenthetjük, hogy a kifejlesztett mesterkeverékes eljárás
hatékonyabb a közvetlen keverékes eljárásnál.
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24. ábra Nanocsővel erősített AH-12 epoxigyanta húzó tulajdonságai mesterkeverékes (MB)
és közvetlen keveréses (DM) keverési eljárás esetén

25. ábra Nanocsővel erősített AH-12 epoxigyanta hajlító tulajdonságai mesterkeverékes (MB)
és közvetlen keveréses (DM) keverési eljárás esetén

26. ábra Nanocsővel erősített AH-12 epoxigyanta ütve hajlító tulajdonságai mesterkeverékes
(MB) és közvetlen keveréses (DM) keverési eljárás esetén
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A kompozitok merevségének és szilárdságának 0,3 tömeg% nanocső tartalom felett jelentkező
csökkenésére a nem tökéletesen szétválasztott és eloszlatott nanocsövekből álló, azonban

őrléssel felaprított aggregátumok számának emelkedése adhat magyarázatot. A modulusz
csökkenést az aggregátumok önálló nanocsöveknél kisebb modulusza, míg a szilárdság
csökkenést a hibahelyként való viselkedésük okozhatja.
A mesterkeverékes eljárással elkészített minták metszeteiről TEM felvételeket (27. ábra)
készítettem az eloszlatás minőségének közvetlen, kétségeket kizáró ellenőrzése érdekében. A
felvételek alapján kijelenthető, hogy jól eloszlatott, önálló nanocsöveket figyelhetünk meg, az
eloszlatás megfelelő lett, az aggregátumok felbontásra kerültek. A nagyobb aggregátumok
kiszűrése érdekében SEM vizsgálatokat is végeztem a készített próbatestek töretfelületein,
aggregátumok nem voltak itt sem megfigyelhetőek.

27. ábra Mesterkeverékes (MB) eljárással előállított 0,3 tömeg% szén nanocső tartalmú minta
TEM felvételei

4.2. A szén nanocső – polimer mátrix határfelületi adhéziójának javítása
A szén nanocsövek rendkívül időigényes, kis termelékenységű savas funkcionalizálásán
alapuló felületkezelési eljárások potenciális alternatívája lehet a szén nanocső erősítésű
kompozitok elektronsugaras kezelése. Az elektronsugárzás hatására primer kötések jöhetnek
létre a nanocsövek és a polimer mátrix között, növelve a határfelületi adhéziót, javítva a
terhelésátadást a két fázis között.

Előkísérletek
Előkísérleteim során FM-20 – T-16 lamináló gyanta rendszert erősítettem 2 tömeg% szén
nanocsővel, majd azt légköri körülmények között 100 kGy elektronsugárzásnak tettem ki
(LUE-8-5V típusú, 8 MeV maximális energiájú elektrongyorsító használatával, 10 Gy/s
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dózisteljesítménnyel, a teljes dózist a minta 12 löketben kapta meg). A szükséges
próbatesteket szilikonformába történő injektálással állítottam elő. A besugározatlan referencia
mintát és a besugárzott anyagot mechanikai tulajdonságaik alapján hasonlítottam össze. A
hárompontos hajlító tulajdonságok változását a 28. ábra mutatja be, az ábrázolt szórásmezők
kétszeres szórásnak felelnek meg.

28. ábra Elektronbesugárzás hatása 2 tömeg% szén nanocső erősítésű epoxigyanta kompozit
hajlító tulajdonságaira (A – kezeletlen minta, B – 100 kGy elektronsugárzással kezelt minta)
A hárompontos hajlító vizsgálatok eredményei alapján a minták elektronsugárzásos kezelése
pozitívan hatott a mechanikai tulajdonságaikra. Mind a hajlítószilárdság, mind a modulusz
értékek kismértékben emelkedtek, rendre 4,5 és 6%-kal. A hajlítószilárdság és modulusz
értékek kétmintás t-próba alapján α = 0,05 szignifikanciaszinten szignifikánsan különböznek
egymástól (a t-próbához felhasznált adatokat és az eredményeket a mellékletek 7.4. pontja
tartalmazza). Az ütve hajlító vizsgálatok eredményeit a 29. ábra mutatja be, az ábrázolt
szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy
az ütve hajlító tulajdonságok lényeges javulást, a bemetszett ütve hajlító szilárdságban 17%os emelkedést mutattak az elektronsugárzásos kezelés hatására. Az ütve hajlító szilárdság
értékek kétmintás t-próba alapján α = 0,05 szignifikanciaszinten szignifikánsan különböznek
egymástól (a t-próbához felhasznált adatokat és az eredményeket a mellékletek 7.5. pontja
tartalmazza).
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29. ábra Elektronbesugárzás hatása 2 tömeg% szén nanocső erősítésű epoxigyanta kompozit
ütve hajlító tulajdonságaira (A – kezeletlen minta, B – 100 kGy elektronsugárzással kezelt
minta)
A bíztató eredményekkel zárult előkísérletek alapján joggal feltételezhető, hogy az
elektronsugaras kezelés pozitív hatással van a szén nanocső és az epoxigyanta mátrix
kapcsolatára, így további kísérleteket érdemes végezni. Az előkísérletek során alkalmazott
rendszer csak kitérhálósodott epoxigyantából és szintén nem aktív nanocsövekből állt, a
további kísérletekhez érdemes valamilyen, az elektronsugárzás során térhálósodó anyagot
adni a rendszerhez aktív kapcsolóanyagként, ami tovább javíthatja a mechanikai jellemzőket.
A szakirodalom alapján gyökös mechanizmussal térhálósodó gyanták lehetnek a
legalkalmasabbak

ilyen

feladatra,

ezen

gyanták

térhálósodása

jól

iniciálható

elektronsugárzással. A gyökös térhálósíthatóság (telítetlen kötés tartalom) mellett fontos,
hogy a kapcsolóanyag jól elegyíthető, kompatibilis legyen az alkalmazott epoxi
alapgyantával, valamint az, hogy az epoxigyanta térhálósodása során fellépő hőeffektus,
valamint az utótérhálósítás hatására se induljon be a kapcsolóanyag polimerizációja. A
további

kísérleteimhez

ezen

megfontolások

alapján

vinilésztert

választottam

kapcsolóanyagként. A vinilészter az epoxigyanta alapvázat felhasználva kettős kötéssel
rendelkező csoportokat is tartalmaz, így esélyesebb a szén nanocső és a mátrix közötti
kapcsolat kiépítésére elektronkezeléses iniciálással.

Kísérletek vinilészter kapcsolóanyag alkalmazásával
Az előkísérletek során a mechanikai tulajdonságok és a feldolgozhatósági szempontok alapján
optimális 0,3 tömeg% nanocső erősítésű AH-12 - T-58 epoxigyanta rendszert vizsgáltam.
Kapcsolóanyagként Cytec Viapal VUP 4652/67 epoxi-novolak típusú vinilészter gyantát
választottam. A vinilészter gyanta a telítetlen poliészter gyantához hasonló polimerizációs
reakció során térhálósodik, lényegében nem reagál sem az epoxigyantával, sem az amin
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komponenssel, így ha a fellépő exoterm hőeffektus nem indítja be térhálósodását, az
epoxigyanta térhálósodása után is aktív marad, az epoxigyanta utótérhálósításként szolgáló
hőkezelés után történő elektronkezelés során szabad gyökök képzésére alkalmas, ideális
kapcsolóanyag lehet a mátrixanyag és a szén nanocsövek között. A vinilészter gyantát
aktivátort és iniciátort nem tartalmazó formában, 1, 5 és 10 tömeg% arányban adalékoltam a
mesterkeverékes eljárással készült, szén nanocsővel erősített és a referenciaként szolgáló
erősítetlen epoxigyantához. A próbatesteket szilikonszerszámba történő öntéssel állítottam
elő.
Az előkísérletek első lépéseként azt vizsgáltam, hogy a vinilészter az epoxigyanta
térhálósodása és utóhőkezelése után is megőrzi-e a reakcióképességét, kettős kötéseit. Ezt
folyékony vinilészter, hőkezeletlen epoxigyanta próbatest, hőkezeletlen 10 tömeg%
vinilészter tartalmú epoxigyanta próbatest, valamint hőkezelt 10 tömeg% vinilészter tartalmú
epoxigyanta próbatest Raman spektrumainak összehasonlításával ellenőriztem. A tiszta
epoxigyanta és vinilészter minták összehasonlításából jól látszik, hogy a spektrumok között
jelentős különbség van, ez leginkább az 1630 cm-1-es hullámszámnál található csúcsnál
szembetűnő. A szakirodalom szerint ez a vinilészter kettős kötéseinek helye a spektrumban
[99], ezért a későbbiekben a térhálósodás vizsgálata érdekében ezt a csúcsot kísértem
figyelemmel. A hőkezelt és hőkezeletlen vinilészterrel kevert epoxigyanta minta görbéje
között nincs jelentős különbség (30. ábra).

Hőkezelt EP+10 m% VE
Hőkezeletlen EP+10 m% VE

Hőkezeletlen EP
Térhálósítatlan VE

30. ábra Térhálósítatlan vinilészter, térhálós epoxigyanta, 10 tömeg% vinilészter tartalmú
utóhőkezelt és kezeletlen epoxigyanta minták Raman spektrumának összehasonlítása
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A 31. ábra diagramja a fenti kép karakterisztikus részének kinagyítása. Jól megfigyelhető,
hogy az 1630 cm-1-nél található csúcs intenzitása nem változott, tehát a vinilészter kettős
kötéseinek relatív mennyisége nem csökkent az epoxigyanta térhálósodása és utóhőkezelése
hatására sem.
Elektronbesugárzás előtt a különböző vinilészter tartalmú epoxigyanta mintákat is
összehasonlítottam (32. ábra). A spektrumokon jól kivehető, hogy – az 1630 cm-1-nél
található csúcson kívül – emelkedő vinilészter tartalom mellett a sztirol kettős kötését jelző
1412 cm-1-hez tartozó [100] csúcs is egyre intenzívebbé válik. Az ábrán egyéb, vinilészterhez
kapcsolható csúcsok is megfigyelhetők, de ezek az átfedések miatt azonosításra kevésbé
alkalmasak.

1630
Hőkezelt EP + 10 m% VE

Hőkezeletlen EP + 10 m% VE

Hőkezeletlen EP

Térhálósítatlan VE

31. ábra Utóhőkezelés hatása a térhálósítatlan vinilészter, térhálós epoxigyanta, 10 tömeg%
vinilészter tartalmú utóhőkezelt és kezeletlen epoxigyanta mintákra
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1630

1412

EP + 10 m% VE
EP + 5 m% VE
EP + 1 m% VE
EP

32. ábra A vinilészter és sztirol kettős kötések mennyiségének növekedése
A következő vizsgálat során a nanocső komponens gyantában történő kimutatására
törekedtem. Ehhez tiszta szén nanocső mintát, valamint erősítetlen és nanocsővel erősített
epoxigyanta mintákat hasonlítottam össze (33. ábra). A tiszta nanocső mintánál
megfigyelhetőek a szakirodalommal egybevágó [101] csúcsok 1550 és 1640 cm-1-es
hullámszám

között.

Az

elnyújtott,

nem

túl

éles

csúcsot

a

nanocsövek

CVD

gyártástechnológiából adódó minőségbeli vegyessége okozza. A másik karakterisztikus csúcs
1340 cm-1-nél jelentősen átfedésben van az epoxigyanta spektrumán lévő csúcsokkal, így
későbbi értékelésekhez kevésbé alkalmas. A szén nanocső erősítésű és az erősítetlen
epoxigyanta spektrumai között is jól látszik a különbség a nanocsövekre jellemző csúcsnál. A
vizsgálhatóság szempontjából előnyös az epoxigyanta alifás szerkezete, mivel egy aromás
gyűrűt tartalmazó, például biszfenol-A alapú epoxigyanta esetén az aromás gyűrűnek
megfelelő csúcs nagymértékben átfedne a nanocsövekben található szén atomok nanocső
hossztengelyével megegyező irányú rezgésére jellemző, 1600 cm-1 körüli hullámszámnál
található csúcsával.
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1550-1640

1340

EP + 0,3% MWCNT

EP

MWCNT

33. ábra Nanocső, epoxigyanta és nanocső erősítésű epoxigyanta összehasonlítása

Az elektronkezelés egy LUE-8-5V típusú, 8 MeV maximális energiájú, LINAC kialakítású,
nagyfrekvenciás elektrongyorsító berendezéssel történt. A kezelés levegő jelenlétében,
atmoszférikus nyomáson zajlott. A kísérleteimhez szükséges anyagminták egy PE henger
felületére voltak felerősítve, amelynek elektronnyaláb alatt történő forgatása során több
löketben történt a próbatestek kezelése. A gép, a szakirodalom alapján kiválasztott 10 Gy/s
dózisteljesítménnyel kezelte a próbatesteket, amely elég kicsi ahhoz, hogy a fejlődő hő ne
károsítsa a próbatesteket. A henger felületén elhelyezett besugározandó anyagminták ablak
alatti áthaladásainak számát jelző löketszám az alkalmazott három különböző 25, 50, 100 kGy
besugárzási dózis esetén 7, 10, 12 löket volt. Azok a próbatestek, amelyek éppen nem estek
közvetlenül a sugárnyaláb útjába lehűlhettek, ezzel is csökkent a degradáció veszélye.
Az elektronsugárzás során a gyorsító feszültség 8 MeV, az UHF feszültség 9,2 kV, az UHF
teljesítmény 8,3 kW, az elektronáram 0,62 mA, a katódfűtés teljesítménye pedig 0,6 W volt.
A szén nanocső erősítést nem tartalmazó próbatestek esetén a besugárzás hatására
elszíneződés volt tapasztalható. A besugárzási dózis növekedésével az elváltozás egyre
intenzívebb lett, amelyet jól szemléltet a 34. ábra.
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34. ábra Elektronbesugárzás okozta elszíneződés epoxigyanta próbatesteken (fentről lefelé 0,
25, 50, 100 kGy besugárzási dózis)

Ennek a jelenségnek egyik oka fizikai folyamattal írható le. A sugárkezelés a molekulák külső
elektronpályáin lévő elektronokat gerjeszti. A színt eredményező szelektív fényelnyelés
feltétele, hogy az elnyelő anyag atomjaiban, ionjaiban vagy molekuláiban olyan elektron
legyen, amelyet a fehér fény egy bizonyos hullámhossztartománnyal jellemezhető
komponense alapállapotból egy magasabb energiatartalmú pályára emelni (gerjeszteni) képes.
Az alapállapotban tehát színtelen epoxigyanta molekulák egyébként stabil külső
elektronpályáin lévő elektronokat olyan állapotba hozza a sugárkezelés, hogy már a fehér fény
is képes gerjeszteni olyan mértékben, hogy az emberi szem azt színesnek látja. A jelenség
másik oka az anyagban lejátszódó kémiai folyamatokra vezethető vissza, egyrészt a légköri
oxigénnel történő reakciókra, másrészt az anyagban maradt monomerek és adalékanyagok
reakcióira, harmadrészt a struktúra degradációjára. Mint azt a későbbi Raman spektrometriás
és mechanikai vizsgálati eredmények is alátámasztják, az elektronsugárzás ilyen
dózisteljesítménynél nem degradálja jelentős mértékben a vizsgált anyagokat, tehát az
elszíneződést jellemzően nem degradáció okozta.
Az elektronbesugárzás elvégzése után a mintákat ismét megvizsgáltam a kezelés
hatásosságának ellenőrzése céljából. A besugárzott mintáknál tapasztalható erőteljes
fluoreszcens háttér miatt a vizsgálatokhoz a korábban használt frekvenciakettőzött Nd:YAG
lézerről a jelentősen kisebb hátteret biztosító diódalézerre váltottam át. A különböző
besugárzási dózisok hatását először 10 tömeg% vinilésztert tartalmazó epoxigyanta mintákon
hasonlítottam össze (35. ábra). A spektrumokon jól nyomon követhető a vinilészter
(1630 cm-1) és a sztirol (1412 cm-1) kettős kötéseihez tartozó csúcsok jelentős
intenzitáscsökkenése. A spektrumok alapján a térhálósodáshoz már a 25 kGy-es besugárzási
dózis is elég volt. Ennél nagyobb dózisoknál már csak csekély változások zajlottak le. A
mérést elvégeztem 0,3 tömeg% nanocsővel erősített 10 tömeg% vinilészter tartalmú
próbatestek esetén is, ahol hasonló tendenciát tapasztaltam a spektrumokon (36. ábra), tehát a
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vinilészter térhálósodását, a gyökös láncreakció iniciálását nem befolyásolta a szén
nanocsövek jelenléte.
Besugározatlan
EP+10 m% VE

25 kGy dózissal kezelt
EP+10 m% VE

50 kGy dózissal kezelt
EP+10 m% VE

100 kGy dózissal kezelt
EP+10 m% VE

1630

35. ábra A vinilészter térhálósodása elektronbesugárzás hatására erősítetlen próbatestekben
Besugározatlan EP +
10 m% VE + 0,3
m% MWCNT

25 kGy dózissal kezelt
EP + 10 m% VE + 0,3
m% MWCNT

50 kGy dózissal kezelt
EP + 10 m% VE + 0,3
m% MWCNT

100 kGy dózissal kezelt
EP+10 m% VE + 0,3
m% MWCNT

1630

36. ábra A vinilészter térhálósodása elektronbesugárzás hatására szén nanocsővel erősített
próbatestekben
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A

Raman

spektrometriás

vizsgálatok

alapján

kijelenthető,

hogy

a

vinilészter

elektronsugárzással történő térhálósítása sikeres volt. A diagramokon jól látható, hogy a
kettős kötések száma növekszik a vinilészter hányadának növekedésével, és az utólagos
hőkezelés hatására a kettős kötések nem tűntek el. Az elektronsugárzás hatására viszont a
telítetlen kettős kötések száma radikálisan csökkent, tehát lezajlott a vinilészter komponens
térhálósodása. Kijelenthető továbbá, hogy a térhálósítási folyamat hatékony iniciálásához már
25 kGy dózis is elegendő volt, e fölötti dózis használata már szükségtelen, csak feleslegesen
károsítanánk vele a gyanta epoxi és térhálósodott vinilészter komponensét.
Az 1, 5 és 10 tömeg% vinilészter tartalmú mintákból gyanta és szénszál erősítésű hibrid
kompozit próbatesteket készítettem, amelyeken mechanikai vizsgálatokat hajtottam végre. A
mechanikai vizsgálatok eredményei nem mutattak lényeges változást. A legjobb
eredményeket a besugárzott tiszta epoxigyanta mátrixú minták érték el. A hajlító és ütve
hajlító próbatestek SEM vizsgálata során a minták töretfelületein vinilészter zárványokat (37.
ábra), a hibrid kompozitok esetén az erősítő szénszálakon teljes vinilészter cseppeket (38.
ábra) lehetett felfedezni, ami az alkalmazott alifás epoxigyanta és aromás vinilészter
korlátozott elegyedésének tudható be, ez részben magyarázatot ad az előkísérletek
sikertelenségére.
A sikertelenség másik oka, hogy az epoxigyanta alapú mesterkeverékben az epoxigyanta
molekulái burkot alkottak a különálló nanocsövek és az őrölt aggregátumok felületén. Ez a
burok a visszahígítás és a vinilészter hozzáadása során is megmaradt, elválasztva a
nanocsöveket a vinilészter molekuláitól, amelyek így nem tudták ellátni a nanoerősítő anyag
és az epoxigyanta alapmátrix közötti kapcsolóanyag szerepüket.

a)

b)

37. ábra Vinilészter zárvány 10 tömeg% vinilészter tartalmú epoxigyanta ütve hajlító
próbatest töretfelületén
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a)

b)

38. ábra Vinilészter zárványok 10 tömeg% vinilészter tartalmú szénszál erősítésű epoxigyanta
rétegközi nyíró próbatest töretfelületén
Az előkísérletek eredményei alapján azt a következtetést vontam le, hogy a hengerszékes
keverés során vinilészterhez kell keverni a szén nanocsöveket az epoxigyanta burok
kialakulásának elkerülése érdekében, valamint a teljes kompozit vinilészter tartalmát is emelni
kell, továbbá, hogy az elegyedési problémák elkerülése érdekében aromás vinilészterhez
aromás epoxigyanta rendszert kell alkalmazni. Ezen megfontolások alapján vinilészter
tartalmú mesterkeveréket készítettem 4 órás, 2000 1/perc fordulatszámú száras keverőn
történő előkeverést, majd pedig négyszeri hengerszéken történő bedörzsölő keverést
alkalmazva. A hengerszékes keveréshez szükséges viszkozitás eléréséhez tartozó minimális
nanocső tartalom 8 tömeg%-ra adódott. A kísérletekhez aromás, FM-20 epoxigyanta mátrixot
alkalmaztam a jó elegyíthetőség fenntartása érdekében. A kísérletekhez 10, 30 és 50 tömeg%
tiszta (aktivátort és iniciátort nem tartalmazó) vinilésztert és minden esetben a korábbi
vizsgálatok során optimálisnak bizonyult 0,3 tömeg% szén nanocsövet tartalmazó
epoxigyanta mátrixú hibrid kompozit laminátokat állítottam elő. A laminátok egyik felét
darabolás után, a korábban a vinilészter térhálósításához elegendőnek bizonyult 25 kGy
dózisú elektronbesugárzásnak vetettem alá a már ismertetett paraméterek mellett. A
besugárzást légköri körülmények között végeztem, a teljes dózist a laminátok több menetben
kapták meg, komolyabb degradációra utaló melegedés nem volt tapasztalható. Referenciaként
az elektronbesugárzással térhálósított minták mellett hagyományos reakcióval, kémiai
aktivátor és iniciátor alkalmazásával térhálósított vinilésztert tartalmazó laminátokat
állítottam elő. A szén nanocső tartalom hatásának vizsgálata céljából erősítetlen,
elektronsugárzással térhálósított vinilészter/epoxigyanta mintát is előállítottam. A határfelületi
adhézió javulásának vizsgálata céljából az iparban ilyen, szervetlen nanoméretű töltőanyagok
esetén az eloszlatás és az adhézió javítására alkalmazott segédanyagokkal, a BYK cég által

Szebényi Gábor

- 65 -

PhD értekezés
gyártott ANTI TERRA U és DISPERBYK 2050 típusú kapcsolóanyaggal is készítettem
mintákat. Ez a két segédanyag lehet közvetlen, ipari felhasználásra is alkalmas vetélytársa az
általam kifejlesztett VE-EP rendszernek.
A készített hibrid kompozitokat először hajlító tulajdonságaik alapján hasonlítottam össze. Az
eredményeket a 39. ábra mutatja be, az ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek
meg.

a)

b)

39. ábra A hibrid kompozitok hajlító vizsgálatának maximális hajlító feszültség (a) és hajlító
rugalmassági modulusz (b) értékei
A

kapott

görbéket

és

mérési

pontokat

két

faktor

szerinti

keresztosztályozásos

varianciaanalízissel hasonlítottam össze, melynek eredményei alapján mind a vinilészter
tartalom, mind a minta kezelése, adalékolása α = 0,05 szinten szignifikánsan befolyásolja a
minták maximális hajlító feszültségét és hajlító rugalmassági moduluszát is (a
varianciaanalízisekhez felhasznált adatokat, valamint azok eredményeit a melléklet 7.6.
pontjában közlöm).
Mind a maximális hajlító feszültség, mind a hajlító rugalmassági modulusz értékekben
megfigyelhető

az

elektronsugárzással

történő

térhálósítás

előnye

a

hagyományos

térhálósítással szemben. Az elektronsugárzással történő térhálósítás során a hagyományos
térhálósodás kettős kötések helyén kialakuló láncelágazásai mellett más helyeken is
létrejöhetnek kötések a mátrixanyagok és az erősítő anyagok molekulái között. Míg
hagyományos térhálósodás esetén a vinilészter molekulái csak egymással tudnak kapcsolatot
létesíteni, a vinilészter/epoxigyanta létrejövő egymásba hatoló hálós szerkezetét csak a
molekulák hurkolódása tartja össze, addig elektronsugárzásos térhálósítás esetén elsődleges
kötések is kialakulnak, amelyek összekötik a két makromolekulát. Az elektronsugárzás
hatására főként a vinilészter, de részben az epoxigyanta komponens is kötéseket tud alkotni a
rendszerben eloszlatott szén nanocsövekkel és a mikroméretű szénszálakkal, ezek írező
anyagával is. A reaktív vinilészter tartalom növelésével a rendszerbe bevitt, keresztkötések
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létrehozására különösen alkalmas kettős kötések száma is emelkedik. Ennek tudható be a
magasabb vinilészter tartalmaknál a referencia anyagok és a vizsgált besugárzott rendszer
közötti különbség. Megfigyelhető, hogy a vinilészter tartalom növelésével a hagyományosan,
iniciátorral térhálósított rendszer esetén mind a rugalmassági modulusz, mind a szilárdság
értékek csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek oka, hogy a felhasznált vinilészter jóval
rugalmasabb, szívósabb fázist hoz létre az epoxigyantában. Ez a rugalmas fázis azonban az
elektronbesugárzással kialakított számos molekulán belüli, illetve az epoxigyanta és a
vinilészter molekula között létrejövő keresztkötés hatására eléri az epoxigyanta mechanikai
tulajdonságait, nem számít tovább gyengítő tényezőnek. A nanocsövet tartalmazó minta
esetén a vinilészter tartalom változásával a modulusz és feszültség értékek is valamelyest
növekedtek, ez valószínűsíthetően a két fázis jó határfelületi tapadásának tudható be, az
epoxigyantához kötött vinilészter kapcsolóanyag jól beépül a rendszerbe. A szén nanocső
erősítésű anyag tulajdonságai minden esetben felülmúlják az erősítetlen rendszer
tulajdonságait, sőt a VE tartalom növelésével a két anyag tulajdonságai közötti különbség
folyamatosan nő, ez a szén nanocsövek és a vinilészter valamint az epoxigyanta komponens
egyre jobb kapcsolatának tudható be. A hagyományos, passzív kapcsolóanyaggal készített
minták nem múlták felül a kapcsolóanyag nélküli minták eredményeit, így kijelenthetjük,
hogy a vinilészter mint aktív kapcsolóanyag hatékonyabb a nanorészecskék beágyazására.
A rétegközi nyíró vizsgálatok is a hajlító vizsgálatokéhoz hasonló eredményeket (40. ábra, az
ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg) mutattak. A kapott görbéket és
mérési pontokat két faktor szerinti keresztosztályozásos varianciaanalízissel hasonlítottam
össze, melynek eredményei alapján mind a vinilészter tartalom, mind a minta kezelése,
adalékolása α = 0,05 szinten szignifikánsan befolyásolja a minták rétegközi nyíró szilárdságát
(a varianciaanalízishez felhasznált adatokat, valamint azok eredményeit a melléklet 7.7.
pontjában közlöm).

40. ábra A hibrid kompozitok rétegközi nyíró vizsgálatának eredményei
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A rétegközi nyíró szilárdság rohamosan csökkent a VE tartalom emelésével mind a
térhálósítatlan,

mind

a

hagyományosan

térhálósított

esetben.

Az

erősítetlen,

elektronsugárzással térhálósított vinilészter/epoxigyanta rendszer tulajdonságai lényegében
nem változtak a VE tartalom növelésével, azonban a nanocsővel erősített rendszer
tulajdonságai folyamatosan nőttek, a hajlító tulajdonságokénál jelentősebb mértékben. Ez
annak lehet betudható, hogy a rétegközi tulajdonságok érzékenyebbek az egyes komponensek
közötti adhézióra a bekövetkező mátrix károsodása által dominált tönkremenetel miatt. Az
adhézió nem csak a szén nanocsövek és a gyanták, hanem a szénszálak és a mátrix anyagok
között is nőtt az elektronsugárzás hatására. A hagyományos kapcsolóanyagok ebben az
esetben sem tudtak pozitív hatást kiváltani, így ebben az esetben is kijelenthetjük, hogy a
határfelületi adhéziót csak a kifejlesztett aktív kapcsolóanyag rendszer tudta jelentős
mértékben javítani.
A készített mintákon a morfológia, a hibrid gyanták szerkezetének mélyebb megismerése
érdekében atomerőmikroszkópos (AFM) vizsgálatokat végeztem. A szerkezet legkönnyebben
az AFM által rögzített fázisjel vizualizációjának kiértékelése alapján elemezhető (41. ábra)
többkomponensű rendszer esetén [102, 103].

a)

b)

c)

d)

41. ábra 0,3 tömeg% szén nanocsővel erősített epoxigyanta (a) és térhálósítatlan (b),
hagyományosan (c) és elektronsugárzással (d) térhálósított 50 tömeg% vinilésztert tartalmazó
epoxigyanta AFM fázis felvétele
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A vinilésztert nem tartalmazó epoxigyanta mátrixú és a térhálósítatlan vinilésztert tartalmazó
minta felvételén különálló fázisok nem figyelhetőek meg, a fázisábrákon csak a felületi
egyenetlenségek és elkerülhetetlen szennyeződések miatt mutatkoznak inhomogenitások. A
térhálósított vinilésztert tartalmazó mintákon mindkét esetben felismerhető a két különböző
moduluszú mátrix. A szerkezet jobb megismerése érdekében nagyobb nagyítású felvételeket
is készítettem (42. ábra).

a)

b)

42. ábra Hagyományosan (a) és elektronsugárzással (b) térhálósított 0,3 tömeg% szén
nanocsövet és 50 tömeg% vinilésztert tartalmazó epoxigyanta AFM fázis felvétele

A nagyobb felbontású felvételeken mindkét esetben finom fázisösszetétel figyelhető meg,
azonban a hálószerű szerkezet az elektronsugárzással térhálósított minta esetében sokkal
jobban strukturált. Az AFM vizsgálatok eredményei alapján kijelenthető, hogy nem
következett be az epoxigyanta térhálósodása során a vinilészter nem kívánatos gócokba
rendeződése.
A két fázisábrát összehasonlítva megfigyelhető, hogy a teljes fázistartomány az
elektronsugárzással térhálósított minták esetén jóval kisebb. A fáziseltolódás értéke közvetlen
kapcsolatban van a vizsgált anyagok viszkoelasztikus tulajdonságaival. A hagyományosan
térhálósított minta esetén a nagy átfogott fáziseltolódás-tartomány jelentősen különböző
rugalmassági moduluszú és csillapítású anyagok jelenlétét mutatja, összhangban van az
alkalmazott szívósabb vinilészter és rideg epoxigyanta közötti különbséggel. Az
elektronsugárzással térhálósított minta esetén a jóval kisebb viszkoelaszticitásbeli
különbségre egyrészt az elektronsugárzás hatására mindkét anyagnál fellépő térhálós
kötéssűrűség emelkedés, másrészt pedig a két fázis között az elektronsugárzás hatására
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felszakított

kötések

rekombinációja

során

létrejött

keresztkötések

kialakulása

ad

magyarázatot. Ez az eredmény bizonyítja, hogy a rendszer elektronsugárzással történő
térhálósítása során nem csak a vinilészter térhálósodása zajlott le sikeresen, hanem e mellett a
két fázis határfelületi tapadását, kapcsolatát is sikerült javítani, ami további magyarázatot ad
az elektronsugárzással térhálósított rendszer mérési eredményekben tapasztalt előnyére is.

4.3. A hibrid szén nanocső/szénszál erősítés hatása a mechanikai jellemzőkre
A

polimer

mátrixú

kompozitokat

előszeretettel

alkalmazzák

nagyteljesítményű

gépalkatrészekként, jellemzően a járműiparban. Funkcióik ellátásához jó mechanikai
tulajdonságokra van szükség. A több évtizedes fejlesztés során a kompozit szerkezetekkel
igen magas húzó, hajlító tulajdonságokat lehetett elérni. A hibridizáció, a mátrix
nanorészecske erősítésének jótékony hatása nem elsősorban ezekben, az erősítő szálak
dominálta tulajdonságokban tud jelentkezni. A szén nanocső erősítés által hatékonyan
befolyásolható mátrix dominálta tényezők a rétegközi tulajdonságok, amelyek a száldominált
tényezőkkel azonos fontosságúak. Egy mikroméretű erősítő struktúra lehet bármennyire erős,
ha a szálirányokra merőleges terhelések, ismételt terhelések, rezgések, dinamikus terhelések
hatására az azt befogadó mátrix károsodást szenved, nem tudja ellátni beágyazó,
terheléselosztó

funkcióját.

A

feszültségkoncentráció

növelésével

a

legerősebb

erősítőstruktúrák is katasztrofális tönkremenetelt szenvednek. A hibrid kompozitok
mechanikai vizsgálata során éppen ezért ezen kritikus mátrix dominálta mechanikai jellemzők
meghatározására, javítására koncentráltam.

4.3.1. I. törési módú rétegközi tulajdonságok
A kompozit szerkezetek legkritikusabb terhelései közé tartoznak a rétegközi igénybevételek.
A törésmechanika alapvetően három repedéskinyílási módot különböztet meg (43. ábra)
[104]. Ezek közül a legkritikusabb a normál irányú nyitó igénybevétel. Ezt az igénybevételt
valósítja meg az I. törési módú rétegközi vizsgálat. Ez az igénybevétel azért különlegesen
kritikus, mert a laminát középrétegében végighaladó repedés terjedése során a mikroméretű
erősítő anyag gyakorlatilag nem tud terhelést felvenni, a rétegközi repedés terjedését csak a
mátrixanyag repedésterjedéssel szembeni ellenállásának növelésével, vagy speciális
strukturális erősítő technikák alkalmazásával (pl. tűzés) lehet befolyásolni.
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43. ábra A törésmechanika három repedéskinyílási módja [105]

Statikus tulajdonságok
Az I. törési módú rétegközi repedésterjedés vizsgálatokat először statikus körülmények között
végeztem el DCB elrendezésben, amelyet a 44. ábra mutat be. A rögzítő csapokat a súrlódás
csökkentése érdekében (ami egyaránt szolgálta a terhelés során a nyomatékátvitel kizárását,
valamint az akusztikus emissziós zaj csökkentését) minden próbatest (45. ábra) befogása előtt
szilikonzsírral vontam be. A mérésekhez FM-20 - T-16 típusú erősítetlen és 0,1; 0,3; 0,5 és 1
tömeg% szén nanocső erősítésű epoxigyanta mátrixú, 10 rétegű, unidirekcionális erősítésű
laminátokat alkalmaztam a középsíkban elhelyezett mesterséges kezdeti delaminációt
létrehozó fóliával. A próbatesteket minden esetben előrepesztettem a természetes repedésfront
kialakítása érdekében.

Próbatest
Befogófül
AE érzékelő

Rögzítőcsap
Közvetítőelem
Közvetítő elem

Skála a vizuális
repedéskövetéshez

Befogószerkezet

44. ábra A DCB vizsgálat mérési elrendezése

Szebényi Gábor

- 71 -

PhD értekezés

45. ábra A DCB vizsgálathoz felhasznált próbatest geometriája
A vizsgálatok elvégzése, a próbatest teljes szétnyitása, elszakítása után a szakítógép által
regisztrált erő-szétnyílás görbe, az adott időközönként, a próbatest oldalára felvitt skáláról
vizuálisan leolvasott repedésfront pozíció-idő értékpárok, valamint az akusztikus emissziós
adatok álltak rendelkezésre. A 46. ábra egy jellemző erő-szétnyílás és a vizuálisan megfigyelt
repedésfront pozíció görbét ábrázol. Az összetartozó erő-szétnyílás-repedésfront pozíció
értékekből a szabvány által javasolt módosított gerendaelmélet alapján, az (1) összefüggéssel
számítható a fajlagos repedésterjesztő erő, és ábrázolható a repedés pozíció függvényében, a
kapott diagramot delaminációs ellenállás görbének (R-görbe) hívják (47. ábra).

46. ábra Erő, ill. vizuálisan megfigyelt repedés pozíció a szétnyílás függvényében
0,1 tömeg%-os nanocsőtartalmú hibrid kompozit esetén
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47. ábra Fajlagos repedésterjesztő erő a repedés pozíció függvényében (R-görbe)
0,1 tömeg%-os nanocsőtartalmú hibrid kompozit esetén
A repedés megindulásához tartozó fajlagos repedésterjesztő erő kritikus értéke, a rétegközi
törési szívósság meghatározásához a szabvány 3 módszert is ajánl. Ezek közül az erőszétnyílás görbe kezdeti lineáris szakaszának végéhez tartozó GI érték meghatározása nehéz,
hiszen a 46. ábra alapján látható, hogy nagyon enyhén kezd el a kezdeti lineáris szakasz
elhajlani. A vizuális repedésterjedés megindulásához tartozó GI érték kiválasztása szintén
nehéz, egyrészt mivel esetemben szemmel történt a megfigyelés, és az így észlelhető
legkisebb repedésnövekmény már valamivel a repedés megindulás után van. Másrészt az
oldalról, mikroszkóppal végzett repedéshelyzet meghatározás sem hozna megfelelő
eredményt, mivel a repedésfront nem egyenes, hanem parabolikusan ívelt, a próbatest
közepén indul meg először a repedés és terjed ki a szélekre a próbatest szélességi mérete
irányában. Mivel a próbatest a szén nanocsővel erősített mátrix miatt nem áttetsző, így a
repedésfront felülről sem megfigyelhető. A harmadik módszer, amely az 5%-os
engedékenység növekedésen alapul, kiküszöböli a szubjektivitást, így a kiértékeléshez ezt
használtam. Ennek a módszernek a legnagyobb hátránya, hogy nincs közvetlen fizikai
kapcsolatban a repedés megindulásával. Az erő-szétnyílás görbe lineáris szakaszához
egyenest illesztettem, és az egyenes meredekségénél 5%-kal kisebb engedékenységnek
megfelelő meredekségű egyenest indítottam az origóból. Ahol ez elmetszette az erő-szétnyílás
görbét, az ahhoz tartozó értékekből, valamint a kezdeti repedéshosszból számoltam a GI
kritikus értékét, azaz a GIc-t.
Az így meghatározott rétegközi törési szívósság értékeket a 48. ábra mutatja be (az ábrázolt
szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg). A diagramból az látszik, hogy 0,3 tömeg%
nanocső tartalomig nő a GIc, majd ezt követően csökken. A 0%-os nanocső tartalomhoz
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képest a 0,3 tömeg%-os esetben az átlagos javulás 13%. A mérési eredményeken
varianciaanalízist hajtottam végre, ami alátámasztotta, hogy a szén nanocső erősítés hatása a
rétegközi törési szívósságra α = 0,05 szinten szignifikáns (a varianciaanalízishez felhasznált
adatokat és annak eredményeit a melléklet 7.8. pontja mutatja be).

48. ábra A rétegközi törési szívósság a nanocsőtartalom függvényében 5% meredekség
csökkenés módszerével meghatározva
A DCB vizsgálat során a repedésterjedést akusztikus emissziós (AE) módszerrel is követtem.
A vizsgálat lényege, hogy az anyagok, szerkezetek a külső igénybevétel hatására belső
energiájuk egy részét belső helyi instabilitások fellépése során, lokális deformációkon, illetve
törési folyamatokon keresztül adják le. Az energia egy része hővé alakul, illetve szabad felület
képzésére fordítódik, további része akusztikus energiává alakul, amely rugalmas hullám
formájában végighalad az anyagon. Az AE érzékelők alakítják át ezeket a mechanikai
rezgéseket elektromos jelekké. Esetemben a berendezéssel lokalizáltam a repedésterjedés
megindulásának helyét és az ezt követő repedésterjedést a próbatestben. Az AE esemény
lokalizálásának elve az, hogy az érzékelők egymáshoz képesti geometriai elhelyezésének, az
AE jel előzőleg méréssel meghatározott terjedési sebességének, valamint az AE esemény
észlelési időkülönbségeinek (∆t) ismeretében meghatározható az AE forrás geometriai helye.
Például a 49. ábra szerinti lineáris lokalizáció esetén a 2 detektor d távolságát (amely a
méréseim során 120 mm volt) és a v hangterjedési sebességet ismerve a forrás x koordinátája
egyszerű összefüggéssel kiszámítható.
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49. ábra A lineáris forráshely-meghatározás elve [106]
A repedésterjedési folyamat során keletkező akusztikus emissziós jeleket 100 kHz - 600 kHz
frekvencia tartományban működő piezoelektromos szenzorokkal érzékeltem (Micro30S,
Physical Acoustic Corporation), és Sensophone AED-40 típusú berendezéssel tároltam.
Logaritmikus erősítést használtam, a környezeti zajt kiszűrendő, az alsó méréshatár 32 dB
volt (a berendezés viszonyítási feszültsége 3µV). A mérések előtt megmértem a
lokalizációhoz szükséges hangterjedési sebességet. Ehhez a próbatestre az érzékelőket
méhviasszal rögzítettem, ami egyrészt akusztikus csatolóanyagként működött, másrészt pedig
ragasztóként, ami a próbatestre rögzítette az érzékelőket. Az egyik érzékelőt adóként
használva a berendezés mérte a jel beérkezési idejét a vevő mikrofonhoz, és a távolságot
ismerve a berendezés számította a hangterjedési sebességet, ami átlagosan 9000 m/s-ra
adódott.
Az akusztikus emissziós módszert felhasználva megpróbáltam egy olyan repedés megindulás
kritériumot felállítani, ami egyrészt kiküszöböli az emberi szubjektivitást, másrészt
ténylegesen a repedés megindulásához köthető.
Az 50. ábra mutatja be példaként az egyik 0,1 tömeg% nanocső tartalmú próbatest vizsgálata
során lokalizált AE események pozícióit a 2 mikrofon között.

50. ábra Lokalizált AE események pozíciója a szétnyílás függvényében 0,1 tömeg%-os
nanocsőtartalmú próbatest adatain bemutatva (a pontok pozíciói az AE érzékelők lokális
koordinátarendszerében értendők)
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Az ábrán látható, hogy van egy sötétebb sáv, ahonnan a jelek túlnyomórészt jöttek, de
mindenesetre a mikrofonok közötti teljes sáv folytonosan le van fedve AE jelekkel. Ez
egyrészt a nagy mennyiségű jelnek köszönhető, mivel így nyilvánvalóan a berendezés nagyon
sok jel esetén rosszul lokalizált, hiszen nem tud minden időkésést a neki megfelelő jelhez
társítatni, másrészt a nagy mennyiségű AE jel próbatesten belüli visszaverődésnek
köszönhető, ami a lokalizációt tovább rontja. Mivel egy nagy amplitúdójú jel a
visszaverődésnek köszönhetően többször is beérkezhet egyre csökkenő amplitúdóval az
érzékelőkhöz, ezért minél kisebb egy jel amplitúdója, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy az
nem valódi jel, hanem visszaverődés. Ugyanakkor minél nagyobb amplitúdójú egy jel, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy az ténylegesen a forrásból érkezett a mikrofonig, és nem
visszaverődés. A nem megfelelően lokalizált események kiszűrése érdekében tehát szűrtem a
detektált jeleket amplitúdójuk alapján.
Az összes lokalizált esemény amplitúdóját ábrázolva (51. ábra) kb. 60 dB volt az a határ,
amely fölött még folyamatosan érkeztek nagyobb amplitúdójú jelek. Így az ez alatti jeleket
szűrtem ki.

51. ábra Lokalizált AE események amplitúdója a szétnyílás függvényében 0,1 tömeg%-os
nanocsőtartalmú hibrid kompoziton bemutatva (a koordinátarendszer origója az erőbevezetés
vonala)

A szűrés után megmaradt lokalizált jelek pozícióit egy 0,1 tömeg%-os kompozit esetén az
52. ábra mutatja be. Jól megfigyelhető, hogy a repedésfront helyzete jóval szűkebb, a
szétnyílás függvényében folyamatosan mozgó sávba került.
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52. ábra Lokalizált, 60 dB-nél nagyobb amplitúdójú AE jelek pozíciója 0,1 tömeg% nanocső
tartalmú hibrid kompoziton bemutatva (a koordinátarendszer origója az erőbevezetés vonala)

A szűrés után a lokalizációt tovább finomítottam. Az amplitúdószűrés után maradt lokalizált
AE eseményeket 15 s-os időintervallumokban (amely alatt 1,25 mm-t nyílik szét a próbatest)
átlagoltam. Az 53. ábra az így számított AE mérésből meghatározott repedésterjedés valamint
a vizuálisan leolvasott repedés pozíció összehasonlítása látható. A két módszerrel kapott
repedésterjedési görbe lefutása jól egyezik. Az AE lokalizáció tehát megbízhatóan
használható a repedésterjedés követésére.

53. ábra A vizuális és AE lokalizációval meghatározott repedésterjedés összehasonlítása
0,1 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompoziton

Az 54. ábra a 60 dB-es szűrés után maradt lokalizált AE események kumulált eseményszámát
mutatja be a szétnyílás függvényében (a továbbiakban minden AE kiértékelésbe csak a
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lokalizált, 60 dB-nél nagyobb amplitúdójú jelek lettek bevonva). Látható, hogy kezdetben
nem jön jel, majd egy rövid, gyors átmeneti felfutási szakaszt követően meglehetősen hirtelen
megnő az akusztikus aktivitás, és megnő az eseményszám görbe meredeksége, ami ezután
hosszú szakaszon közel állandó értéket vesz fel.

54. ábra A kumulált AE eseményszám görbe 0,1 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompoziton
bemutatva
Nyilvánvaló, hogy a repedésfront az átmeneti szakaszban indul meg. A következő módszert
alkalmaztam a repedésfront megindulásának meghatározására: az eseményszám görbén
meghatároztam a maximális eseményszám (ESZ100%) 5%-ához (ESZ5%), illetve 20%-ához
(ESZ20%) tartozó pontokat (54. ábra). Az eseményszám görbe ezen értékei közé eső
szakaszára egyenest illesztettem a legkisebb négyzetek módszerével (54. ábra piros
egyenese). Ezen egyenesnek az x tengellyel való metszéke jelölte ki a repedés meginduláshoz
tartozó szétnyílás értékét. A szétnyílásból, a hozzá tartozó erőértékből és a kezdeti
repedéshosszból a kritikus repedésterjesztő erő, azaz GIc számítható. Az így meghatározott
rétegközi törési szívósság értékeket mutatja be az 55. ábra (az ábrázolt szórásmezők kétszeres
szórásnak felelnek meg).
Összehasonlítva az így kapott eredményeket az 5%-os meredekség csökkenés módszerrel
meghatározott értékekkel látható, hogy a tendencia azonos, a konkrét értékek azonban
eltérőek. A 0%-os kompozit értéke itt kisebb, ami azért van, mert az AE módszer szerint a
repedés hamarabb kezd terjedni, mint hogy az 5%-os meredekség csökkenést elérnénk.
A 0,3 tömeg% nanocső erősítést tartalmazó próbatestek esetében pedig nagyobb értékeket
kapunk, azaz az AE vizsgálat szerint a repedés később kezd el terjedni. Az AE módszerrel a
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0,3 tömeg%-os próbatestek törési szívóssága átlagosan 33%-kal magasabb értéket mutat az
erősítetlen próbatestekéhez képest. A mérési eredményeken varianciaanalízist hajtottam
végre, ami alátámasztotta, hogy a szén nanocső erősítés hatása a rétegközi törési szívósságra

α = 0,05 szinten szignifikáns (a varianciaanalízishez felhasznált adatokat és annak
eredményeit a melléklet 7.9. pontja mutatja be).

55. ábra A kidolgozott AE módszerrel meghatározott rétegközi törési szívósság
a nanocső tartalom függvényében

Kiszámítottam az egyes mintákon az ESZ5% és ESZ20% közé eső szakaszra illesztett egyenes
meredekségét (ESZM, 54. ábra), amely voltaképp a repedésterjedés szakaszára vonatkozó
akusztikus aktivitás (56. ábra, az ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg),
valamint az 50 mm-es repedésterjedésig lokalizált események számát (ESZ50mm) (57. ábra, az
ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg) adja meg.

56. ábra Az akusztikus aktivitás a nanocső tartalom függvényében

Szebényi Gábor

- 79 -

PhD értekezés

57. ábra Az 50 mm-es repedésnövekményig lokalizált AE események száma

A mérési eredményeken varianciaanalízist hajtottam végre, ami alátámasztotta, hogy a szén
nanocső erősítés hatása mind az akusztikus aktivitásra, mind az eseményszám növekményre

α = 0,05 szinten szignifikáns (a varianciaanalízishez felhasznált adatokat és annak
eredményeit a melléklet 7.10. és 7.11. pontja mutatja be). Mind az akusztikus aktivitás, mind
az eseményszám hasonló lefutású GIc tendenciájához. Az eseményszám és ezzel együtt az
akusztikus aktivitás alacsonyabb nanocső tartalmaknál tapasztalt növekedése azt sugallja,
hogy a repedésterjedés sok kisebb repedésből tevődik össze. Rideg anyagok esetén instabilan
terjed a repedés, mivel a felszabaduló energia nagyobb, mint a szabad felületek
létrehozásához szükséges energia. A felhasznált epoxigyanta mátrix is rideg, a repedésfront
esetünkben instabilan megugró majd megálló mikrorepedések által halad benne előre, hiszen
a repedés előrehaladtával a repedésfrontban ébredő feszültség csökken, és további szétnyílás
okoz újabb repedésnövekményt. A nanocső és a gyanta közti tapadás, köszönhetően a szén
nanocső inert jellegének, meglehetősen rossz, így maga a nanocső nanoméretű
anyagfolytonossági hiányt jelent a mátrixban jelen esetben. Mikor a mikrorepedések
megugranak, a mátrixban egy darabig instabilan terjednek, de ha egy nanocső okozta
anyagfolytonossági helyhez érnek, ott megállnak. Azaz az erősítetlen gyantát tartalmazó
kompozithoz képest ebben az esetben sokkal több, ugyanakkor kisebb méretű mikrorepedés
jön létre. Ez okozza az eseményszám és az akusztikus aktivitás növekedését. 0,5 tömeg%
nanocső tartalomnál és fölötte a jelek száma alapján már más folyamat dominál. Ebben az
esetben a nanocsövek már olyan mennyiségben vannak jelen, hogy egymással egyre jobban
összefüggő anyagfolytonossági hibahelyet képeznek, és bár jelen esetben is megállíthatják a
mikrorepedéseket, de egyre kevesebb maga a mátrixanyag, amelyben a repedés terjed. Az
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akusztikus emissziós vizsgálat eredményei tehát magyarázatot adnak a mechanikai vizsgálati
eredményekre, és a próbatestben lejátszódó folyamatokra.
Érdemes összehasonlítani nemcsak a repedésterjedés ellenállás görbe egyetlen pontját
reprezentáló GIc értékeket, amelyeket a repedés megindulásához lehet kötni, hanem magukat a
teljes repedésterjedés görbéket, különösen a GIc utáni szakaszokat, ahol a repedés már terjed.
Az 58. és 59. ábrán az azonos nanocső tartalmú próbatestek R-görbéinek ugyanazon repedés
növekményhez (a repedés növekményt az előrepesztéstől számítottam, így az egyes
próbatestek GI értékei adott pozícióban átlagolhatóak lettek) tartozó értékeinek átlagolásából
kapott R-görbék láthatók. A könnyebb áttekinthetőség érdekében külön ábrázoltam a 0,1 és
0,3 tömeg%-os, valamint 0,5 és 1 tömeg%-os kompozitok R-görbéit, mindkettőben
megjelenítve a 0 tömeg%-ost. A repedésterjedés szakaszán is a korábbi tendenciák
figyelhetők meg, azaz a 0,1 és 0,3 és 0,5 tömeg% erősítésű kompozitok repedésterjedéséhez
nagyobb, míg az 1 tömeg% nanocső tartalmú kompozitokhoz közel azonos fajlagos
repedésterjesztő erő szükséges, mint a nanocsövet nem tartalmazó kompozithoz.

58. ábra Átlagolt R-görbék 0, 0,1 és 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú kompozitoknál

59. ábra Átlagolt R-görbék 0, 0,5 és 1 tömeg% nanocsőtartalmú kompozitoknál
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Fáradási tulajdonságok
A kompozit termékek felhasználási területei indokolják, hogy különös hangsúlyt fektessünk a
fáradási tulajdonságokra. Az alkatrészek életciklusuk során gyakran vannak kitéve különböző
amplitúdójú rezgéseknek, amelyek elősegíthetik a delamináció kialakulását, a rétegek
szétválását. A fáradási delaminációs tulajdonságok jellemzésére a legveszélyesebb, I. törési
módú DCB fárasztó vizsgálatot alkalmaztam. Ez a vizsgálat biztosítja a legkritikusabb,
rétegekre merőleges irányú terhelést.
Az erősítetlen és a statikus vizsgálatok során optimálisnak bizonyult 0,3 tömeg% nanocső
tartalmú mintákat hasonlítottam össze. A rétegközi fárasztóvizsgálatokat 10-10 próbatesten
végeztem el. A fárasztó vizsgálat során a vizsgáló berendezés a minimális (zmin) és a
maximális (zmax) aktuátor pozíciókat rögzítette a terhelési ciklusszám (N) függvényében,
továbbá ismert volt a próbatest összezárt állapotában az aktuátor pozíció (zalap). A rögzített
eredményekből a későbbiekben használt, a maximális erőhöz tartozó szétnyílás értékeket
(továbbiakban röviden szétnyílás) (4) szerint határoztam meg:

δ = z alap − z max .

(4)

Egy ilyen tipikus szétnyílás-ciklusszám görbét mutat be a 60. ábra.

60. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit próbatest szétnyílás-ciklusszám
diagramja

A vizuális megfigyelés eredményeként a ciklusszám függvényében a repedéspozíció értékeket
rögzítettem. Egy próbatest vizsgálata során megfigyelt repedéspozíciókat a ciklusszám
függvényében a 61. ábra mutatja be.
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61. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit próbatest repedésfront pozícióciklusszám diagramja
A vizsgálatok során szintén alkalmaztam a korábban ismertetett AE repedéskövetést, amelyet
a fárasztó vizsgálat speciális igényei szerint továbbfejlesztettem. Az AE érzékelőket a statikus
vizsgálattal megegyező pozíciókban, 120 mm távolságra helyeztem el egymástól, úgy, hogy a
repedésfronthoz közelebbi mikrofon 20 mm távolságra legyen a mesterséges delamináció
vonalától. Egy 0,3 tömeg% nanocső erősítésű kompozit fárasztása során lokalizált jelek
pozícióit a 62. ábra mutatja be. A jelek szinte teljesen lefedik a mikrofonok közti sávot. Ennek
több oka van. Egyik, hogy a fárasztógép rezgéséből rengeteg külső forrásból származó jel
érkezett. Másik ok, hogy az AE jelek rezgéshulláma a keskeny próbatestben számos
alkalommal visszaverődik a falról, ezáltal szintén nem valós forrásból származó jeleket
generálva. Feltételezve, hogy minél nagyobb amplitúdójú egy AE jel, annál valószínűbb, hogy
ténylegesen a repedésterjedésből származik, ezért a nem valós AE jelek kiszűrésére első
lépésként ismét amplitúdó szűrést alkalmaztam.

62. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit fárasztó vizsgálata során lokalizált
AE jelek (a koordinátarendszer origója az erőbevezetés vonala)
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Azon AE eseményeket szűrtem ki, amelyeknek amplitúdója a mikrofonba való beérkezéskor
kisebb volt 60 dB-nél. A megmaradt AE események lokalizációs térképét a 63. ábra mutatja
be. Látható, hogy a repedésterjedést reprezentáló események sávja keskenyebbre szűkült, és a
repedésfront útjának valamivel tisztább trendje figyelhető meg.

63. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit fárasztó vizsgálata során lokalizált
AE jelek a 60 dB-nél kisebb amplitúdójú jelek kiszűrése után (a koordinátarendszer origója az
erőbevezetés vonala)

A még a szűrés után is jelen lévő trendtől lényegesen eltérő jelek magas számából következik,
hogy még mindig vannak zavaró tényezők. Egyik ok lehet az, hogy a próbatest két szára
ciklusonként összezáródik, aminek hatására a repedésfront mögötti rész egymáshoz súrlódik,
és ez is téves AE jeleket generál (64. ábra).

64. ábra Súrlódó felület elhelyezkedése egy DCB próbatest fárasztó vizsgálata során

A repedéskövetés pontosítása érdekében a lokalizált jeleket a következő módon átlagoltam. A
repedésfront kezdeti pozíciója ismert. Ehhez a pozícióhoz képest a –∆L - +∆U sávba tartozó
eseményeket tartottam meg. A –∆L a repedésfront mögül jövő jeleket engedi be, a +∆U a
repedésfront előtti jeleket. Amikor összegyűlt X db AE jel ebben a sávban, akkor
kiszámítottam a pozícióiknak, illetve a detektálásukhoz tartozó ciklusszámuknak az átlagát, és
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ezt tekintettem a repedésfront pillanatnyi helyzetének (65. ábra). A következő repedéshelyzet
számításához már ehhez a helyzethez képest –∆L - +∆U tartományba eső jeleket gyűjtöttem,
míg X db össze nem gyűlt. A mikrofon méretéből kifolyólag adott pontból jövő jel
lokalizálása is szóródik a valós forrás körül. Ezért a repedésfront mögötti jelek egy részét is
figyelembe kellett venni. Ezt a megengedett eltérést a ∆L értékkel szabályoztam. A ∆L
eltérést kisebbre lehet venni, mint +∆U-t, így a repedésfront mögötti, a próbatest szárak
összezáródásakor

keletkező

súrlódásból

adódó

jelek

kiszűrhetők.

A

vizuális

repedésterjedéssel kapott pontokkal való összevetés alapján, -∆L-re 2 mm, +∆U-ra 9 mm
adódott. Az átlagoláshoz felhasznált jelek számának kiválasztásánál egyrészt törekedni kell,
hogy minél nagyobb legyen, mert akkor lehet statisztikailag megfelelő átlagot számolni,
ugyanakkor amellett is szól érv, hogy az minél kisebb legyen, mert annál több pontját kapjuk
meg a repedésterjedésnek. ∆L, ∆U és X helyes beállítása így egy optimumkeresési feladatként
is felfogható. Esetünkben X (az egy repedéspozícióhoz átlagolt pontok száma) 17 volt.

65. ábra Az átlagolt repedéspozíció meghatározása egy adott pontban

Az AE mérésből a bemutatott átlagolási algoritmus alapján kapott repedésfront pozíciók és a
vizuálisan leolvasott repedésfront pozíciók összehasonlítását a 66. ábra mutatja be.
Megfigyelhető, hogy a két módszer által kapott eredmény szinte tökéletesen megegyezik a
repedésterjedés kvázi stabil szakaszán, és csak a végén, a repedésterjedés felgyorsulásánál
látható eltérés, de az is 5 mm-en belül van. Ez az eltérés azzal magyarázható, hogy a repedés
instabil szakaszban történő gyors terjedését a vizuális módszerrel már nem lehetett kellő
pontossággal lekövetni. A kidolgozott módszerrel tehát kiváltható a vizuális repedésterjedés
követés.
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66. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit próbatest AE és vizuális
repedésfront követés eredményeinek összehasonlítása
Fárasztó vizsgálat során a tönkremeneteli folyamatok összehasonlításának egyik módja a
stabil

repedésterjedéshez

tartozó

repedésterjedési

sebességek

összehasonlítása.

A

repedésterjedési sebesség és a stabil-instabil repedésterjedés átmenetének meghatározása
érdekében a mérési pontokra ötparaméteres függvényt illesztettem (5) szerint (67. ábra).
a ( N) = a 0 + v r N + a nl ( N)

k ( N − N 0 ) n , ha N > N 0
a nl ( N) = 
0, egyébként

(5)

67. ábra Egy 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú hibrid kompozit próbatest repedésterjedési
sebességének meghatározása a stabil tönkremeneteli szakaszban
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A diagramon megfigyelhető, hogy a tönkremeneteli folyamat során a repedés a ciklusszám
függvényében egy bizonyos pontot átlépve már instabilan terjed, és a stabil-instabil pont
átlépése után a katasztrofális tönkremenetel is bekövetkezik. A stabil-instabil repedésterjedés
határát a függvény lineáris-nemlineáris átmenetét jelölő N0 paraméter jelölte ki. Az első,
lineáris szakasz vr meredeksége adta meg a repedésterjedési sebességet. Mivel a fárasztáskor
alkalmazott terhelés csúcsértéke mindkét minta esetében 70 N volt, a repedésterjedési
sebességek a stabil szakaszban összehasonlíthatók. A kétféle anyag repedésterjedési
sebességének összehasonlítását a 68. ábra mutatja be (az ábrázolt szórásmezők kétszeres
szórásnak felelnek meg).

68. ábra A 0 és 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú kompozit minták repedésterjedési sebességének
összehasonlítása a stabil szakaszban

A mérések alapján a nanocső erősítés 69%-kal lelassította a stabil szakaszban a
repedésterjedést a nanocsövet nem tartalmazó kompozit próbatestekhez képest. A
repedésterjedési sebesség értékek kétmintás t-próba alapján α = 0,05 szignifikanciaszinten
szignifikánsan különböznek egymástól (a t-próbához felhasznált adatokat és az eredményeket
a mellékletek 7.12. pontja tartalmazza).
A kiértékelés során a tönkremenetel különböző stádiumaiban, 6 különböző, egyenletesen
felvett repedéspozícióban összehasonlítottam a fajlagos repedésterjesztő erő értékeket, amit a
69. ábra mutat be (az ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg). A kapott
görbéket és mérési pontokat két faktor szerinti keresztosztályozásos varianciaanalízissel
hasonlítottam össze, melynek eredményei alapján mind az egyes görbék pontjainak eltérése,
mind szén nanocső tartalom hatása α = 0,05 szinten szignifikánsnak tekinthető (a
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varianciaanalízishez felhasznált adatokat, valamint azok eredményeit a melléklet 7.13.
pontjában közlöm).

69. ábra A kétféle kompozit anyag fajlagos repedésterjesztő erő értékei különböző repedés
pozíciókban

Az ábrán látható, hogy a GImax értékek a nanoadalékot nem tartalmazó kompozit esetében
átlagosan 17%-kal magasabbra adódtak. Ez a szén nanocső erősítésű próbatestek adott
terhelés hatására bekövetkező kisebb szétnyílásával magyarázható. Egy DCB próbatest adott
terhelés melletti szétnyílását két komponensre bonthatjuk. Az egyik komponens a laminát
szárainak rugalmas, íves deformációja, a másik pedig a középső gyantaréteg deformációja
(70. ábra).

70. ábra DCB próbatest mechanikai félmodellje [107]

A korábban kompozitokon és 0,3 tömeg% szén nanocső tartalmú hibrid kompozitokon
végzett hajlító vizsgálatok nem mutattak ki lényeges hajlító moduluszbeli eltérést a két anyag
között (39. ábra, b), így a DCB fárasztásnál tapasztalt különbség túlnyomó részt a gyantafilm
kisebb deformációjának tudható be. A kisebb szétnyílás hatására az adott terhelés mellett a
repedésfrontnál kialakuló feszültségcsúcs is kisebb lesz a szén nanocsővel erősített hibrid
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kompozitok esetén. Ez a mechanizmus is jelentősen csökkenti a fárasztás során a rétegközi
repedés terjedésének sebességét. A GImax értékek a tönkremeneteli folyamat időbeli lefutásáról
(ami a legfontosabb egy fárasztó vizsgálat során) nem adnak információt, így ezek az értékek
csak a tönkremeneteli ciklusszámokkal és a repedésterjedési sebességekkel együtt hordoznak
számunkra információt. A tönkremeneteli ciklusszámokat (a próbatest teljes szétválásához
tartozó ciklusszám) a kétféle anyag esetében a 71. ábra mutatja be (az ábrázolt szórásmezők
kétszeres szórásnak felelnek meg).

71. ábra A 0 és a 0,3 tömeg% nanocsőtartalmú kompozit próbatestek átlagos tönkremeneteli
ciklusszáma

A 71. ábra alapján látható, hogy nagy szórással (ami rétegközi fárasztó vizsgálatok esetében
azonban elfogadhatónak tekinthető), de jelentős mértékben megnövekedett a 0,3 tömeg%
nanocső tartalmú kompozit laminátok tönkremeneteli ciklusszáma. Szám szerint ez az érték
3,8-szerese a 0 tömeg%-os laminátokénak. A tönkremeneteli ciklusszám értékek kétmintás tpróba alapján α = 0,05 szignifikanciaszinten szignifikánsan különböznek egymástól (a tpróbához felhasznált adatokat és az eredményeket a mellékletek 7.14. pontja tartalmazza).

4.3.2. Rétegközi szakító tulajdonságok
A rétegesen szálerősített polimer kompozitok teherbírásában fontos szerepe van a rétegközi
mechanikai tulajdonságoknak, mivel ezektől függ az erősítő rétegek együttdolgozása. A
rétegközi nyíró tulajdonságok mellett fontos szerepük van a normál irányú rétegközi
tulajdonságoknak is. Ezen tulajdonságok jellemzésére dolgoztam ki vizsgálati módszert,
amelyben

a
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nyíróvizsgálathoz használt befogóval, amely közel tiszta normálirányú rétegközi terhelést
biztosított.
A rétegközi szakító vizsgálatokat az ASTM D5379-05 bemetszett gerenda nyíróvizsgálathoz
használt befogó szerkezettel végeztem el ASTM D3846-94 szerinti rétegközi próbatesteken.
A vizsgálat mérési elrendezését a 72. ábra mutatja be. A kompozit próbatesteket
vákuumzsákos technológiával állítottam elő, a próbatesteket és a szükséges hornyokat
gyémánttárcsás vágógéppel vágtam ki. A méréseket Zwick Z020 típusú univerzális,
számítógép vezérlésű terhelőgépen 2 mm/perc vizsgálati sebességgel, a lehető legkisebb
hajlító terhelés fellépése érdekében, 8,5 mm-es alátámasztási távolság alkalmazásával
hajtottam végre. A méréseket mintánként legalább 5-5 próbatesten végeztem el, majd ezek
alapján számítottam ki a mérések átlagát és szórását.

A terhelés
iránya
2

3

1

72. ábra A rétegközi szakítóvizsgálat mérési elrendezése (1 – álló befogó,
2 – próbatest, 3 – mozgó befogó)
A normálirányú rétegközi szilárdság, szakítószilárdság értékei a szakító erő és a bemetszések
közötti felület hányadosaként számíthatók (73. ábra, az ábrázolt szórásmezők kétszeres
szórásnak felelnek meg).

73. ábra A rétegközi szakítószilárdság a nanocsőtartalom függvényében
Szebényi Gábor
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A mérési eredményeken varianciaanalízist hajtottam végre, ami alátámasztotta, hogy a szén
nanocső erősítés hatása a rétegközi szakítószilárdságra α = 0,05 szinten szignifikáns (a
varianciaanalízishez felhasznált adatokat és annak eredményeit a melléklet 7.15. pontja
mutatja be).
A vizsgálatok eredményei alapján kijelenthetjük, hogy a szén nanocső erősítés jótékony
hatással volt a hibrid kompozitok rétegközi szakítószilárdságára, 0,1 tömeg% nanocső erősítés
16%-os rétegközi szakítószilárdság emelkedést okozott. A kidolgozott rétegközi szakító
vizsgálat az I. törési módú DCB vizsgálathoz hasonló normálirányú terhelést valósít meg,
azonban az erőbevezetés repedéshez közelebbi elhelyezkedése miatt a hajlító terhelés, és a
deformálódó erőkar feszültségcsökkentő hatása jóval csekélyebb. Ez a szélsőséges terhelés
okozhatja a rétegközi nyíró és a DCB vizsgálatokhoz képest csekélyebb erősítő hatást.
Ugyanakkor ez a tisztább terhelési eset jobban alkalmazhatóvá teszi a mérést végeselemes
számítások, modellek felállítása során használható irányfüggő rétegközi anyagparaméterek
felvételére. A bevezetett rétegközi szakítószilárdság paraméter jól kiegészítheti a jelenleg
szabvány által leírt módszerrel meghatározott rétegközi nyíró szilárdság értéket, segíti a
kompozitok irányfüggő rétegközi tulajdonságainak leírását.

4.3.3. Statikus rétegközi nyíró tulajdonságok
Egy polimer kompozit alkatrész teherbírását az erősítőrétegek tulajdonságai mellett
nagymértékben befolyásolják a rétegközi nyíró tulajdonságok is. Hajlító és ciklikus terhelés
esetén jellemzően a rétegek közötti mátrixfilmben jelennek meg az első repedések, és ennek a
mátrixfilmnek a tönkremenetele vezet a teljes szerkezet terhelhetőségének jelentős
csökkenéséhez, végül a szerkezet tönkremeneteléhez. Hajlító igénybevétel esetén az erősítő
rétegek közötti filmben magas nyírófeszültség értékek alakulnak ki, a rétegközi nyíró
vizsgálatok ezen igénybevétel közvetlen vizsgálatára nyújtanak lehetőséget. A vizsgálatokat
0, 0,1; 0,3; 0,5 és 1 tömeg% szén nanocső tartalmú unidirekcionális szénszál erősítésű hibrid
kompozitokon végeztem el. A mérések eredményeit tartalmazó 74. ábra pontjai mintánként
legalább 5 próbatest átlagát reprezentálják, az ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak
felelnek meg.
A mérési eredményeken varianciaanalízist hajtottam végre, ami alátámasztotta, hogy a szén
nanocső erősítés hatása a rétegközi nyíró szilárdságra α = 0,05 szinten szignifikáns (a
varianciaanalízishez felhasznált adatokat és annak eredményeit a melléklet 7.16. pontja
mutatja be).
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74. ábra A rétegközi nyírószilárdság a nanocsőtartalom függvényében
A kompozit laminátok rétegközi nyíró szilárdsága a 0,5 tömeg%-os nanoerősítőanyag
tartalomig emelkedik, majd enyhe csökkenés következik be az 1 tömeg%-hoz tartozó mérési
pontnál. A trend alakulása vélhetően a nanocsövek eloszlatási hatékonyságával áll
összefüggésben. A tiszta gyantán és annak szén nanocső erősítésű kompozitjain végzett, a 4.1
fejezetben bemutatott mérések (24-26. ábra) során is hasonló tendencia tapasztalható. A
kifejlesztett mesterkeverékes keverési eljárás kis nanocső tartalom mellett igazán hatékony, a
korábban tapasztalt 0,3-0,5 tömeg% nanocső tartalom közötti optimum pont után a
rendszerben maradó nanocső aggregátumok szerepe egyre hangsúlyosabbá válik, repedések
keletkezését segítik elő, gyengítve az anyagot, ezt a hatást a jól szétválasztott és eloszlatott
nanocsövek egyre kevésbé tudják erősítő hatásukkal ellensúlyozni.

4.3.4. Dinamikus rétegközi nyíró tulajdonságok
A kompozit termékek felhasználásuk során gyakran vannak kitéve dinamikus, ütésszerű
igénybevételnek. Egy ilyen ütésszerű igénybevétel a szálszakadások okozta tönkremenetel
mellett igen komoly delaminációs károsodásokat is okozhat. Az általam kidolgozott
dinamikus rétegközi nyíró vizsgálatok a kompozitok dinamikus delaminációs igénybevétellel
szembeni ellenállásának összehasonlítására adnak lehetőséget. A legfontosabb mért jellemző
a dinamikus rétegközi nyíró szilárdság, ami az általánosan használatos dinamikus jellemzők
(Charpy-féle ütve hajlító szilárdság, stb.) mintájára a törés során felemésztődött energia és a
próbatesten a bemetszések közötti, elnyírt felület hányadosaként számítható.
A dinamikus rétegközi nyíró vizsgálatot az MSZ EN ISO 8256 ütve húzó szabvány A
módszere szerinti befogó szerkezettel és ütőművel az ASTM D3846-94 szerinti próbatesteken
végeztem. A mérési elrendezést a 75. ábra mutatja be. A kompozit lemezeket vákuumzsákos
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technológiával állítottam elő, a próbatesteket és a szükséges hornyok kialakítását
gyémánttárcsás vágógéppel vágtam ki.

2

1

Az ütés iránya

3

5
4

75. ábra A dinamikus rétegközi nyíró vizsgálat mérési elrendezése (1 – álló befogó,
2 – próbatest, 3 – keresztfej, 4 – támasz, 5 – nyírt felület)

A méréseket Ceast Resil Impactor Junior típusú műszerezett, DAS 8000 adatgyűjtővel ellátott
ütőművön, 15 J ütési energiájú kalapáccsal és 30 g tömegű keresztfejjel, 3,7 m/s ütési
sebességgel végeztem.
A méréseket mintánként legalább 10-10 próbatesten végeztem el, majd ezek alapján
számítottam ki a mérési eredmények átlagát és szórását.
A mért dinamikus rétegközi nyíró szilárdság értékeket a mátrix nanocső tartalmának
függvényében a 76. ábra mutatja be (az ábrázolt szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek
meg). A mérési eredményeken varianciaanalízist hajtottam végre, ami alátámasztotta, hogy a
szén nanocső erősítés hatása a dinamikus rétegközi nyíró szilárdságra α = 0,05 szinten
szignifikáns (a varianciaanalízishez felhasznált adatokat és annak eredményeit a melléklet
7.17. pontja mutatja be). A dinamikus rétegközi nyíró szilárdság értékében növekedés
mutatkozott a mátrixba kevert nanocsövek, a többszintű erősítés hatására. Ez a paraméter az
egységnyi felületű új rétegelválás létrehozásához szükséges energiát fejezi ki, magasabb
értéke a rétegek közötti erősebb mátrixfilmre, illetve a repedésnek jobban ellenálló
mátrixfilmre utal. A mérésekhez műszerezett ütőművet használtam, így lehetőség volt a törési
folyamat során eltelt időértékek kiértékelésére is. A törési idő eredményekben emelkedés volt
tapasztalható a mátrix nanocső erősítése esetén. A törési idő (77. ábra, az ábrázolt
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szórásmezők kétszeres szórásnak felelnek meg) növekedése egyértelműen szívósabb
tönkremenetelre utal, a mátrixban eloszlatott nanocsövek hátráltatták a repedésterjedést,
folyamatos irányváltoztatásra kényszerítve a repedésfrontot, így növelve a tönkremenetelhez
szükséges repedéshosszt és időt, szívósabbá téve az anyagot. A dinamikus rétegközi nyíró
szilárdság növekedése valószínűleg ezzel a hatással magyarázható. A mérési eredményeken
varianciaanalízist hajtottam végre, ami során a szén nanocső erősítés törési időre gyakorolt
hatásának szignifikanciáját α = 0,05 szinten nem sikerült bizonyítani (a varianciaanalízishez

2

Dinamikus rétegközi nyíró szilárdság - ai [kJ/m ]

felhasznált adatokat és annak eredményeit a melléklet 7.18. pontja mutatja be).

14
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Szén nanocső tartalom [tömeg%]

76. ábra A dinamikus rétegközi nyíró szilárdság a nanocsőtartalom függvényében

77. ábra A dinamikus rétegközi nyíró vizsgálat törési ideje a nanocsőtartalom függvényében

A kidolgozott mérési eljárás, valamint a bevezetett paraméterek jól alkalmazhatók a jelenleg
szabványos vizsgálatok által még lefedetlen, dinamikus rétegközi tulajdonságok leírása
területén mind anyagok összehasonlítására, mind például végeselemes vizsgálatok
validálására.
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5.

Összefoglalás

A modern kor fenntartható fejlődési, energiahatékonysági követelményei újabb és újabb,
egyre szigorúbb kihívásokat támasztanak az anyagtudománnyal és ezen belül a
kompozittechnikával szemben. Egyre könnyebb, hosszabb élettartamú és megbízhatóbb
alkatrészeket kell kifejleszteni, amelyekhez nem csak egyre kifinomultabb konstrukciós
kialakításra, hanem nagyobb teherbírású, az ütésszerű és ciklikus terheléseknek is jobban
ellenálló szerkezeti anyagokra van szükség. A 20. század végének egyik legintenzívebben
kutatott és legígéretesebb kutatási területét a nanoanyagok fejlesztése képezte. Már a korai
fejlesztések is arra utaltak, hogy ezen anyagok nagyon kismértékű, néhány tized százalékos
adalékolásával is jelentősen növelhető a hagyományos polimer kompozit szerkezetek
teherbírása, élettartama. Ugyan a kezdeti eredmények láttán sokan azt várták, hogy a
nanoméretű erősítőanyagok rövidtávon is kiválthatják a jelenleg elterjedten használt
erősítőszálakat, be kell látnunk, hogy egyelőre a hagyományos kompozit rendszerek
mátrixának nanorészecske adalékolásán alapuló hibrid rendszerek alkalmazásának van
realitása. Míg a nanorészecske kutatások kezdetben a természetben is előforduló
rétegszilikátokra koncentráltak, a hangsúly – mechanikai erősítés terén – a szén nanocsövekre
helyeződött át szálformájú szerkezetük miatt. Kutatásaim során ezért szén nanocső erősítésű
kompozitok, majd hibrid kompozitok fejlesztését tűztem ki célul.
A nanoméretű erősítő anyagokban rejlő lehetőségek kiaknázásának kulcsa a megfelelő
eloszlatási technológia kidolgozása. Munkám során ipari méretekben is alkalmazható,
ugyanakkor

kellően

hatékony,

hengerszékes

bedörzsölő

keverésre

támaszkodó

mesterkeverékes keverési technológiát fejlesztettem ki, amelyet összehasonlítottam a hasonló,
a közvetlen vetélytársakat képviselő egylépcsős hengerszékes és közvetlen belső keverős
keverési eljárásokkal. A kifejlesztett technológia versenyképes, hasonló, vagy jobb
eredményeket produkál, továbbá rendelkezik azzal az előnnyel, hogy maga a mesterkeverék
önmagában is forgalomba hozható, nem léphet fel a közvetlenül kevert gyantáknál
tapasztalható reaggregáció, valamint egyetlen plusz keverési lépéssel gyakorlatilag bármilyen
jelenleg alkalmazott ipari eljárásba integrálható.
A kompozit szerkezetekben az erősítő hatás jelentkezésének alapfeltétele, hogy jó adhézió
alakuljon ki az erősítő nanorészecske és a mátrixanyag között. Az irodalomban közölt, az
adhézió növelésére alkalmazott laborméretű funkcionalizálási technológiák meglehetősen
energia- és időigényesek, valamint a sok káros segédanyag felhasználása miatt jelentős
környezeti

kockázatot
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funkcionalizálási technológiák alternatívájaként munkám során elektronbesugárzást, valamint
kapcsolóanyag
kapcsolóanyagként

használatával

kapcsolt

vinilésztert

adalékoltam

elektronbesugárzást
az

epoxigyanta

alkalmaztam.
mátrixhoz,

A
amit

elektronsugárzással térhálósítottam. Kimutattam, hogy a hibrid gyantarendszer az epoxigyanta
hagyományos és a vinilészter elektronsugárzásos térhálósításával, azaz kétlépcsős eljárással is
előállítható. Meghatároztam a szükséges besugárzási technológia paramétereit, Ramanspektrometriás mérésekkel követtem a térhálósodási folyamatot. A készített hibrid
kompozitokon végzett mechanikai vizsgálatok alapján kimutattam a vinilészter adagolás és az
elektronbesugárzás

mechanikai

tulajdonságokra

gyakorolt

pozitív

hatását.

Atomerőmikroszkópos vizsgálatokkal kimutattam, hogy az elektronbesugárzás javította az
epoxi és a vinilészter komponens együttdolgozását, kapcsolatát.
Kísérleteim során kimutattam, hogy az általam fejlesztett hibrid rendszerekben az epoxigyanta
mátrix szén nanocső erősítése a rétegközi tulajdonságokban hozta a legnagyobb javulásokat a
hagyományos kompozitokhoz képest. I. törési módú rétegközi DCB vizsgálatok alapján
kimutattam, hogy a szén nanocső erősítés több mint 30%-kal tudja növelni a kompozit
szerkezetek rétegközi törési szívósságát, ezáltal csökkenteni delaminációs hajlamukat. Új,
valódi fizikai tartalommal bíró repedés megindulási kritériumot dolgoztam ki a DCB
vizsgálathoz az akusztikus emissziós technikát alkalmazva, ami a vizuális megfigyelésnél
pontosabb eredményeket szolgáltat, továbbá alkalmazható nem átlátszó (így pl. szén nanocső
erősítésű) anyagok esetén is a repedés pontos követésére.
A DCB vizsgálatot ciklikus, fárasztó elrendezésben is elvégeztem, amelyhez adaptáltam a
kifejlesztett akusztikus emissziós repedéskövetési eljárást. Kimutattam, hogy a nanocső
erősítés ciklikus vizsgálat esetén is alkalmas a rétegközi mechanikai tulajdonságok javítására,
amit bizonyít, hogy a szén nanocsővel erősített mátrixú próbatestek tönkremeneteli
ciklusszáma közel négyszerese a hagyományos, erősítetlen mátrixú kompoziténak.
Összetett méréssorozatot végeztem a hibrid kompozit rendszer és a hagyományos kompozit
rétegközi tulajdonságainak összehasonlítása céljából, amely során a hagyományos statikus
rétegközi nyíró vizsgálat mellett új, normál irányú rétegközi szakító és dinamikus rétegközi
nyíró vizsgálatokat is alkalmaztam. Az általam fejlesztett két vizsgálati módszer tovább
segíthet a polimer kompozitok rétegközi viselkedésének megismerésében, jellemzésében. A
szén nanocső adalékolás mindhárom vizsgálat esetén több mint 30%-ban tudta javítani a
rétegközi szilárdsági tulajdonságokat.
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5.1.

Eredmények hasznosulása

Doktori disszertációm eredményei a gyakorlatban is hasznosíthatóak:
• A kifejlesztett mesterkeverékes szén nanocső diszpergálási technológia ipari

felhasználásra is alkalmas. Használatával alapanyaggyártók és forgalmazók is képesek
szén nanocső töltésű mesterkeverékeket előállítani, amelyek bármely elterjedten
alkalmazott gyantához adagolhatók, hibridizálva a kész kompozit terméket, javítva
annak mechanikai tulajdonságait. A technológia más, aggregációra hajlamos
nanoméretű töltőanyagok eloszlatása során is alkalmazható lehet.
• A

kifejlesztett

elektronsugárzással

térhálósított

vinilészter/hagyományosan

térhálósított epoxi hibrid mátrixrendszer széleskörűen alkalmazható rossz határfelületi
adhézióval rendelkező gyanta – töltő/erősítőanyag rendszerekben a szál és a mátrix
kapcsolatának javítására. Az alkalmazott vinilészter gyanta az elektronsugárzás
hatására közvetítő anyagként képes működni a töltő/erősítőanyag és a mátrixanyag
között.
• A

DCB

repedésterjedési

vizsgálathoz

kidolgozott

akusztikus

emissziós

repedéskövetési módszer és a rá épülő repedés megindulási kritérium hatékonyan
alkalmazható bármely, akár nem áttetsző mátrixú kompozit anyag esetén is a
repedésfront pontos követésére. A repedés megindulási kritérium a szabvány által
megadott kritériumokkal ellentétben közvetlen kapcsolatban van a próbatestben
végbemenő károsodási folyamatokkal, fizikai tartalommal rendelkezik, így jobban
behatárolja a repedés megindulását, mint a szabvány által javasolt módszerek. A
repedéskövetési módszer a repedés vizuális követése szempontjából még nehézkesebb
ciklikus vizsgálatra is átültetésre került.
• A kifejlesztett rétegközi szakító és dinamikus rétegközi nyíró vizsgálatok további

lehetőségeket biztosítanak a kompozitok vizsgálata során kulcsfontosságú rétegközi
tulajdonságok vizsgálatának területén, segíthetik a különböző töltő- és erősítő
anyagok, kezelések rétegközi tulajdonságokra gyakorolt hatásának pontosabb
megismerését.
• A kifejlesztett többszörösen összetett polimer kompozit rendszerek széleskörű

alkalmazást

találhatnak

dinamikus

és

ciklikus

igénybevételnek

kitett

gépalkatrészekben, különösen a járműiparban.
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5.2.

Tézisek

1. Tézis

Hatékony, ipari méretekben is gazdaságosan alkalmazható mesterkeverékes technológiát
fejlesztettem ki többfalú szén nanocsövek epoxigyanta mátrixban való eloszlatására. A
technológia lehetővé teszi a nanocsövek alacsony viszkozitású gyantákban hengerszéken
történő eloszlatását. A technológia egy közbülső fázisában hengerszéken történő bedörzsölő
keverés során egy magas szén nanocső tartalmú, közel szilárd halmazállapotú mesterkeverék
keletkezik, melynek epoxigyanta komponenssel való hígítása eredményezi a kívánt nanocső
tartalmat. Meghatároztam a használt 120 mm henger átmérőjű, 266, 144, 78 1/perc feladó,
középső és leszedő henger fordulatszámú hengerszéken a nanokompozit létrehozásához, a
nanorészecskék megfelelő eloszlatásához szükséges résvastagságot (5 µm), és az átjáratások
számát (4 átjáratás). Bebizonyítottam, hogy a mesterkeverékes eljárás a készített gyanta
viszkozitása, maximális részecskemérete, és a nanokompozitok hajlító tulajdonságai
szempontjából is hatékonyabb az erős nyírást alkalmazó közvetlen keveréses vetélytársánál.
Transzmissziós elektronmikroszkópos (TEM) felvételekkel igazoltam, hogy a nanorészecskék
eloszlatása hatékony volt, valódi nanokompozitot állítottam elő. [117, 121, 122]
2. Tézis
a) Kifejlesztettem egy újszerű technológiával előállított epoxi/vinilészter hibrid gyanta

rendszert, amelyben először az epoxigyanta (EP) hagyományosan, majd a vinilészter
(VE) elektronbesugárzás hatására térhálósodik. A két lépcsőnek köszönhetően ez a
hibrid gyanta rendszer hatékonyan alkalmazható nano- és mikroméretű töltő és
erősítőanyagok

beágyazásának,

határfelületi

adhéziójának

javítására.

Raman

spektrometriás mérésekkel igazoltam, hogy a készített VE/EP hibrid rendszerek VE
komponense az EP hagyományos térhálósítása után is aktív marad, a telítetlen kettős
kötések száma jelentősen nem változik. Raman spektrometriás mérések segítségével
bemutattam, hogy a rendszer VE komponensének térhálósításához 25 kGy sugárdózis
elegendő. Széles VE tartalom tartományban (1-50 tömeg%) vizsgáltam a rendszer
működőképességét, előállíthatóságát. Atomerőmikroszkópos (AFM) vizsgálatok
segítségével igazoltam, hogy a hibrid gyanta epoxi és vinilészter komponensének
viszkoelasztikus

tulajdonságai

közötti

különbség

jelentősen

csökkent

az

elektronbesugárzás hatására. [112, 115, 123]
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b) Bebizonyítottam, hogy az általam kifejlesztett elektronsugárzással térhálósított

vinilészter (VE)/epoxigyanta (EP) hibrid gyanta rendszer hatékonyan alkalmazható
szén nanocső/szénszál erősítésű hibrid kompozitok mátrixanyagaként. Mérésekkel
igazoltam, hogy a kifejlesztett rendszer hajlító, rétegközi nyíró tulajdonságai
felülmúlják mind az EP mátrix, mind a hagyományosan térhálósított VE/EP hibrid
mátrix felhasználásával készített kompozitokéit (EP mátrixú kompozithoz képest 50
tömeg% VE tartalom esetén maximális hajlító feszültség értékben 26, hajlító
rugalmassági moduluszban 20, rétegközi nyíró szilárdságban pedig 28%-kal).
Kimutattam továbbá, hogy az elektronsugárzással térhálósított vinilésztert tartalmazó
hibrid rendszer ugyanezen mechanikai tulajdonságok szempontjából felülmúlja az
iparban elterjedten alkalmazott kapcsolóanyagok (BYK ANTI TERRA-U, BYK
DISPERBYK 2050) teljesítményét is (a jobb eredményeket elérő adalékhoz képest 50
tömeg% VE tartalom esetén maximális hajlító feszültség értékben 19, hajlító
rugalmassági moduluszban 16, rétegközi nyíró szilárdságban pedig 21%-kal). [112,
115, 123]
3. Tézis
Kidolgoztam egy új, akusztikus emissziós (AE) repedésterjedés követésen alapuló, az anyag
tönkremenetelével közvetlen kapcsolatban álló repedés megindulási kritériumot DCB (double
cantilever beam, kettős konzolos tartó) rétegközi vizsgálatokhoz. A kritérium elve, hogy a
mérés során rögzített szétnyílás-AE kumulált eseményszám görbe maximális eseményszám
5%-ához, illetve 20%-ához tartozó pontok közé eső szakaszára illesztett egyenes x tengellyel
való metszéke jelöli ki a repedés meginduláshoz tartozó szétnyílás értéket. Rámutattam, hogy
a kifejlesztett új repedésterjedés megindulási kritérium valamint az AE repedésterjedés
követés az emberi szubjektivitás kiküszöbölésével és a repedés megindulásának pontosabb,
közvetlen észlelésével, valamint a repedés megindulásához köthető közvetlen fizikai
kapcsolatával alkalmasabb a rétegközi törési szívósság meghatározására, mint a szabvány
által alkalmazott módszerek. [110, 116]
4. Tézis
Kimutattam, hogy epoxi mátrixú szén nanocső/szénszál erősítésű hibrid kompozitokban a
szén nanocső erősítés jelentősen növeli a kompozit I. törési módú statikus rétegközi törési
szívósságát. Az akusztikus emissziós módszert alkalmazó repedés megindulási kritériumot és
repedéskövetést alkalmazó kiértékelés során a maximális rétegközi törési szívósság
szempontjából optimális szén nanocső tartalom a 0,1-1 tömeg%-os tartományban
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0,3 tömeg%-ra adódott, itt az erősítetlen rendszerhez képest a rétegközi törési szívósság 33%kal emelkedett. A törési folyamatot és a rétegközi törési szívósság értékek tendenciáját az
akusztikus aktivitás valamint az eseményszám egyes mintáknál történő alakulásának
segítségével jellemeztem. Kimutattam továbbá, hogy epoxi mátrixú szén nanocső/szénszál
erősítésű hibrid kompozitokban 0,3 tömeg% szén nanocső erősítés jelentősen növeli a
kompozit I. törési módú rétegközi kifáradási tulajdonságait: a stabil repedésterjedési
szakaszban a repedésterjedési sebesség közel 69%-kal csökkent, a teljes tönkremeneteli
ciklusszám pedig 3,8-szeresre növekedett. [110, 116]
5. Tézis
Mérési módszereket dolgoztam ki szálerősítésű polimer kompozitok dinamikus rétegközi
nyíró, valamint statikus rétegközi szakító tulajdonságainak jellemzésére. A kifejlesztett
módszerek, valamint szabványos mérések felhasználásával kimutattam, hogy a mátrix
többfalú szén nanocsővel való erősítése szignifikánsan növeli a polimer kompozitok mind
statikus rétegközi szakító (0,1 tömeg% esetén 16%-kal) és nyíró (0,5 tömeg% esetén
21%-kal), valamint dinamikus rétegközi nyíró szilárdságát (0,3 tömeg% esetén 31%-kal).
[109, 111, 113, 114, 118-120]
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5.3.

További megoldásra váró feladatok

Disszertációmban a legteljesebb munkára törekedtem, azonban természetesen maradtak
további vizsgálatok alapját képző megoldandó feladatok:
• További vizsgálatokat érdemes végezni a szén nanocsövek mesterkeverékes

eloszlatásának jellemzésére, a technológia továbbfejlesztésére (hengerszék résméret
hatása, különböző töltőanyag-tartalmú mesterkeverékek előállítása), esetleges
megelőző kezelések (szén nanocső aggregátumok előzetes fellazítása őrléssel, savas
kezeléssel) hatásának megismerésére.
• További vizsgálatok végezhetők az elektronsugárzással és kapcsolóanyaggal történő

határfelületi adhézió javítás vizsgálatának területén. Csepplehúzásos vizsgálatokkal
feltérképezhető lenne, hogyan befolyásolja a technológia a hagyományos szál-mátrix
kapcsolatot. Speciális, atomerőmikroszkóp, pásztázó alagútmikroszkóp segítségével
végzett nanoméretű adhézió vizsgálatokkal jellemezhető lenne a mátrix és a
nanoméretű erősítő anyag kapcsolata is.
• A szén nanocső adalékolás a kompozit anyag mechanikai tulajdonságai mellett számos

más jellemzőjében is előnyös változást idézhet elő. Javasolt a fejlesztett anyagok
további, villamos- és hővezető képesség, zsugorodás, tribológiai tulajdonságok
szempontjából történő vizsgálata.
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7.

Mellékletek

A mellékletekben található statisztikai vizsgálatokat [108] alapján végeztem.

7.1.
a)

Statisztikai próbák a 24. ábrához
Húzó rugalmassági modulusz

A mérési adatok a mesterkeverékes (MB) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
MB
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

1,85

2,01

2,06

1,98

1,94

0,08

0,04

0,12

0,12

0,12

6. táblázat A mérési eredmények táblázata

A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,29-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,13

4

0,03

3,12

0,20

20

0,01

0,33
24
7. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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A mérési adatok a közvetlen keveréses (DM) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
DM
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

1,85

1,86

1,95

2,01

2,00

0,08

0,08

0,11

0,11

0,09

8. táblázat A mérési eredmények táblázata

A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,27-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,11

4

0,03

3,03

0,19

20

0,01

0,30
24
9. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
A 0,3 tömeg% szén nanocső tartalomhoz tartozó mérési pontok összehasonlítására t-próbát
alkalmaztam. A szórások varianciáinak azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba
próbastatisztikájának értéke 1,12-re adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket,
így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba
próbastatisztikájának értéke 1,48-ra adódott, ami nem haladja meg a kritikus 2,30-as értéket,
így a két mérési pont (módszer) között α = 0,05-ös szignifikanciaszinten különbség van.
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b) Húzószilárdság
A mérési adatok a mesterkeverékes (MB) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
MB
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

44,05

45,13

48,86

46,71

45,73

0,82

1,51

1,32

0,70

1,18

10. táblázat A mérési eredmények táblázata

A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,35-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

66,55

4

16,64

12,62

26,37

20

1,32

92,92
24
11. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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A mérési adatok a közvetlen keveréses (DM) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
DM
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

44,05

45,80

47,35

46,95

46,08

0,82

1,32

0,97

1,08

1,98

12. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,47-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

32,83

4

8,21

4,86

33,78

20

1,69

66,61
24
13. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
A 0,3 tömeg% szén nanocső tartalomhoz tartozó mérési pontok összehasonlítására t-próbát
alkalmaztam. A szórások varianciáinak azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba
próbastatisztikájának értéke 1,85-re adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket,
így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba
próbastatisztikájának értéke 2,07-re adódott, ami nem haladja meg a kritikus 2,30-as értéket,
így a két mérési pont (módszer) eredménye α = 0,05-ös szignifikanciaszinten megegyezik.
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7.2.
a)

Statisztikai próbák a 25. ábrához
Hajlító rugalmassági modulusz

A mérési adatok a mesterkeverékes (MB) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
MB
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

2,02

2,16

2,38

2,32

2,28

0,09

0,07

0,05

0,10

0,08

14. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,33-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,42

4

0,11

16,31

0,13

20

0,01

0,55
24
15. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.

Szebényi Gábor

- 117 -

PhD értekezés
A mérési adatok a közvetlen keveréses (DM) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
DM
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

2,02

2,17

2,23

2,16

2,24

0,09

0,10

0,09

0,08

0,07

16. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,24-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,16

4

0,04

5,33

0,15

20

0,01

0,31
24
17. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
A 0,3 tömeg% szén nanocső tartalomhoz tartozó mérési pontok összehasonlítására t-próbát
alkalmaztam. A szórások varianciáinak azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba
próbastatisztikájának értéke 3,46-ra adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket,
így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba
próbastatisztikájának értéke 3,19-re adódott, ami meghaladja a kritikus 2,31-es értéket, így a
két mérési pont (módszer) között α = 0,05-ös szignifikanciaszinten különbség van.
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b) Maximális hajlító feszültség
A mérési adatok a mesterkeverékes (MB) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
MB
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

62,13

68,62

74,44

72,96

69,88

0,79

2,92

1,55

2,36

1,78

18. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,42-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

457,94

4

114,48

28,26

81,01

20

4,05

538,95
24
19. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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A mérési adatok a közvetlen keveréses (DM) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
DM
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0

1

5

5

5

5

5

62,13

66,94

69,04

71,22

68,39

0,79

2,98

2,55

3,14

3,85

20. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,36-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,54-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

230,88

4

57,72

7,09

162,92

20

8,15

393,80
24
21. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
A 0,3 tömeg% szén nanocső tartalomhoz tartozó mérési pontok összehasonlítására t-próbát
alkalmaztam. A szórások varianciáinak azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba
próbastatisztikájának értéke 2,72-re adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket,
így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba
próbastatisztikájának értéke 4,05-re adódott, ami meghaladja a kritikus 2,31-es értéket, így a
két mérési pont (módszer) között α = 0,05-ös szignifikanciaszinten különbség van.
.
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7.3.

Statisztikai próbák a 26. ábrához

Ütve hajlító szilárdság
A mérési adatok a mesterkeverékes (MB) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
MB
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

8,20

9,31

9,41

8,84

8,37

0,89

0,89

0,79

0,80

1,05

22. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,28-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,42-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

11,69

4

2,92

3,68

35,71

45

0,79

47,41
49
23. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, az egyes szén nanocső
tartalmú minták között α = 0,05 szinten szignifikáns különbség van.
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A mérési adatok a közvetlen keveréses (DM) eljárással készült minta esetén:
Minta jelölése:
DM
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

8,20

8,78

8,93

8,73

8,12

0,89

0,96

0,50

0,68

1,27

24. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,39-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,42-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

5,34

4

1,34

1,65

36,40

45

0,81

41,75
49
25. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke nem haladja meg a 2,58-as kritikus értéket, az egyes szén
nanocső tartalmú minták között α = 0,05 szinten nem állapítható meg szignifikáns különbség.
A 0,3 tömeg% szén nanocső tartalomhoz tartozó mérési pontok összehasonlítására t-próbát
alkalmaztam. A szórások varianciáinak azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba
próbastatisztikájának értéke 2,47-re adódott, ami nem haladja meg a kritikus 3,18-as értéket,
így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba
próbastatisztikájának értéke 1,62-re adódott, ami meghaladja a kritikus 2,1-es értéket, így a
két mérési pont (módszer) eredménye α = 0,05-ös szignifikanciaszinten megegyezik.

Szebényi Gábor

- 122 -

PhD értekezés

7.4.
a)

Statisztikai próbák a 28. ábrához
Hajlítószilárdság

A két minta mérési adatai:
A – kezeletlen minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Minta
B – elektronsugárzással kezelt minta

5

5

98,14

102,48

3,49

2,10

26. táblázat A mérési eredmények táblázata

A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 2,76-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 2,38-ra
adódott, ami meghaladja a kritikus 2,3-es értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05-ös
szignifikanciaszinten különbözik.

b) Hajlító rugalmassági modulusz
A két minta mérési adatai:
A – kezeletlen minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

Minta
B – elektronsugárzással kezelt minta

5

5

2,86

3,04

0,08

0,08

27. táblázat A mérési eredmények táblázata

A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 0,85-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
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szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 3,53-ra
adódott, ami meghaladja a kritikus 2,3-es értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05-ös
szignifikanciaszinten különbözik.

7.5. Statisztikai próbák a 29. ábrához
Ütve hajlító szilárdság
A két minta mérési adatai:
Minta
B – elektronsugárzással kezelt minta

A – kezeletlen minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

10

10

7,82

9,17

0,70

1,16

28. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 2,78-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 3,18-as értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 3,15-ra
adódott, ami meghaladja a kritikus 2,1-es értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05-ös
szignifikanciaszinten különbözik.

7.6.
a)

Statisztikai próbák a 39. ábrához
Maximális hajlító feszültség

A négy görbe mérési adatai:
Vinilészter tartalom [tömeg%]
0

10

30

átlag
szórás
átlag
szórás
átlag
(xi)
(si)
(xi)
(si)
(xi)
EP+VE+NT
572,12 36,60 528,14 41,52 128,89
EP+VE+NT+AKT 572,12 36,60 569,02 47,29 242,47
EP+VE+EB
572,12 36,60 578,37 31,48 584,91
EP+VE+EB+NT
572,12 36,60 624,08 42,79 660,79
29. táblázat A mérési eredmények táblázata
Minta típusa
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50
szórás
(si)
39,60
28,38
30,65
51,56

átlag
(xi)
39,81
130,51
613,70
725,66

szórás
(si)
42,34
14,34
42,04
55,49
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Az egyes mérési pontokban 5-5 mérést végeztem.
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,12-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,24-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés forrása

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

A
próbastatisztika
értéke (F0)

Szórásnégyzet

A minta típusának
hatása (sorok
1514393,08
3
504797,69
közötti)
A minta
vinilésztertartalom
674661,67
3
224887,22
hatása (oszlopok
közötti)
Kölcsönhatás
1271330,74
9
141258,97
Maradék
(csoportokon
99828,59
64
1559,82
belüli)
30. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

323,63

144,17
90,56

Mivel a próbastatisztikák értéke mind a sorok, mind az oszlopok közötti eltérés vizsgálata
esetén meghaladja az α=0,05 szinten kritikus 8,57 értéket, mind az adalékolás/kezelés hatását,
mind a vinilésztertartalom hatását szignifikánsnak tekinthetjük az adott szinten.
Az ATU adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és az ATU adalékolt minta
mérési adatai:
Minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

ATU adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

597,35

572,12

35,19

36,60

31. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,08-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
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szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 1,11-re
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.

A DB adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és a DB adalékolt minta mérési
adatai:
Minta
DB adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

607,35

572,12

30,17

36,60

Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

32. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,17-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 1,66-ra
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.

b) Hajlító rugalmassági modulusz
A négy görbe mérési adatai:
Vinilészter tartalom [tömeg%]
0
Minta típusa
EP+VE+NT
EP+VE+NT+AKT
EP+VE+EB
EP+VE+EB+NT

10

30

átlag
szórás
átlag
szórás
átlag
szórás
(xi)
(si)
(xi)
(si)
(xi)
(si)
48,69
2,64
45,15
4,36
13,20
0,51
48,69
2,64
48,32
3,18
38,27
3,31
48,69
2,64
47,50
2,61
46,97
2,49
48,69
2,64
53,23
2,21
55,56
3,03
33. táblázat A mérési eredmények táblázata

50
átlag
(xi)
2,23
18,31
45,28
58,49

szórás
(si)
0,21
1,52
3,01
2,17

Az egyes mérési pontokban 5-5 mérést végeztem.
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A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,17-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,24-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés forrása

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

A
próbastatisztika
értéke (F0)

Szórásnégyzet

A minta típusának
hatása (sorok
7962,27
3
2654,09
közötti)
A minta
vinilésztertartalom
4375,08
3
1458,36
hatása (oszlopok
közötti)
Kölcsönhatás
6967,12
9
774,12
Maradék
(csoportokon
445,08
64
6,95
belüli)
34. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

381,65

209,71
111,32

Mivel a próbastatisztikák értéke mind a sorok, mind az oszlopok közötti eltérés vizsgálata
esetén meghaladja az α=0,05 szinten kritikus 8,57 értéket, mind az adalékolás/kezelés hatását,
mind a vinilésztertartalom hatását szignifikánsnak tekinthetjük az adott szinten.

Az ATU adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és az ATU adalékolt minta
mérési adatai:
Minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

ATU adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

50,45

48,69

2,11

2,64

35. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,56-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
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szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 1,16-ra
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.

A DB adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és a DB adalékolt minta mérési
adatai:
Minta
DB adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

51,15

48,69

2,20

2,64

Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

36. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,44-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 1,6-re
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.

7.7.

Statisztikai próbák a 40. ábrához

Rétegközi nyíró szilárdság
A négy görbe mérési adatai:
Vinilészter tartalom [tömeg%]
0
Minta típusa
EP+VE+NT
EP+VE+NT+AKT
EP+VE+EB
EP+VE+EB+NT
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10

30

átlag
szórás
átlag
szórás
átlag
szórás
(si)
(xi)
(si)
(xi)
(si)
(xi)
20,73
2,12
21,09
2,69
7,33
1,04
20,73
2,12
19,78
1,86
12,65
1,21
20,73
2,12
22,62
0,95
21,97
1,94
20,73
2,12
22,43
1,77
24,34
1,24
37. táblázat A mérési eredmények táblázata

50
átlag
(xi)
2,81
8,1
22,67
26,73

szórás
(si)
0,85
0,46
0,90
1,61
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Az egyes mérési pontokban 5-5 mérést végeztem.
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,16-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,24-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.

A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés forrása

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

A
próbastatisztika
értéke (F0)

Szórásnégyzet

A minta típusának
hatása (sorok
1566,20
3
522,07
közötti)
A minta
vinilésztertartalom
585,54
3
195,18
hatása (oszlopok
közötti)
Kölcsönhatás
1374,42
9
152,71
Maradék
(csoportokon
179,77
64
2,81
belüli)
38. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

185,86

69,49
54,37

Mivel a próbastatisztikák értéke mind a sorok, mind az oszlopok közötti eltérés vizsgálata
esetén meghaladja az α=0,05 szinten kritikus 8,57 értéket, mind az adalékolás/kezelés hatását,
mind a vinilésztertartalom hatását szignifikánsnak tekinthetjük az adott szinten.

Az ATU adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és az ATU adalékolt minta
mérési adatai:
Minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

ATU adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

22,01

20,73

1,96

2,12

39. táblázat A mérési eredmények táblázata
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A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,17-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 0,99-re
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.

A DB adalék hatását t-próbával vizsgáltam. Az adalékolatlan és a DB adalékolt minta mérési
adatai:
Minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

DB adalékolt minta

Adalékolatlan minta

5

5

21,81

20,73

2,34

2,12

40. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 1,22-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 6,39-es értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 0,77-re
adódott, nem haladja meg a kritikus 2,3-as értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05ös szinten nem tér el szignifikánsan.
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7.8.

Statisztikai próbák a 48. ábrához

Rétegközi törési szívósság
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

0,92

0,95

1,04

1

0,97

0,05

0,05

0,08

0,07

0,08

41. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,28-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,09

4

0,02

4,69

0,20

45

0,00

0,29
49
42. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.9.

Statisztikai próbák az 55. ábrához

Rétegközi törési szívósság
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

0,88

1

1,17

0,99

0,92

0,07

0,05

0,16

0,08

0,12

43. táblázat A mérési eredmények táblázata

A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,48-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,49

4

0,12

11,50

0,48

45

0,01

0,98
49
44. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.10. Statisztikai próbák az 56. ábrához
Akusztikus aktivitás
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

13,63

15,45

14,95

11,68

5,46

1,93

3,43

2,90

2,59

1,33

45. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,36-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

658,95

4

164,74

25,41

291,74

45

6,48

950,69
49
46. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.11. Statisztikai próbák az 57. ábrához
Eseményszám 50 mm-es repedésnövekményig
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

4390,67

5473,33

5058,40

3593,33

1716,75

849,82

1181,40

1026,52

1023,25

346,23

47. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,32-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

88113403

4

22028350

25,39

39046909

45

867709

127160313
49
48. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.12. Statisztikai próbák a 68. ábrához
Repedésterjedési sebesség
A két minta mérési adatai:
Minta
0 tömeg% MWCNT tartalom

0,3 tömeg% MWCNT tartalom

10

10

0,48

1,54

0,21

0,32

Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

49. táblázat A mérési eredmények táblázata
A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 2,37-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 3,18-as értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 8,90-re
adódott, ami meghaladja a kritikus 2,1-es értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05-ös
szignifikanciaszinten különbözik.

7.13. Statisztikai próbák a 69. ábrához
Fajlagos repedésterjesztő erő
A két görbe mérési adatai:
Repedésfront pozíció [mm]
70
Minta
típusa
0
tömeg%
MWCNT
0,3
tömeg%
MWCNT

75

80

85

90

95

átlag
(xi)

szórás
(si)

átlag
(xi)

szórás
(si)

átlag
(xi)

szórás
(si)

átlag
(xi)

szórás
(si)

átlag
(xi)

szórás
(si)

átlag
(xi)

szórás
(si)

1,17

0,09

1,23

0,08

1,37

0,11

1,53

0,10

1,55

0,11

1,61

0,11

0,96

0,06

1,02

0,06

1,09

0,06

1,21

0,07

1,30

0,07

1,44

0,10

50. táblázat A mérési eredmények táblázata
Az egyes mérési pontokban 10-10 mérést végeztem.
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A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,18-ra
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,24-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés forrása

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

A
próbastatisztika
értéke (F0)

Szórásnégyzet

A szén nanocső
erősítés hatása
1,45
1
1,45
(sorok közötti)
Adott görbe
mérési pontjai
3,21
4
0,80
közötti (oszlopok
közötti)
Kölcsönhatás
0,07
4
0,02
Maradék
(csoportokon
0,82
90
0,01
belüli)
51. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

160,46

88,63
2,01

Mivel a próbastatisztikák értéke mind a sorok, mind az oszlopok közötti eltérés vizsgálata
esetén meghaladja az α=0,05 szinten a sorok közötti különbség esetén kritikus 3,96, és az
oszlopok közötti különbség esetén a 2,49-es értéket, mind a szén nanocső tartalom hatását,
mind az adott görbe egyes pontjai közötti különbséget szignifikánsnak tekinthetjük az adott
szinten.

7.14. Statisztikai próbák a 71. ábrához
Tönkremeneteli ciklusszám
A két minta mérési adatai:
Minta
Próbatestek
száma (ni)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0 tömeg% MWCNT

0,3 tömeg% MWCNT

10

10

11026

42148

5524

9796

52. táblázat A mérési eredmények táblázata
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A mérési pontok összehasonlítására t-próbát alkalmaztam. A szórások varianciáinak
azonosságát F-próbával bizonyítottam. Az F-próba próbastatisztikájának értéke 3,14-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 3,18-as értéket, így a szórásokat α = 0,1-es kétoldali
szignifikanciaszinten azonosnak tekinthetjük. A t-próba próbastatisztikájának értéke 8,75-re
adódott, ami meghaladja a kritikus 2,1-es értéket, így a két minta értékének átlaga α = 0,05-ös
szignifikanciaszinten különbözik.

7.15. Statisztikai próbák a 73. ábrához
Rétegközi szakítószilárdság
A mérési adatok:
Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

1

5

5

5

5

5

3,31

3,84

3,78

3,62

3,57

0,19

0,41

0,20

0,25

0,15

53. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,52-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,62-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Szebényi Gábor

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,86

4

0,21

3,27

1,31

20

0,07

2,17
24
54. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata
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Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.

7.16. Statisztikai próbák a 74. ábrához
Rétegközi nyíró szilárdság
A mérési adatok:
Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

0
Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

1

5

5

5

5

5

27,93

29,57

32,08

33,87

31,28

0,70

2,67

2,21

1,31

2,54

55. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,34-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,62-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

104,68

4

26,17

6,33

82,68

20

4,13

187,37
24
56. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,87-es kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.17. Statisztikai próbák a 76. ábrához
Dinamikus rétegközi nyíró szilárdság
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

9,19

10,62

12,08

11,47

12,12

1,04

1,83

1,55

1,41

1,57

57. táblázat A mérési eredmények táblázata

A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,29-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

60,49

4

15,12

6,71

101,45

45

2,25

161,94
49
58. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke meghaladja a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső erősítés
hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten szignifikáns.
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7.18. Statisztikai próbák a 77. ábrához
Törési idő
A mérési adatok:

Próbatestek
száma (pi)
Mérési
eredmény
átlaga (xi)
Mérési
eredmény
szórása (si)

0

Szén nanocső tartalom [tömeg%]
0,1
0,3
0,5

1

10

10

10

10

10

0,29

0,31

0,33

0,36

0,41

0,05

0,12

0,09

0,14

0,10

59. táblázat A mérési eredmények táblázata
A varianciák azonosságát Cochran próbával vizsgáltam. A próbastatisztika értéke 0,34-re
adódott, ami nem haladja meg a kritikus 0,50-es értéket, így a varianciák azonosságát α = 0,05
szignifikanciaszinten elfogadjuk.
A mérési adatok ANOVA táblája:
Az eltérés
forrása
A szén nanocső
erősítés hatása
(csoportok
közötti)
Ismétlések
(csoporton
belüli)
Teljes

Eltérésnégyzetösszeg

Szabadsági fok

Szórásnégyzet

A
próbastatisztika
értéke (F0)

0,08

4

0,02

1,90

0,49

45

0,01

0,57
49
60. táblázat A mérési eredmények ANOVA táblázata

Mivel a próbastatisztika értéke nem haladja meg a 2,58-as kritikus értéket, a szén nanocső
erősítés hatása a vizsgált tulajdonságra α = 0,05 szinten nem szignifikáns.
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7.19. A felhasznált gyanták, segédanyagok és kapcsolószerek kémiai megnevezései
P+M Eporezit AH-12: Glicerin-triglicidil-éter
P+M Eporezit FM-20: Biszfenol-A-diglicidil-éter és diizobutil-ftalát keveréke
P+M Eporezit T-58: 2,2'-Dimetil-4,4'-metilénbisz(ciklohexil-amin)
P+M Eporezit T-16: Poliamin és trietilén-tetramin keveréke
Cytec Viapal VUP 4652/67: Epoxi-novolak bázisú vinilészter + 33 tömeg% sztirol
Peroxid Chemie CA-12: Alifás szénhidrogénekben oldott kobalt(II)-2-etil-hexanoát és
N,N-dimetil-anilin keveréke
Peroxid Chemie MEKP-LA-3: Diizobutil-ftalátban oldott metil-etil-keton-peroxid
BYK

ANTI-TERRA-U:

Telítetlen

poliamin

amidok

sójának

oldata

és

kismolekulatömegű savas poliészter
BYK DISPEBYK 2050: Akrilát kopolimer pigmenthez jól kötődő csoportokkal
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