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Rövidítések és jelölések jegyzéke
Rövidítések
A

ausztenit

A1

két alakra történő emlékezés vizsgálatánál az első alakadás

A2

két alakra történő emlékezés vizsgálatánál a második alakadás

AH

anhidrid

CF

szénszál (carbon fibre)

DMA

dinamikus mechanikai analízis (dynamic mechanical analysis)

DSC

differenciális pásztázó kalorimetria (differential scanning calorimetry)

ELO

epoxidált lenolaj

EMC

szénszöveterősítésű alakemlékező epoxigyanta alapú kompozit
(elastic memory composite)

EP

epoxigyanta

FF

lenszál (flax fibre)

GF

üvegszál (glass fibre)

HF

kenderszál (hemp fibre)

JF

jutaszál (jute fibre)

KM

kényszer megszüntetése

M

martenzit

P

vászonszövet (plain weave)

PCL

polikaprolakton

PE

polietilén

R1

két alakra történő emlékezés vizsgálatánál az első alakrögzítés

R2

két alakra történő emlékezés vizsgálatánál a második alakrögzítés

SEM

pásztázó elektronmikroszkópia (scanning electron microscopy)

SPE

szorbit poliglicidil éter

T

sávolyszövet (twill)

TMA

termikus mechanikai analízis (thermal mechanical analysis)

TSZV

termikus szakítóvizsgálat

UD

unidirekcionális kelme

XLPE

utólagosan térhálósított polietilén (cross-linked polyethylene)
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Jelölések
E’

[MPa]

tárolási modulus

E”

[MPa]

veszteségi modulus

F

[N]

erő

fm

[m%]

tömeghányadban kifejezett erősítőanyag-tartalom

fV

[V%]

térfogathányadban kifejezett erősítőanyag-tartalom

h

[mm]

próbatest vastagsága

L

[mm]

hárompontos hajlításnál az alátámasztási távolság

l0

[mm]

húzásnál a befogási hossz

Rf

[%]

alakrögzítés jóságát jellemző tényező (shape fixity ratio)

Rf1

[%]

első ideiglenes alak rögzítésének jóságát jellemző tényező

Rf2

[%]

második ideiglenes alak rögzítésének jóságát jellemző tényező

Rr

[%]

visszaalakulás jóságát jellemző tényező (shape recovery ratio)

Rr1

[%]

első ideiglenes alak visszanyerésének jóságát jellemző tényező

Rr2

[%]

eredeti alak visszanyerésének jóságát jellemző tényező (két alakra
emlékezés esetén)

RΣ

[%]

összesített alakemlékezési tényező

s

[mm]

hárompontos hajlításnál a lehajlás

T

[°C]

hőmérséklet

Tb

[°C]

bomlási hőmérséklet

Tc

[°C]

kristályosodási hőmérséklet

Td

[°C]

alakadási hőmérséklet

Td1

[°C]

első ideiglenes alak alakadási hőmérséklete

Td2

[°C]

második ideiglenes alak alakadási hőmérséklete

Tf

[°C]

folyási hőmérséklet

Tg

[°C]

üveges átmeneti hőmérséklet

TgDSC

[°C]

DSC vizsgálatból meghatározott üveges átmeneti hőmérséklet

TgE’

[°C]

tárolási modulusból meghatározott üveges átmeneti hőmérséklet

Tgtgδ

[°C]

veszteségi tényezőből meghatározott üveges átmeneti hőmérséklet

tgδ

[-]

veszteségi tényező

Tm

[°C]

kristályolvadási hőmérséklet

Trec

[°C]

visszaalakulási hőmérséklet
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Ts

[°C]

tárolási (alakrögzítési) hőmérséklet

Ttrans

[°C]

átalakulási hőmérséklet

w

[mm]

próbatest szélessége

∆Hm

[J/g]

olvadási entalpia

∆l

[mm]

húzásnál a hosszváltozás (megnyúlás)

ε

[%]

deformáció (húzásnál a próbatest relatív nyúlása, hárompontos
hajlításnál a szélső szál relatív nyúlása)

ε0

[%]

eredeti alaknak megfelelő deformáció

εB

[%]

szakadási nyúlás

εm

[%]

rögzített ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εm1

[%]

első rögzített ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εm2

[%]

második rögzített ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εp

[%]

visszanyert eredeti alaknak megfelelő deformáció (egy alakra
emlékezés esetén)

εp1

[%]

visszanyert első ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εp2

[%]

visszanyert eredeti alaknak megfelelő deformáció (két alakra
emlékezés esetén)

εu

[%]

rögzült ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εu1

[%]

első rögzült ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

εu2

[%]

második rögzült ideiglenes alaknak megfelelő deformáció

ρ

[g/cm3]

sűrűség

ρk

[g/cm3]

kompozit sűrűsége

ρsz

[g/cm3]

erősítőszál sűrűsége

σ

[MPa]

mechanikai feszültség

σB

[MPa]

szakítószilárdság

σfix

[MPa]

alakrögzítési feszültség

σload

[MPa]

alakadási feszültség

σmin

[MPa]

előterhelési feszültség

σrec

[MPa]

visszaalakulási feszültség

∆σ

[MPa]

hasznos visszaalakulási feszültség

χc

[%]

kristályos részarány
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1. Bevezetés
Az anyagtudomány területén a kutatók a 20. század közepétől foglalkoznak
intelligens anyagokkal [1]. Az intelligens anyagok olyan funkcionális (tehát elsősorban
nem szerkezeti) anyagok, amelyek közvetlen környezetük bizonyos állapotváltozásaira
saját állapotuk jelentős megváltoztatásával gyors, egyértelmű és reverzibilis választ adnak
[2]. Az alakemlékező anyagok olyan intelligens anyagok, amelyek valamilyen környezeti
tényező megváltozásának (külső inger) hatására jelentős alakváltoztatásra képesek. A külső
inger lehet a hőmérséklet, a mágneses térerő, az elektromos áramerősség, a fény, a
nedvességtartalom, vagy akár a kémhatás megváltozása. Az alekemlékezés jelenségét
számos anyagcsalád esetében (fémek, polimerek, kerámiák, gélek) leírták [3]. Ezek közül
az alakemlékező fémötvözetek és az alakemlékező polimerek a legjelentősebbek.
Az alakemlékező polimerek az alakemlékező fémötvözetekhez képest nagyobb
alakváltozásra képesek, és áruk is kedvezőbb, azonban visszaalakulási feszültségük igen
alacsony. Ez megakadályozza elterjedésüket olyan alkalmazásoknál, ahol az alakemlékező
egységnek beavatkozó feladata van, vagy jelentős mechanikai terhelés ellenében kell
visszaalakulnia.
Az epoxigyanta (EP) kémiai térhálócsomópontjai és széles határok közt beállítható
üveges átmeneti hőmérséklete (Tg) miatt kiváló hőre reagáló alakemlékező polimernek
számít. Az epoxigyanta képes rögzíteni egy az eredeti alaktól eltérő ideiglenes alakot úgy,
ha Tg- jénél magasabb hőmérsékleten, tehát nagyrugalmas állapotában deformálják, és a
külső kényszer fenntartása mellett a Tg-je alá hűtik. Az anyag az ideiglenes alakból külső
kényszer alkalmazása nélkül visszaalakul az eredeti alakba, amint a Tg-je fölé melegítik.
Az epoxigyanta emellett hagyományosan jó kompozit mátrixanyag, mivel a különféle
erősítőanyagokkal (pl. üvegszál, szénszál) jó az adhéziós kapcsolata, mechanikai
tulajdonságai pedig lehetővé teszik a szálak közötti hatékony terhelésátadást.
Az alakemlékező epoxigyanta alapú kompozitokat például az űrben használatos
nagyméretű szerkezetek (reflektor, antenna, napelem stb.) vázaként tudják alkalmazni.
Ezeket az űrhajóban összehajtogatott, ideiglenes formában tudják szállítani az alkalmazási
helyre, majd ott valamilyen inger (főként elektomos áram, vagy napsugárzás) hatására
maguktól kihajtogatódnak. Ilyen módon oldható meg a nagy felületű szerkezeteknek a
kilövő egységekben történő helytakarékos elhelyezése.
Az alakemlékező epoxigyanták csak egyirányú alakemlékezésre képesek, tehát a
visszaalakulást mindig egy programozási folyamat előzi meg, amely során az ideiglenes
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alak rögzítése történik külső kényszer alkalmazásával. Kétirányú alakemlékezés ezzel
szemben az lenne, ha az eredeti alak külső kényszer nélkül, környezeti hatásra alakulna át
az ideiglenes alakra. A kétirányú alakemlékezés hiányát valamelyest kompenzálja az, hogy
előállíthatók két vagy több alakra emlékező epoxigyanta alapú összetett anyagok
(anyagtársítások), ahol a programozás során egymás után két vagy több ideiglenes alak
rögzíthető a megfelelő külső inger és mechanikai erő kombinációjával. A visszaalakulás
során egymás után visszakapjuk az előzőleg rögzült ideiglenes alakokat, végül pedig az
eredeti alakot. Alakemlékező epoxigyanta esetében a két vagy több alakra emlékező
anyagtársítások kevésbé kutatott terület, mint a többi alakemlékező polimer esetében.
A visszaalakulási feszültség növelésének érdekében célul tűztem ki az alakemlékező
epoxigyanták hagyományos erősítőanyagokkal történő társítását, és ez utóbbiak
alakemlékező tulajdonságokra (alakrögzítés és visszaalakulás jósága, visszaalakulás
feszültsége, deformálhatóság mértéke) gyakorolt hatásának vizsgálatát, valamint
összefüggéseinek feltárását, elemzését. Célom volt továbbá epoxigyanta alapú két vagy
több alakra emlékező anyagtársítások esetében a továbbfejlesztési lehetőségek feltárása.
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2. Irodalmi áttekintés
Ebben a fejezetben az alakemlékező anyagok közül bemutatom és összehasonlítom
az

fémötvözetek

alakemlékező

és

alakemlékező

polimerek

tulajdonságait.

Az

alakemlékező polimerek közül az alakemlékező epoxigyanta és kompozitjainak
irodalmával külön fejezetben foglalkozom. Végül bemutatom az alakemlékező
epoxigyanták két vagy több alakra emlékező változatait.

2.1. Alakemlékező fémötvözetek
Fémötvözeteknél

az

alakemlékező

képesség

alapja

olyan

diffúziómentes

(martenzites) szilárd-szilárd fázisátalakulás, amely reverzibilisen lejátszódik valamilyen
környezeti tényező (jellemzően a hőmérséklet) bizonyos mértékű megváltozására (1. ábra).
A magasabb hőmérsékleten stabil fázist az acélok analógiájára ausztenitnek, az
alacsonyabb hőmérsékleten stabil fázist martenzitnek nevezik [4].

100
Martenzit térfogata [%]

Ausztenit
M
+
A

Martenzit

0
Hőmérséklet [°C]
1. ábra Hőre aktiválódó alakemlékező fémötvözeteknél a martenzit fázis térfogathányada a
hőmérséklet függvényében [4]

Az ausztenit „őrzi” a gyártáskor kialakított eredeti alakot. Hűtés során ausztenitből
martenzit keletkezik, de mivel eltérő kristályszerkezetűek, a martenzit úgy tudja megtartani
az eredeti alakot, ha úgynevezett ikerképződéssel különböző orientációjú kristálysíkokat
hoz létre. A martenzit az ikerhatárok elmozdításával (alakítással) különböző ideiglenes
alakokat tud felvenni. Az alakíthatóság mértéke ötvözetenként eltérő, de nikkel/titán
esetében akár a 8% relatív nyúlást is el lehet érni. Újramelegítéskor a nagyobb
szimmetriával rendelkező ausztenit csak egyféleképpen tud visszaalakulni, és ez egyben az
eredeti alak helyreállását eredményezi (2. ábra) [5].

10

Fejős Márta

PhD értekezés

2. ábra Az alakemlékezés folyamata fémötvözeteknél [5]

Az előbbiekben az egyirányú (vagy más szóval egyutas) alakemlékező hatásról volt
szó, amelynél az eredetitől eltérő, ideiglenes alakot csak külső beavatkozással (alakítással)
lehet létrehozni. Ezzel szemben a kétirányú (vagy kétutas) alakemlékező hatásnál hűtés
hatására is létrejön az alakváltozás anélkül, hogy külső erő alkalmazásával beavatkoznánk.
Az alakemlékező fémötvözeteknél ezt a kétirányú alakemlékező hatást speciális
termomechanikai kezeléssel, úgynevezett betanítással érik el. A betanítás során az
anyagban belső feszültségek keletkeznek, amelyek a hűtéskor kialakuló martenzitet a
betanított ideiglenes alakúra kényszerítik. Kétirányú alakemlékezést lehet elérni azzal is,
ha az anyagot folyamatosan egy külső feszültség terheli, amely a martenzitet alakítani
képes, de az ausztenit visszaalakulását nem gátolja túl nagy mértékben. Előbbit belső,
utóbbit külső kétirányú alakemlékezésnek nevezik (3. ábra [6]).

3. ábra Egyirányú (a), belső kétirányú (b) és külső kétirányú (c) alakemlékezés szemléltetése egy
alakemlékező fémötvözetből készült rugó alakjának és kristályszerkezetének sematikus ábrázolásával,
ahol m az állandóan terhelő test tömege, és g a nehézségi gyorsulás [6]
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Számos alakemlékező fémötvözet létezik, amelyeket gyakorlatilag az összetételük
alapján három fő csoportba lehet sorolni: nikkel/titán, réz alapú és vas alapú ötvözetek [7].
Ezek közül a legjelentősebbek a nikkel/titán ötvözetek, mert ezek képesek a legnagyobb
alakváltozásra, viszont áruk is magasabb. Ezeket a jellemzőket számszerűsíti az 1. táblázat
a három legjelentősebb alakemlékező fémötvözet esetében. A táblázatból az is látszik,
hogy a kétirányú alakemlékezés hátránya, hogy kisebb (csaknem feleakkora) alakváltozást
lehet vele elérni, mint ugyanannak az ötvözetnek egyirányú alakemlékezésekor.
Alakemlékező fémötvözet

Alakemlékezés deformációja [%]

Költségarány [-]

Egyirányú

Kétirányú

NiTi

6-8

3-5

10-100

CuZnAl

4-6

1-4

1-10

CuAlNi

4-6

1-2

1-20

1. táblázat Alakemlékező fémötvözetek alakíthatósága és egymáshoz viszonyított ára [7]

2.2. Alakemlékező polimerek
Alakemlékező polimerek esetében is a hőmérséklet változtatása az egyik
leggyakoribb visszaalakulást kiváltó inger [8], azonban az alakemlékező képességnek más
oka van, mint az alakemlékező fémötvözetek esetében [9]. A polimerek a hőmérséklet
függvényében különböző fázisátalakulásokon mennek keresztül, amely átalakulások az
anyagra jellemző hőmérsékleten (pontosabban hőmérséklet-tartományban) játszódnak le.
Ilyen átalakulási hőmérséklet az üveges átmeneti hőmérséklet (Tg), a kristályolvadási
hőmérséklet (Tm), a kristályosodási hőmérséklet (Tc), a folyási hőmérséklet (Tf) és a
bomlási hőmérséklet (Tb). A fázisátalakulások ugrásszerű fizikai (vagy a bomlásnál
kémiai) tulajdonság-változással járnak. Dinamikus mechanikai analízissel (DMA),
termikus mechanikai analízissel (TMA) vagy termikus szakítóvizsgálattal (TSZV) lehet
ezeket a fázisátmeneteket tanulmányozni. Ezekből a vizsgálatokból nyert termomechanikai
görbék nem csak a fázisátalakulások hőmérsékletét mutatja, hanem a fizikai-mechanikai
tulajdonságok megváltozásának a mértékét is, amelyekből következtetni lehet egyes
szerkezeti jellemzőkre (pl. kristályosság mértéke, térhálósűrűség stb.). A 4. ábra egy olyan
részbenkristályos termoplasztikus polimer termomechanikai görbéit mutatja, amelynél az
összes ismert fázisátalakulás megtalálható [10].
A fázisátalakulások közül az alakemlékező polimereknél az üveges amorf ↔
nagyrugalmas amorf és a kristályos ↔ nagyrugalmas amorf reverzibilis átalakulások
játszanak nagy szerepet. A kristályrácsba rendeződött és az üveges állapotú
molekularészek mozgékonysága csak atomi szintű, külső terhelésre a kötéstávolságok és a
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vegyértékszögek energiarugalmas megváltozására korlátozódik. Ezzel szemben a
nagyrugalmas vagy gumiszerű amorf fázisokban lévő molekularészek szegmensmozgása
nincs gátolva, így külső terhelésre konformációjuk megváltoztatásával, más szóval
entrópiarugalmas deformációval reagálnak. A nyugalmi állapotban gombolyodott
molekulaláncok terhelés hatására kinyúlnak, de mivel a kinyújtott állapot entrópiája
(rendezetlenségének mértéke) kisebb, ezért a terhelés megszűntével az entrópianövelés
érdekében visszagombolyodnak, ha mozgékonyságuk ezt engedi. Azonban, ha a terhelés
megszűnte előtt hűtéssel üveges állapotba kerülnek, vagy az egymás mellett lévő nyújtott
láncok kristályba rendeződnek, akkor a deformáció a terhelés megszűnte után részben vagy
egészében ideiglenesen megmarad („befagy”), a külső feszültség eltárolódik [11].

4. ábra Részbenkristályos termoplasztikus polimerek DMA (a), TMA (b), és TSZV (c) típusú
termomechanikai görbéi Tm<Tf<Tb esetén [10]

Amennyiben a fent említett nagyrugalmas állapotbeli deformáció során a molekulák
egymáshoz viszonyított elmozdulása akadályozott, akkor az eredeti alak a befagyasztott
állapotból történő újramelegítés hatására helyreáll. A molekulák haladó mozgását
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térhálócsomópontok tudják megakadályozni. Ezek alapján az olyan polimerek, amelyek
tartalmaznak Tg-vel vagy Tm-mel rendelkező molekularészeket és a konvektív mozgást
akadályozó térhálócsomópontokat, azok hőre aktiválódó alakemlékező képességgel
rendelkeznek. Az átalakulási hőmérséklettel (Ttrans) rendelkező molekularészeket
„molekuláris kapcsoló”-nak nevezik. A térhálócsomópont leggyakrabban valamilyen
fizikai (lán-cösszegabalyodás, kristály, üveges fázis stb.) [12] vagy kémiai (kovalens)
keresztkötés [13]. Az alakemlékező polimerek ezen kettős felépítését illusztrálja az 5. ábra
[14]. Az alakemlékező hatás fő követelménye polimerek esetében, hogy az anyag
molekuláris szinten rendelkezzen az alábbi két szegmenssel:
„Molekuláris kapcsoló”: olyan környezeti tényező által aktiválható
reverzibilis átalakulásra képes molekularészek, amelyek deformabilitása az
átalakulás során ugrásszerűen megváltozik.
„Térhálócsomópont”: olyan molekulák közti állandó kapcsolat, amelyek a
molekulák egymáshoz viszonyított haladó mozgását megakadályozzák.

5. ábra Alakemlékező polimerek kettős felépítése [14]

A térhálócsomópontok megvalósulhatnak a fent már említett fizikai vagy kémiai
keresztkötéseken kívül két vagy több fázis egymásba hatoló hálójával, vagy akár az
egymás közelében lévő makromolekula-láncok ciklikus oligomer molekulákkal (pl.
ciklodextrinnel) történő áthurkolásával is. A molekuláris kapcsolók leggyakrabban
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kristályolvadási vagy üveges átmeneti hőmérséklettel rendelkező molekularészek, de
lehetnek

ingerre

átrendeződő

folyadékkristályok,

kiterjedt

molekularészek

közti

reverzibilisen bontható hidrogénkötések, fényre reverzibilisen bomló kovalens kötés vagy
akár nanorészecskék ingerre reverzibilisen megszűnő perkolációs hálózata.
Az alakemlékező polimerek kettős felépítése az évtizedek óta nagyipari
mennyiségekben (évi több millió tonna) gyártott térhálós polietilén (XLPE) példáján
szemléltethető a legkönnyebben [15]. A legegyszerűbb szerkezetű mesterséges polimerről,
a hőre lágyuló polietilénről (PE) – nem sokkal a II. világháborút követő tömeges
elterjedése után – kiderült, hogy alakemlékezővé tehető, ha térhálósítják. A térhálósítás a
szomszédos polimerláncokról hidrogén lehasítás, majd a képződő szabad gyökök
egyesülése útján, kovalens kötések – a térhálócsomópontok – kialakításával történik. A
technológia az 1960-as évektől kezdve nagyenergiájú (1-10 MeV) elektrongyorsítókat
használ. 1990 táján mintegy 300 ipari elektrongyorsító működött ilyen céllal, egyenként
>1000 tonna/év kapacitással [15]. Mivel ez a „vulkanizáció” szabad gyökös
mechanizmusú, kémiai iniciátorokkal (pl. peroxidokkal) is elindítható. A fő különbség a
sugárzásos és a kémiai iniciálású térhálósítás között az, hogy az elektronkezelés (mivel
annak gyökképző hozama nem függ a hőmérséklettől) szobahőfokon, a PE szilárd,
megformált állapotában is elvégezhető, míg a kémiai térhálósítás csak ömledékben. A
sugárzásos térhálósítás tehát érintetlenül hagyja a PE kristályos hányadának előnyös
szerkezetét, a keresztkötések az amorf hányadban képződnek.
Az alakemlékező XLPE terméket (cső, fólia, kábelbevonat, vagy akár 3D alkatrész)
gyártás (extrúzió, fóliagyártás, fröccsöntés stb.) során (kémiai úton) vagy azután
(elektronkezeléssel) térhálósítják. Ezután a terméket melegen, a kristályolvadási
hőmérséklet (100-130°C) – az eredeti olvadási hőmérséklet – felett a kívánt mértékben
(akár >100%) deformálják, és ebben a nyújtott/hajlított/stb. állapotban lehűtik, a
feszültséget így „befagyasztják”. Amikor ezt a deformált terméket újra a kristályolvadási
hőmérsékletre melegítik, akkor a kristályos részek megolvadnak, de az anyag nem megy
ömledék állapotba, hanem gumiszerűen rugalmassá válik, és visszaalakulni törekszik az
eredeti

alakjára

[16,

17].

XLPE

esetében

az

alakemlékezéshez

szükséges

térhálócsomópontokat kémiai keresztkötések, a molekuláris kapcsolót pedig a Tm-mel
rendelkező kristályos fázis biztosítja. Az XLPE és más kémiai térhálós, részbenkristályos
polimer alakemlékezésének folyamatát szemlélteti a 6. ábra molekuláris szinten [18].
A PE, amely a világ leggyakrabban használt mesterséges szerkezeti anyaga (>50
Mt/év), hagyományos extrúziós feldolgozással (fólia, film és lemezgyártás) is
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alakemlékezővé tehető. Az extrúzió során fellépő molekuláris orientáció, majd a
nagyrugalmas állapotban történő, feszültség és akár >50% nyújtás alatti lehűtés befagyott
feszültségeket eredményez. Hőalagútban aktiválható zsugorfóliával stabilizálják a raklapra
halmozott akár tonnányi téglát, kerámiaelemeket, dobozokat. A PE egyik jelentős
felhasználási ágában évi több millió tonnányi mennyiségben kerül forgalomba az
alakemlékező PE szerkezeti anyag. A további műszaki alkalmazások korlátja elsősorban
az, hogy a térhálósított, alakemlékező PE hőtűrése még mindig viszonylag alacsony,
szilárdsága és modulusa sokkal kisebb, mint egy térhálós epoxigyantáé.

6. ábra Kémiai térhálós, részbenkristályos polimer alakemlékezése molekuláris szinten [18]

Kémiai térhálós alakemlékező polimerek az epoxigyanták is, de a molekuláris
kapcsolók szerepét a Tg-vel rendelkező térhálócsomópontok közti molekularészek játsszák.
A következő fejezet ezeket az anyagokat részletesen tárgyalja. Nagyon nagy
molekulatömegű lineáris polimerek esetében a lánc-összegabalyodás szolgál fizikai
térhálóként. Ilyen a polinorbornén, vagy a poli(metil-metakrilát) is, amelyeknél az
epoxigyantákhoz hasonlóan a Tg-vel rendelkező molekulák a kapcsolók [7, 19]. A fizikai
térhálós alakemlékező polimerek egy nagy csoportját alkotják a lineáris blokkkopolimerek, és ezen belül a szegmentált poliuretánok [20-25], amelyek fázisszétválás
révén tartalmaznak egy ún. kemény szegmenst és egy lágy szegmenst. A kemény szegmens
kristályos és/vagy üveges állapotban van, és ez biztosítja a fizikai térhálót. A lágy
szegmens Tm-mel és/vagy Tg-vel rendelkező molekuláris kapcsolóként működik.
A hőre aktiválódó alakemlékező polimerek esetében a hőmérséklet emelkedését elő
lehet idézni az anyagban közvetve is [26] pl. mágneses térerővel, elektromos árammal
vagy infravörös fénnyel. A szakirodalom multifunkciósnak nevezi az alakemlékező
polimert, ha többféleképpen is lehet aktiválni az alakemlékezést, vagy az alakemlékező
képesség mellett más funkciója is van az anyagnak (pl. öngyógyulás [27]). Mágneses
térrel, illetve elektromos árammal aktiválható alakemlékező polimerek annyiban
különböznek a hőre aktiválódó alakemlékező polimerektől, hogy ezeket indukciós-, illetve
ellenállás-hevítéssel is fel lehet melegíteni [28-36]. Ehhez mágnesezhető (pl. nikkel),
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illetve vezető (pl. korom) részecskéket kevernek a polimer mátrixba. Az infravörös fénnyel
történő melegítéshez jó fényelnyelő anyaggal (pl. korom) társítják az alakemlékező
polimert [37, 38]. Vannak olyan alakemlékező polimerek, ahol a molekuláris kapcsoló
közvetlenül a fény hullámhosszára, a nedvességre vagy a kémhatásra reagál. Fényre
közvetlenül reagáló alakemlékező polimer esetében olyan oldalláncokat alkalmaznak (pl.
fahéjsav főláncra történő ojtásával), amelyek a fény hullámhosszától függően képesek
kovalens kötésekkel reverzibilisen összekapcsolódni [39]. A nedvességre reagáló
alakemlékező polimer esetében a víz (lágyítószerként) bediffundál a makromolekulák közé
a Tg csökkenését eredményezve, amely úgy hat, mintha a Tg fölé melegítettük volna az
anyagot [40, 41].
A kétirányú alakemlékezés meglehetősen ritka polimerek esetében [42, 43], azonban
több alakra emlékezést viszonylag egyszerűen létre lehet hozni, ha több különböző
környezeti hatásra aktiválódó molekuláris kapcsolót építünk az anyagba [44-46]. Ahogy
azt a 7. ábra mutatja, a hőmérséklet növelésével a két alakra emlékező anyagból készült
próbatest képes az utoljára rögzült ideiglenes alakjából (20°C) az előzőleg rögzült
ideiglenes alakjába (40°C) visszaalakulni, majd további melegítés hatására elérni eredeti
alakját (70°C) [46]. A környezeti hatások különbözősége itt abban nyilvánul meg, hogy az
egyik molekuláris kapcsoló beindításához kisebb, míg a másik kapcsoló beindításához
nagyobb mértékű hőmérséklet-növekedés szükséges.

7. ábra Két alakra emlékező polimer [46]

Makroszkópikus szinten egy hőre aktiválódó alakemlékező polimer alakemlékező
ciklusának

lépéseit

szemlélteti

a

8.

ábra.

Az

eredeti

alakot

hagyományos

polimerfeldolgozási technológiával hozzák létre. Ezután az alakemlékező ciklus egyes
lépései a következők:
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Felmelegítés: az anyag felmelegítése a Ttrans fölé, az alakadási
hőmérsékletre (Td ≥ Ttrans+15°C).
Alakadás: külső erő alkalmazásával az anyag deformálása a rögzített
ideiglenes alakra.
Alakrögzítés:
•

a külső kényszer fenntartása mellett Ttrans alá, a tárolási
hőmérsékletre (Ts ≤ Ttrans -15°C) hűtés;

•

majd a kényszererő eltávolítása, így az anyag felveszi a rögzült
ideiglenes alakját.

Visszaalakulás: az anyag újramelegítés során visszaalakul és az eredetihez
közeli, ún. visszanyert alakot vesz fel.
Az alakemlékező ciklus felmelegítési, alakadási és alakrögzítési lépéseit együtt
programozásnak nevezik.

8. ábra Hőre aktiválódó alakemlékező polimer alakemlékező ciklusa [26]

Az alakemlékező polimereknél az alakrögzítés és a visszaalakulás jóságát
számszerűen lehet jellemezni rendre az Rf [%] ( alakrögzítési tényező, shape fixity ratio) és
Rr [%] (visszaalakulási tényező, shape recovery ratio) tényezőkkel. Egy alakemlékező
polimer Rf értéke 100%, ha a programozás során külső erővel beállított alakot teljes
mértékben megtartja az alakrögzítés és a külső erő elvétele után is. Ha az Rr értéke is
100%, akkor az azt jelenti, hogy a visszaalakulás során az eredeti alak teljes mértékben
helyreáll. Ezeket a tényezőket szabad visszaalakulást megengedő (kényszer nélküli,
unconstrained) alakemlékező vizsgálat során regisztrált deformáció értékekből lehet
számolni [47]. A vizsgálati módszer részletesebben a 4. fejezetben található. Az
alakemlékező anyagokat lehet jellemezni a visszaalakulási feszültséggel is. Ennek
meghatározása

úgynevezett

teljesen

gátolt

visszaalakulású

(fully

constrained)
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alakemlékező vizsgálattal lehetséges [48]. Ennek a vizsgálatnak két fajtáját lehet
megkülönböztetni: az egyik esetben a rögzített, míg a másik esetben a rögzült ideiglenes
alakot kényszerrel megtartva történik az újramelegítés.

2.3. Alakemlékező fémötvözetek és alakemlékező polimerek tulajdonságainak
összehasonlítása
Az alakemlékező polimerek és fémötvözetek tulajdonságait a 2. táblázat foglalja
össze [49]. Az alakemlékező fémötvözetek és polimerek Ttrans értékét (vagy értékeit) az
alkalmazásnak megfelelően tudják beállítani az anyag előállításakor. Gyors reagálásuk és
nagy visszaalakulási feszültségük miatt az alakemlékező fémötvözeteket például
beavatkozó/kapcsoló egységként használják gépjárművekben vagy repülőgépekben.
Kétirányú alakemlékező képességük elengedhetetlen a robottechnikában például
mesterséges izmok kialakításához. Az orvostechnikában pedig a NiTi ötvözetek
biokompatibilitását használhatják ki pl. értágító betét (stent) készítésére [50]. Azonban az
alakemlékező fémötvözetek előállítása igen költséges, emiatt egyre több területen
próbálják őket alakemlékező polimerekkel helyettesíteni. A nagy alakváltozásra képes,
biokompatibilis alakemlékező polimerek egyes orvostechnikai alkalmazásoknál (pl. a test
melegére összehúzódó, és idővel lebomló sebvarró cérna [51]) jól használhatók, azonban
kis visszaalakulási feszültségük problémát jelent olyan alkalmazásoknál, ahol mozgatni
kell egy másik alkatrészt, vagy valamilyen terhelés ellenében kell visszaalakulni [52].
Ezért az alakemlékező polimerek fejlesztésében a visszaalakulási feszültség növelése
kulcsfontosságú [53], és erre az epoxigyanta alapú alakemlékező polimerek és
kompozitjaik tűnnek a legalkalmasabbaknak [54].
Alakemlékező
fémötvözetek

Alakemlékező
polimerek

6-8

0,9-1,2

8

akár 800

Alakadási feszültség [MPa]

50-200

1-3

Visszaalakulási feszültség [MPa]

150-300

1-3

<1s

< 1 s-néhány perc

lehetséges

lehetséges

nem lehetséges
> 1000°C
nagy nyomás

lehetséges
< 400°C
alacsony nyomás

~ 500

< 20

Jellemzők
Sűrűség [g/cm3]
Alakváltozás mértéke [%]

Visszaalakulás ideje
Biokompatibilitás
Biodegradálhatóság
Feldolgozás körülményei
Ár [$/kg]

2. táblázat Alakemlékező polimerek és alakemlékező fémötvözetek
tulajdonságainak összehasonlítása [49, 55]
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2.4. Alakemlékező epoxigyanták
Az epoxigyanták epoxi végcsoportokat tartalmazó monomer vagy oligomer
molekulákból készülnek, amelyeket különféle térhálósítókkal (pl. di- vagy poliamin, illetve
di-

vagy

polikarbonsav-anhidrid)

lehet

„kikeményíteni”,

azaz

háromdimenziós

hálószerkezetté alakítani [56]. A 9. ábra epoxigyanta diaminnal történő térhálósítását
mutatja. A reakcióban az epoxi komponensen, az aminon vagy anhidriden kívül más
vegyületek is részt vehetnek, így a fizikai, mechanikai és alakemlékezési tulajdonságok
kémiai módosítására is lehetőség van [57]. Az alakemlékezés alapja az epoxigyanták
esetében a kémiai térháló és a térhálócsomópontok közt lévő molekularészek Tg-n
bekövetkező üveges/nagyrugalmas fázisátmenete, amely az alakemlékezésnél az
átalakulási hőmérsékletnek (Ttrans) felel meg. Epoxigyanták Tg-jét a térhálósűrűség és a
molekulaszegmensek kémiai szerkezete együttesen határozzák meg. Minél nagyobb a
térhálósűrűség és a molekulaláncok merevsége, annál magasabb az epoxigyanta Tg-je. Az
aromás gyűrűket tartalmazó molekularészek merevebbek az alifás molekularészekhez
képest [58].

9. ábra Epoxigyanta térhálósítása diaminnal: az amin csoportok hidrogén atomjai az epoxi csoporttal
addíciós reakcióba lépnek [56]

Az epoxigyantákat hagyományosan szálerősített kompozitok mátrixanyagaként
használják, mert jó az adhéziójuk a legkülönfélébb erősítőanyagokhoz. Kompozit
szerkezeti anyagként történő alkalmazásoknál a minél magasabb Tg-vel rendelkező gyanták
fejlesztése az elsődleges cél [59], mivel feladatukat üveges állapotukban tudják hatékonyan
ellátni. Ezzel szemben az alakemlékező anyagoknál a Ttrans-t mindig adott alkalmazásnál
előforduló vagy előállítható inger-hőmérséklethez kell igazítani (pl. gépjárművekben lévő
aktuátorok esetében 100°C körüli hőmérséklet az ideális Ttrans). Ezért a Ttrans, és így az
alakemlékező

epoxigyantáknál

a

Tg

testreszabhatósága

fontos

követelmény.

Epoxigyantáknál több módszer is létezik a Tg beállítására. Ezek egy része azon alapul,
hogy ha a térhálósító a sztöchiometriai mennyiségnél – amikor az egymással reagálni
képes funkciós csoportok moláris mennyisége megegyezik – kevesebb, akkor reagálatlan
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epoxi csoportok maradnak a végtermékben, és a térhálósűrűség, és így a Tg is alacsonyabb.
Egy biszfenol-A alapú diepoxidot aromás diaminnal térhálósítva és a térhálóssági fokot
50% és 100% közt változtatva 45°C és 145°C közt lehet változtatni az epoxigyanta Tg-jét
[60]. Azonban stabilitás szempontjából nem szerencsés reaktív csoportokat hagyni a
késztermékben, ezért a sztöchiometriát megtartó Tg módosító módszereket kell előnyben
részesíteni. Ez utóbbiak a kiindulási molekulák szerkezetének megválasztásával tudják
szabályozni a Tg-t. A tulajdonságmódosítás érdekében akár több különböző epoxigyantát
és/vagy térhálósítót is lehet egymással variálni [54, 61, 62].
Az alakemlékező epoxigyanták jó, legalább 95%-os alakrögzítési és visszaalakulási
tényezővel rendelkeznek [63], és ez mind az üveges, mind a nagyrugalmas állapotbeli
viszonylag

magas

modulusuknak

köszönhető.

Összehasonlításképpen

az

utólag

térhálósított polietilénnél Rf ≤ 96% és Rr ≤ 94% [53].
Liu és munkatársai [60] alakemlékező epoxigyanták visszaalakulását vizsgálták 12
mm átmérőjű henger köré hajlított 120 mm x 20 mm x 2 mm méretű lapka próbatesteken.
A próbatesteket – Tg-jük felett 20°C-kal – U alakban (rögzített ideiglenes alak) a tüske köré
hajlították, majd a kényszert fenntartva szobahőmérsékletűre hűtötték. Pár perc múlva
megszüntették a külső kényszert, és mérték a rögzült ideiglenes alak szögét. Ezután a
meghajlított próbatesteket újramelegítették úgy, hogy 30 percenként 2°C-kal emelték a
hőmérsékletet, és mérték a próbatest visszaalakulási szögét. A visszaalakulási szög és a
maximálisan meghajlított alak szögéből számították a visszaalakulás mértékét (10. ábra).

10. ábra 12 mm átmérőjű henger köré U alakban meghajlított 2 mm vastag, 60-90% konverzióig
térhálósított epoxigyanták visszaalakulásának mértéke a hőmérséklet függvényében (a), és az
ideiglenes, valamint eredeti alakokat szemléltető fényképek (b) [60]
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A rögzült és a rögzített alakok közt kevesebb, mint 1°-os különbséget tapasztaltak,
vagyis az alakrögzítési tényező mindegyik mintánál több, mint 99,5% volt. A
visszaalakulási tényező mindegyik mintánál elérte a 100%-ot. Ezen kívül húzóvizsgálattal
meghatározták a 60%-ban térhálós (EP-60) minta szakítószilárdságát szobahőmérsékleten,
és a Tg-nél 20°C-kal magasabb hőmérsékleten (11. ábra). A húzóvizsgálat során 250 mm x
20 mm x 2 mm nagyságú lapka próbatesteket 25 mm befogási hosszal és 5 mm/perc húzási
sebességgel szakítottak el. Szobahőmérsékleten, tehát üveges állapotban az epoxigyanta
ridegen

viselkedik,

vagyis

kis

alakváltozás

mellett

(~2%)

viszonylag

nagy

szakítószilárdságot mutat (~60 MPa). Ezzel szemben Tg felett szívós viselkedésű, nagy
alakváltozás mellett (~30%) kicsi a szakítószilárdsága (~15 MPa).

11. ábra Alakemlékező epoxigyanta (EP-60, 60%-ban térhálósított EP) szakítóvizsgálata
szobahőmérsékleten és 73,7°C-on (Tg+20°C) [60]

Az alakemlékező vizsgálatot többször egymás után megismételve azt tapasztalták,
hogy a próbatestek kilenc ciklus után is képesek teljesen visszanyerni alakjukat. Az EP-60as

jelölésű

mintát

kilenc

alakemlékező

cikluson

keresztül

vizsgálták.

Ezután

meghatározták a szobahőmérsékletű szakítószilárdságát, amely 6%-kal csökkent az
eredetihez képest.

2.5. Alakemlékező epoxigyanta alapú kompozitok
Az alakemlékező polimerek visszaalakulási feszültségének növelésére kézenfekvő
módszer az erősítőanyagok alkalmazása. Az epoxigyanták esetében ez még hangsúlyosabb
jó adhéziós képességük miatt. Erősítésre lehet használni mikro- vagy nanorészecskéket,
illetve hosszú szálakat vagy végtelen szálakból álló struktúrákat, textíliákat. A mikro- és
nanorészecskéket (pl. szén nanocső, szén nanoszál, korom) jellemzően a polimer
elektromos vezetőképességének növelésére, így az elektromos árammal ellenállás-hevítés
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útján aktiválható alakemlékezés elősegítésére használják töltőanyagként [64-66]. A
multifunkcionalitás mellett az így előállított alakemlékező kompozitoknál a visszaalakulási
feszültség növelhető például SiC [67] vagy organofil montmorillonit agyagásvány [68]
alkalmazásával, azonban kinyíló szerkezeti anyagokhoz nem elegendők. Ez utóbbi
feladathoz a hosszú szálas vagy végtelen szálas erősítés célravezetőbb, azonban ezek
hátránya a csökkenő deformabilitás. A különféle erősítőszálak (üveg, szén, aramid, len,
kender, juta stb.) eltérő mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek (3. táblázat, [69-72]),
amelyek közül a szakadási nyúlás utal a deformálhatóságra.
Erősítőszál

Sűrűség
[g/cm3]

Szakítószilárdság
[MPa]

Húzó modulus
[GPa]

Szakadási
nyúlás [%]

Üvegszál (S típus)

2,5-2,6

2000-3500

70

2,5-4,8

Szénszál/grafitszál

1,7-2,2

1100-4000

54-880

0,3-2,0

Aramid szál

1,4

3000-3150

63-67

3,3-3,7

Lenszál

1,5

350-1100

28

2,7-3,2

Kenderszál

1,5

550-900

70

1,6

Jutaszál

1,3-1,5

390-770

13-27

1,2-1,5

Pamutszál

1,5-1,6

290-800

6-13

7-8

3. táblázat Erősítőszálak sűrűsége és húzóvizsgálati tulajdonságai [69-72]

Noha a szénszál szakadási nyúlása alacsonyabb az üvegszálénál, mégis szénszálakkal
erősítik az alakemlékező epoxigyantát űrtechnikai alkalmazásokhoz [73], amely
kompozitokra az EMC (elastic memory composites) elnevezés terjedt el a kutatók egy szűk
körében (főleg az Amerikai Egyesült Államokban). Az alakemlékező kompozitok az
alkalmazásuk során (csuklók, pántok, zsanérok) jellemzően nem húzó igénybevételnek
lesznek kitéve, hanem hajlító vagy esetleg csavaró igénybevételnek, így ezeknél az
igénybevételeknél a szakadási nyúlásból nem lehet egyszerűen következtetni a
deformálhatóságra. A hosszúszálas erősítésű epoxi kompozitok hajlításakor akár az
erősítőszál szakadási nyúlásnál nagyobb mértékű szélső szál-nyúlás is elérhető, amelyet a
nyomott oldalon lévő szálak mikro-kihajlásaival (microbuckling) magyaráznak (12. ábra)
[74, 75].
Tönkremenetel általában 5%-os vagy nagyobb deformációknál következik be
szálszakadás és/vagy rétegelválás formájában [76]. Üvegszálra vagy más erősítőszálra
hasonló vizsgálatokat illetően nem találni publikált eredményt. Továbbá nagyon kevés
olyan publikáció van, amelyben epoxigyanta mátrixú kompozitok alakemlékező
képességeit számszerűen jellemeznék, és a meglévők is hiányos információkat
szolgáltatnak.
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Húzófeszültség

h

Nyomófeszültség

Semleges
szál

12. ábra Mikro-kihajlás sematikus ábrázolása és a keresztmetszeti feszültségprofil alakemlékező
szénszál-erősítéses epoxi kompozitok (EMC, elastic memory composite) hajlításakor, ahol h a
próbatest vastagsága [76]

Ayranci és munkatársai [77] epoxigyanta mátrixú, szénszövet erősítésű kompozitot
hasonlítottak össze erősítés nélküli epoxigyantával. Vizsgálataik során a kompozit
mintából kétféleképpen vágtak ki próbatesteket. Az egyik esetben a próbatestek
hossztengelyéhez képest a szénszálak irányítottsága 0°/90°, míg a másik esetben -45°/+45°
volt. Hárompontos hajlító igénybevételű DMA vizsgálatokkal bemutatták, hogy az erősítés
és annak irányítottsága hatással van a merevséggel arányos tárolási modulusra (13. ábra
(a)). A -45°/+45° erősítésű és a 0°/90° erősítésű próbatestek üveges tárolási modulusa
másfélszer, illetve két és félszer nagyobb az erősítetlen epoxigyantához képest. Az erősítés
a Tg-re is hatással van, kis mértékben csökkenti azt. A 13. ábra (b) részén látható görbék
alapján az EP Tgtgδ – a veszteségi tényező maximumánál lévő hőmérséklet – értéke 64°C, a
-45°/+45° erősítésűé 58°C és a 0°/90°erősítésűé 55°C. A szerzők a Tg csökkenés okát nem
magyarázták.

13. ábra Szénszövettel erősített és erősítés nélküli EP minták DMA görbéi: tárolási modulus (a) és
veszteségi tényező (b) a hőmérséklet függvényében [77]

Hőkamrával felszerelt szakítógép segítségével hárompontos hajlító elrendezésben
(14. ábra) ún. terheléses, vagy más néven gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálatot
végeztek.
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14. ábra Hárompontos hajlító elrendezésben deformált próbatest a rögzített ideiglenes alakban [77]

Ennél a vizsgálatnál a próbatestek vastagsága 6,1 mm, szélessége 13,1 mm és
hosszúsága 70 mm volt. Az alakadást Tg felett végezték 5 mm keresztfej-elmozdulásig (ez
a rögzített ideiglenes alak, εm), amely 11,4% szélsőszál-nyúlásnak felel meg. Ezután a
próbatestet lehűtötték az 5 mm-es keresztfej-elmozdulás fenntartása mellett. A terhelő erőt
ábrázolva az idő függvényében (15. ábrán folytonos vonallal jelölt görbék) azt láthatjuk,
hogy az erő 50 s-nál eléri a maximumot, feltehetően itt érték el az 5 mm-es keresztfejelmozdulást, és kezdték meg a próbatest hűtését. Az 50 s utáni része a terhelőerő-idő
görbének hasonlít egy feszültség-relaxációs görbéhez, de nem szabad elfelejteni, hogy a
hőmérséklet ezalatt csökken. Az alakrögzítéskor tapasztalható feszültségrelaxáció-szerű
terhelőerő-csökkenés az entrópiarugalmas deformáció befagyásának, vagyis a külső
energia anyagban történő eltárolódásának következménye.

15. ábra Erősítetlen EP és szénszövettel erősített EP/CF alakadása és alakrögzítése során regisztrált
terhelőerő, valamint az újramelegítéskor (rögzült alakban tartott próbatesten) mért visszaalakulási erő
az idő függvényében [77]
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Az alakrögzítés után a terhelőerőt megszüntették, és a rögzült alakban tartva
újramelegítették a próbatesteket. Az újramelegítés során a próbatest által kifejtett erőt,
vagyis a visszaalakulás erejét mérték (15. ábrán szaggatott vonallal jelölt görbék). A
visszaalakulás ereje a 0°/90°-os próbatestnél csökkent a legnagyobb mértékben (26%) az
alakadás erejéhez képest. Ez azért van, mert az olyan gátolt visszaalakulású alakemlékező
vizsgálatnál, ahol a rögzült ideiglenes alakban tartják a próbatestet (és nem a rögzített
ideiglenes alakban), ott az alakrögzítő képesség nagyban befolyásolja az újramelegítéskor
mérhető erőt. Ilyen esetben anélkül, hogy közölnék a rögzült ideiglenes alakot, vagy az
abból számolt alakrögzítési tényezőt, és a hajlító/szakító/stb. görbét, nem lehet eldönteni,
hogy miért, és miért annyival kisebb a visszaalakulás ereje az alakadási erőnél. Annak
ellenére, hogy a visszaalakulási erők kisebbek az alakadásinál, a kompozit minták nagyobb
erő kifejtésére képesek visszaalakulásuk során, mint az erősítetlen epoxigyanta. A 45°/+45°-os erősítés esetén 2,7-szeres, míg 0°/90°-os erősítés esetén közel 6-szoros volt a
visszaalakulási erő növekedése az erősítetlen epoxigyantához képest. Sajnos a minták
alakrögzítő képességét nem közlik a cikk szerzői, csak annyit említenek, hogy mindhárom
minta kiváló alakvisszanyerési képességgel rendelkezik. Az erősítőanyagok alkalmazása
pozitív hatással van a mechanikai tulajdonságokra, így az alakemlékező polimer alapú
kompozitok fejlesztése és vizsgálata ígéretes.
Az űrtechnikában elsősorban kinyíló, önfelépítő szerkezetek (reflektor, antenna,
napelem) váz vagy merevítő anyagaként alkalmazhatják az alakemlékező epoxi
kompozitokat.

Az

űrbe

szállító

eszközök

rakterének

jobb

helykihasználásával

csökkenthetők a szállítási költségek. A Harris Corporation által kifejlesztett reflektor
pereme mentén körbefutó alakemlékező epoxi kompozitból készült merevítő segítségével a
szállítás becsomagolt (ideiglenes alak) formában gazdaságos, és a kinyitásához sem kell
külön mozgatószerkezet (16. ábra) [26].

16. ábra EMC felhasználásával készült reflektor ideiglenes (balra) és visszanyert (jobbra) alakjában
[26]

Alakemlékező anyag űrben történő aktiváláshoz lehet használni a napsugárzást vagy
ellenállás hevítést (melegítés fűtőszállal vagy vezetőképes alakemlékező anyag
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alkalmazásával). Űrben kinyíló, napelemet tartó rudat fejleszt szintén EMC anyagból a
Composite Technology Development (17. ábra) [26,78].

17. ábra EMC tartórúd napelem űrben történő kihajtogatásához [26]

2.6. Több alakra emlékező epoxigyanta alapú anyagtársítások
Ha egy alakemlékező polimer – a permanens térháló megléte mellett – egynél több,
eltérő átalakulási hőmérséklettel (Ttrans) jellemezhető molekuláris kapcsolót tartalmaz,
akkor képes – egy alakemlékezési cikluson belül – több alakra is emlékezni. A több alakra
emlékező polimerek alakemlékezési ciklusát egy hőre aktiválódó két alakra emlékező –
tehát egy alacsonyabb (Ttrans,L) és egy magasabb (Ttrans,H) átalakulási hőmérséklettel
rendelkező – polimeren mutatja be részletesebben a 18. ábra. Az eredeti (A) alakú anyagba
két lépésben két különböző ideiglenes alak (először B majd C) programozható, majd
újramelegítés hatására az utoljára rögzített ideiglenes alakból (C) képes visszaalakulni az
előzőleg programozott ideiglenes alakba (B), végül visszanyeri eredeti (A) alakját.

18. ábra Két alakra emlékező polimer alakemlékezési ciklusa, ahol Ttrans,L az alacsonyabbik, Ttrans,H a
magasabbik átalakulási hőmérséklet, A az eredeti, B az első ideiglenes és C a második ideiglenes alak
[79]

27

Fejős Márta

PhD értekezés

Egynél több molekuláris kapcsoló kialakítása egy anyagon belül minden
alakemlékező polimer anyagcsaládnál másképp oldható meg. Két olyan publikációt lehet
idézni, amelyek epoxigyanta alapú, több alakra emlékező anyagtársítások előállításának
módját és alakemlékező képességeinek vizsgálatát mutatják be. Xie és munkatársai [79]
különböző Tg-jű epoxigyanták egymásra rétegezésével állítottak elő makroszkópikusan is
heterogén, két alakra emlékező, kétrétegű (bilayer) epoxigyantákat (BE). Luo és Mather
[80] viszont egy részbenkristályos, termoplasztikus, térháló hiányában önmagában nem
alakemlékező polimert szálpaplan formájában ágyaztak olyan epoxigyantába, amelynek
Tg-je alacsonyabban

van a szál olvadási

hőmérsékleténél. Az így előállított

makroszkópikusan homogén, de mikroszkópikusan heterogén anyagtársítás szintén két
alakra emlékező képességgel rendelkezik. Ebben a fejezetben ezt a két tanulmányt
mutatom be részletesebben.
Xie kutatócsoportja [79] egy alacsonyabb és egy magasabb Tg-vel rendelkező
epoxigyantát egy merevebb és egy hajlékonyabb szerkezetű epoxi komponens különböző
arányú keverékének ugyanazzal a diaminnal történő térhálósításával állítottak elő. Mindkét
gyanta esetében az epoxi komponensek epoxi csoportjai és a diamin aktív hidrogén atomjai
egyenlő mól arányban voltak. Az alacsonyabb (low) és magasabb (high) Tg-jű
epoxigyanták (jelölésük rendre L és H) Tg értékei 38°C, illetve 75°C volt. Ennek a két
gyantának a felhasználásával állítottak elő kétrétegű epoxigyantákat úgy, hogy alumínium
öntőformában először a H jelű epoxigyantát részlegesen (kb. 90%-os konverzióig)
térhálósították, majd erre a rétegre öntötték rá és térhálósították az L jelű gyantát ezúttal a
teljes konverzió eléréséig. Ezzel a módszerrel négy különböző rétegvastagság-arányú
mintát (BE1-4) készítettek (4. táblázat).
Minta

Rétegvastagságarány hL/hH [-]

Rf1 (A B)
[%]

Rf2 (B C)
[%]

Rr1 (C B)
[%]

Rr2 (B A)
[%]

BE1

74:26

76

96

92

99

BE2

72:28

78

94

98

97

BE3

56:44

96

83

93

99

BE4

31:69

97

71

93

97

H

0:100

100

-

-

99

L

100:0

-

100

101

-

4. táblázat Egyrétegű L és H epoxigyanták és kétrétegű epoxigyanták (BE1-4) alakrögzítési és
visszalakulási tényezői, ahol A eredeti alak, B első ideiglenes alak és C második ideiglenes alak [79]

A BE2 és BE3 minták kétoldalon befogott tartó (dual cantilever) elrendezésű DMA
görbéit a 19. ábra mutatja.
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19. ábra Kétrétegű EP-k DMA görbéi különböző rétegvastagság-arányoknál: BE2 (a), BE3 (b) [79]

Az első modulusesés az L epoxigyanta üveges/nagyrugalmas fázisátmenetéhez, a
második pedig a H gyantáéhoz tartozik. Ahol a tárolási modulus a hőmérséklet
függvényében nagyságrendeket csökken, ott van az üveges átmeneti hőmérséklettartomány. Mindkét diagramon látható, hogy a két Tg-t egy köztes plató jól elkülöníti
egymástól. A köztes plató magassága, vagyis az egyes gyanták fázisátalakulásaihoz tartozó
modulusesések egymáshoz viszonyított nagysága függ a rétegvastagság-arányoktól.
Az alakemlékezést hárompontos hajlító elrendezésben erővezérléssel vizsgálták
DMA berendezésben. Az első ideiglenes alakhoz akkora feszültséggel terhelték a
próbatestet, hogy körülbelül 2,5-3%-os szélső szál-nyúlást érjenek el a próbatestben, míg a
második ideiglenes alaknál 5-6%-osat (20. ábra).

20. ábra BE3 jelölésű kétrétegű epoxigyanta két lépcsős alakemlékező ciklusa, ahol ε0 az eredeti alak,
εm1 az első rögzített ideiglenes alak, εm2 a második rögzített ideiglenes alak, εu1 az első rögzült ideiglenes
alak, εu2 a második rögzült ideiglenes alak, εp1 a visszanyert első ideiglenes alak, és εp2 a visszanyert
eredeti alak mért nyúlásértékei [79]
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A rögzített alaknak megfelelő deformáció értéket kb. 1%-os hibával tudták
erővezérléses alakadással szabályozni. A szerzők nem említik, de ehhez előzetes
hajlítóvizsgálatok kellettek, hogy a hajlító görbék segítségével minden egyes mintánál meg
lehessen határozni a rögzített alaknak megfelelő nyúláshoz tartozó feszültséget. A vizsgált
minták alakrögzítési- és visszaalakulási tényezőit a 4. táblázat tartalmazza. Az egyrétegű
minták alakrögzítő és alakemlékező képessége is kiváló. A kétrétegű mintáknál a H jelű
gyantaréteg vastagságának növekedésével nő az első ideiglenes alak rögzítésének jósága
(Rf1) és egyúttal csökken a második ideiglenes alaké (Rf2). Ez abból adódik, hogy az első
ideiglenes alak rögzítésekor a H jelű gyantaréteg „fagy be”, de az L jelű réteg még
nagyrugalmas állapotban van, és az eredeti alakját igyekszik fenntartani. A második
ideiglenes alak rögzítése pedig az L jelű gyantaréteg „befagyasztásával” kell hogy
megvalósuljon, de a már „befagyott” H jelű gyantaréteg nagyságrendekkel nagyobb
modulusa ezt a második alakítást akadályozza.
Ezek alapján a szerzők három pontban foglalták össze az optimális két alakra
emlékezés feltételeit.
Jól elkülönülő átalakulási hőmérsékletek (Ttrans).
Erős határfelületi kapcsolat.
A rétegek (vagy mikro-fázisok) modulusai és arányai közti megfelelő
egyensúly.
Az első, és legfontosabb feltétel, hogy a két epoxigyanta réteg egymástól jól
elkülönülő Tg-vel rendelkezzen. Az epoxigyanták előző fejezetben bemutatott Tg
módosításának lehetőségei így itt is kulcsfontosságúak. A második feltétel, hogy a két
réteg közt erős, elsőrendű kötésekkel létrejövő kapcsolat legyen. Epoxigyantáknál akkor
alakul ki kémiai kapcsolat két réteg között, ha az első réteget csak részlegesen
térhálósítják, és reagálatlan funkciós csoportok a második rétegként ráöntött gyantával is
reakcióba lépnek. Harmadik feltétel pedig a rétegvastagságok és a modulusok arányának
ismerete, amely az alakemlékező jellemzőket nagymértékben befolyásolja. Ez utóbbi nem
a két alakra emlékezés feltétele, hanem annak tervezhetőségéhez szükséges.
A szerzők nem térnek ki arra, hogy mit tekintenek optimális két alakra
emlékezésnek. Valószínűleg azért nem, mert azt majd az adott alkalmazás fogja
meghatározni. Alkalmazástól függetlenül pedig a négy alakemlékezési tényező átlagát
lehet célfüggvénynek tekinteni, amelynek maximuma az optimum. Ez alapján a BE3 jelű
minta közelíti meg a legjobban az optimumot.
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A másik módszer több alakra emlékező epoxigyanta alapú anyagtársításra, ha
alakemlékező epoxigyanta mátrixba részbenkristályos, hőre lágyuló polimer szálpaplant
ágyazunk. A gyanta nagyrugalmas amorf → üveg amorf fázisátmenetével rögzíthető az
egyik, és a szál ömledék → szilárd halmazállapot átmenetével pedig a másik ideiglenes
alak. A kapilláris hatás miatt az ömledék nem folyik ki a korábban szálpaplan köré
keményített mátrixból.
Luo és Mather [80] polikaprolakton (PCL) szálpaplant állítottak elő oldatból történő
elektroszálképzéssel,

ahol

kloroform

és

dimetil-formamid

keverékét

használták

oldószerként. A szálpaplan (21. ábra (a)) 760±220 nm átmérőjű szálakból áll, és ahogy az
ábrán

látszik

a szálak

kereszteződései

egybeoldódtak,

így a

szálpaplan

egy

háromdimenziós térhálót alkot. Ezt a szálpaplant folyékony epoxigyantába mártották, majd
a gyantafelesleget spatulával távolították el. A PCL olvadását elkerülve a gyantát 40°C-on
térhálósították. Ezzel a módszerrel előállított EP/PCL szálpaplan 17,5 m%-ban tartalmaz
PCL-t.
Általában kristályos fázist csak úgy lehet az alakemlékező ciklusba bevonni, ha a
molekulaláncokat valami az eredeti pozícióban tartja, és nem engedi, hogy maradandóan
eltávolodjanak egymástól. Ezt leggyakrabban hőre lágyuló, részbenkristályos polimereknél
utólagos térhálósítással oldják meg. Az EP/PCL szálpaplan anyagtársítás esetében viszont
a gyanta rögzíti a szálakat azzal, hogy körbeágyazza azokat, így a PCL olvadás és
újrakristályosodás után is megtartja szál formáját. Ezt a szerzők az EP/PCL szálpaplan
ridegtöret-felületének elektronmikroszkópi képéből (21. ábra) állapították meg.

21. ábra Polikaprolakton (PCL) szálpaplan (a) és epoxigyanta/PCL szálpaplan minta ridegtöretfelületének (b) elektronmikroszkópi képe [80]

A szerzők szerint jól látható az egymásba hatóló szál/mátrix szerkezet. Azonban, ha
valóban ridegtöretről lenne szó, akkor nem szabadna szabadon álló szálakat látnunk.
Valószínűbb, hogy a 21. ábra b képén látható szálak a PCL fázis törés miatt bekövetkező
intenzív plasztikus deformációjára utalnak. A szerzők megállapításával – miszerint jól
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látható az egymásba hatoló szál/mátrix szerkezet – ellentétben ebből a „ridegtöret”-i
képből nem lehet egyértelműen következtetni az anyagtársítás valódi morfológiájára.
A mintakészítés és az alakemlékezés miatt is kedvezőbb, ha olyan epoxigyantát
választunk, amelynek Tg-je alacsonyabb a PCL olvadási hőmérsékleténél (Tm = 55°C). Ez
esetben a PCL kristályosodása rögzíti az első ideiglenes alakot, és az EP üvegesedése a
másodikat. A 22. ábra egy ilyen két alakra emlékező anyagtársítás fázisátalakulásait
mutatja sematikus DMA görbéjén keresztül.

22. ábra Két alakra emlékező EP/PCL szálpaplan sematikus DMA görbéje [80]

Az első és a második alakadás a Tm<T és a Tg<T<Tm hőmérsékleti platókon történik.
Az alakrögzítés történhet túlhűtéssel, vagy csak éppen a fázisátalakulás bekövetkezéséig
történő hűtéssel. Luo és Mather [80] piskóta próbatesteken vizsgálták a kompozitok
alakemlékező képességét húzó elrendezésben. A vizsgálatot DMA berendezésben végezték
erővezérléses üzemmódban. Az első és második alakadásnál a húzóerőt 0,05 N/perc
sebességgel növelték egészen addig, amíg a megnyúlás el nem érte a 15% (első ideiglenes
alak), illetve a 30%-os értéket (második ideiglenes alak). Az egyes alakadások után a
húzóerőt fenntartva a mérőteret lehűtötték. Az első ideiglenes alak rögzítésénél két
különböző hűtési módot hasonlítottak össze. Az első hűtési módnál túlhűtést (23. ábra (a)),
a másiknál mérsékelt hűtést és egy órás hőntartást (23. ábra (b)) alkalmaztak. A hűtés
sebessége mindig 3°C/perc volt.
A második ideiglenes alak rögzítése megegyezett a két esetben. Mindkét ideiglenes
alak rögzítése után a külső húzóerőt 0,001 N-ra csökkentették (kvázi terhelésmentesítés).
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Az alakrögzítés utáni terhelésmentesítés azért fontos lépés, mert ilyenkor lehet mérni a
rögzült ideiglenes alakoknak megfelelő nyúlásértékeket, amely mind az alakrögzítési mind
a visszaalakulási tényező számításához szükséges. A visszaalakulást egy lépésben,
3°C/perc felfűtéssel idézték elő.

23. ábra Két alakra emlékező EP/PCL szálpaplan alakemlékező vizsgálata túlhűtéssel (a) és
hőntartással (b), ahol ε0 az eredeti alak, εm1 a rögzített első ideiglenes alak, εu1 a rögzült első ideiglenes
alak, εm2 a rögzített második ideiglenes alak, εu2 a rögzült második ideiglenes alak, εp1 a visszanyert első
ideiglenes alak és εp2 a visszanyert eredeti alak mért nyúlásértékei [80]

Az alakemlékezést vizsgálták egy lépéses alakrögzítéssel is, ahol a próbatestet 30%os nyúlásig deformálták 80°C-on, majd az erő fenntartásával 0°C-ra hűtötték, és az erőt
minimálisra csökkentették. A visszaalakulás ebben az esetben is az előzőekhez hasonlóan
két lépcsőben történik, de a köztes tehermentesítés hiánya miatt az alakemlékező tényezők
nem számolhatók.
Az 5. táblázat tartalmazza a kétféle alakemlékező vizsgálat eredményeit kétféle
mintára, amelyek az epoxigyanta Tg-jében különböznek egymástól. Ezekből nem lehet
egyértelmű következtetéseket levonni a mátrix Tg-jének vagy a hűtési módnak a hatásáról,
azonban az szembetűnik, hogy az első ideiglenes alak rögzítésének jóságát jelző Rf1
tényező minden esetben jóval elmarad a többi alakemlékezési tényezőtől. Ezt a csekély
(17,5%) PCL tartalommal magyarázták. Az első ideiglenes alak a PCL kristályosodásával
rögzül, és az eredeti alakra törekvő mátrix ellenében kell hatnia. Luo és Mather [80] két
lehetséges megoldást említ az Rf1 növelésére:
PCL szálak tömegarányának növelése a kompozitban,
PCL szálak kereszteződéseinek növelése.
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Ezen kívül a kristályos PCL szálak merevségének növelése is alkalmas Rf1 növelési
módszer lehet. Ezt például a szálképzés során a PCL oldatban diszpergált
nanorészecskékkel (pl. grafén, szén nanocső) lehet megtenni.
Minta
D20N80(Tg=15°C)/PCL
szálpaplan
D30N70(Tg=24°C)/PCL
szálpaplan

Első
ideiglenes
alak rögzítése

Rf1 (A B)
[%]

Rf2 (B C)
[%]

Rr1 (C B)
[%]

Rr2 (B A)
[%]

túlhűtés

74,4

98,7

89,8

91,5

hőntartás

76,7

98,7

90,1

92,9

túlhűtés

73,9

99,0

93,4

102,1

hőntartás

73,5

97,0

91,6

101,8

5. táblázat Két alakra emlékező EP/PCL szálpaplan minták alakemlékező vizsgálatainak eredményei,
ahol A az eredeti alak, B az első ideiglenes alak és C a második ideiglenes alak [80]

2.7. Az irodalom kritikai elemzése, az értekezés célja
Az alakemlékező polimerek deformálhatósága, amely elérheti a 800%-ot is,
jelentősen meghaladja az alakemlékező fémötvözetekre jellemző 1-8%-ot. Emellett főleg a
biokompatibilitás és a biodegradálhatóság tette lehetővé egyes alakemlékező polimerek
orvostechnikai alkalmazásokban (pl. a test melegére összehúzódó és idővel lebomló
sebvarró cérna) történő elterjedését. Az alakemlékező polimerek kedvező ára pedig az
alakemlékező fémek kiváltását ösztönzi egyéb területen (járműtechnika, űrtechnika,
robottechnika) is. Azonban kis visszaalakulási feszültségük problémát jelent a legtöbb
alkalmazásnál, ugyanis az alakemlékező egységnek legtöbbször mozgató feladata van,
vagy valamilyen mechanikai terhelés ellenében kell visszaalakulnia.
Az epoxigyanta kémiai térhálócsomópontjai és széles határok közt beállítható Tg-je
miatt kiváló hőre reagáló alakemlékező polimernek számít. Az alakemlékező
epoxigyantáknak a deformálhatósága (<80%) csekélyebb egyes polimerekhez képest, de
nagyobb rugalmassági modulusuk miatt szerkezeti anyagként jobban alkalmazhatóak. Az
epoxigyanta emellett hagyományosan jó mátrixanyag, mivel jó határfelületi kapcsolat
alakítható ki a különféle erősítőanyagokkal (p. üvegszál, szénszál) történő társításkor.
Ezeket együttvéve az alakemlékező epoxigyanták a legalkalmasabb jelöltek az
alakemlékező fémek kiváltására olyan területeken, ahol megkövetelt a nagy visszaalakulási
erő (mozgató, beavatkozó szerkezetek).
Az alakemlékező epoxigyanta alapú kompozitokat például az űrben használatos
nagyméretű szerkezetek (reflektor, antenna, napelem stb.) vázaként tudják alkalmazni,
hogy ezeket összehajtogatott, ideiglenes formában tudják szállítani az alkalmazási helyre,
majd ott valamilyen inger (főként elektomos áram, vagy napsugárzás) hatására maguktól
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kihajtogatódnak. Ezzel gazdaságosabbá lehet tenni ezen eszközök űrben történő szállítását.
Kereskedelmi forgalomban már kaphatók szénszövet erősítésű epoxigyanta mátrixú
kompozitok kinyíló szerkezetek előállítására, de az erősítőanyagok alakemlékező
képességre gyakorolt hatását tárgyaló tanulmányok hiányoznak a szakirodalomból. Emiatt
célul tűztem ki a hagyományos erősítőanyagok (üvegszál, szénszál) alakemlékező
képességre gyakorolt hatásának vizsgálatát, az ezzel kapcsolatos lehetőségek és problémák
feltárását, valamint a kutatásra érdemes irányvonalak feltérképezését.
Hagyományos erősítőszálak mellett a növényi eredetű erősítőszálak alakemlékezésre
gyakorolt hatását is érdemes megvizsgálni, mivel szakadási nyúlásuk hasonló, vagy egyes
esetekben jobb is lehet a hagyományos erősítőanyagokénál. Azonban növényi eredetű
erősítőszálat, amely megújuló forrásból származik, érdemes szintén megújuló eredetű
mátrixba ágyazni, ezzel is csatlakozva a megújuló forrásból előállítható (növényi eredetű)
polimerek fejlesztéséhez. A megújuló forrásból származó polimereket nevezhetjük
biopolimereknek, de nem szabad ezeket összekeverni a biológiailag összeférhető
(biokompatibilis)

polimerekkel,

vagy

a

biológiailag

lebomló

(biodegradálható)

polimerekkel, amelyeket szintén szokás biopolimereknek nevezni. A továbbiakban a
biopolimerek alatt mindig a megújuló forrásból származó polimereket értem. Természetes
anyagokból előállított epoxigyanta alapú alakemlékező polimer kompozitokra egyáltalán
nincs példa a szakirodalomban, így emiatt is érdemes ezen a területen kísérleteket tenni.
Bio-epoxigyantát létre lehet hozni epoxidált növényi olajok (szójaolaj és lenolaj a
leggyakoribb) anhidrides térhálósításával. Erősítőanyagok pedig különféle növényi
rostokból (len, kender, juta, kenaf, szizál, bambusz stb.) állíthatók elő.
Míg erősítetlen epoxigyanta alakemlékezését húzó igénybevétellel szokás vizsgálni,
addig a szál- vagy szöveterősítéses kompozitokét hajlító igénybevétellel. Hajlításnál
azonban kétféle igénybevételnek van kitéve lokálisan az anyag: a semleges száltól a kisebb
görbületi sugarú ív felé nyomó, a nagyobb görbületi sugarú ív felé pedig húzó igénybevétel
lép fel. Az alakemlékezést is eltérően befolyásolhatja az erősítőanyag annak megfelelően,
hogy a nyomott, vagy a húzott oldalon helyezkedik el. Ezt aszimmetrikusan erősített
epoxigyanta mátrixú kompozitokon célszerű vizsgálni.
Az alakemlékező epoxigyanták egyirányú alakemlékezésre képesek. A kétirányú
alakemlékezés hiányát kompenzálja az, hogy előállíthatók két vagy több alakra emlékező
epoxigyanta alapú anyagtársítások. A több alakra emlékező polimerek fejlesztése új
perspektívákat nyithat meg az alkalmazásokat tekintve. Molekulatervezéssel komoly
vegyészmérnöki feladat ilyen polimerek előállítása, de az epoxigyanták esetében lehetőség
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van ezt megoldani különböző Tg-jű epoxigyanták egymásra rétegezésével vagy olyan
részbenkristályos polimer (pl. polikaprolakton) szálpaplan epoxigyantába ágyazásával,
ahol az epoxigyanta Tg-je alacsonyabb a szál Tm-jénél és a szálak egy térbeli struktúrát
alkotnak. Különböző Tg-jű epoxigyanták egymásra rétegezésénél az alakemlékező
jellemzőket (alakrögzítési és visszaalakulási tényezők) a rétegvastagság-arányok vagy a
rétegek mechanikai jellemzőinek (modulus, merevség) változtatásával lehet optimálni. Az
epoxigyantába ágyazott részbenkristályos szálpaplan esetében az alakemlékező jellemzők
optimálása az összetevők arányának és mechanikai jellemzőinek változtatásán kívül a
szálpaplanban található szál-kereszteződések számának, tehát a morfológia változtatásával
is megoldható. Ezen módosítási lehetőségek többségét még nem vizsgálták.
A szakirodalomban

megtalálható

két

alakra emlékező

epoxigyanta alapú

anyagtársítások közül az epoxigyanta mátrixba ágyazott részbenkristályos, hőre lágyuló
polimer szálpaplanból álló rendszer [80] módosítására ad lehetőséget a szálképzés során a
szálak belsejébe és/vagy felületére juttatható nanorészecskék (pl. szén nanocső, grafén).
Amennyiben a hőre lágyuló, részbenkristályos komponens oldódik az epoxigyanta
epoxi komponensében, akkor ez egy újfajta, in-situ módszert jelenthet két alakra emlékező
epoxigyanta alapú anyagtársítások előállítására. Ez az in-situ előállítási módszer
alkalmazható lehet a szakirodalomban megtalálható két alakra emlékező EP/PCL
anyagtársítás esetében, mivel a PCL oldhatósági paramétere közel áll az epoxi
komponenséhez [81, 82], így valószínűleg oldódik benne.
Az irodalomkutatás alapján az alábbi kutatási célokat tűztem ki:
Az alakemlékező epoxigyanták különféle erősítőanyagokkal (üvegszál,
szénszál, növényi szálak) történő társítása, és az erősítés hajlító
elrendezésben

mért

alakemlékező

jellemzőkre

(üveges

átmeneti

hőmérséklet, alakrögzítési és visszaalakulási képesség, visszaalakulási
feszültség, deformálhatóság mértéke) gyakorolt hatásának vizsgálata,
összefüggések feltárása és elemzése.
Aszimmetrikus erősítés hatásának vizsgálata alakemlékező epoxigyanta
alapú

kompozitok

hajlító

igénybevételű

alakemlékező

jellemzőire

(alakrögzítési és visszaalakulási képesség, visszaalakulási feszültség,
deformálhatóság mértéke).
Két alakra emlékező EP/PCL szálpaplan anyagtársítás módosítása grafén
nanorészecskékkel. A grafén nanorészecskék morfológiára és alakemlékező
36

Fejős Márta

PhD értekezés
jellemzőkre (alakrögzítési és visszaalakulási képességek) gyakorolt
hatásának vizsgálata, és ezek összefüggéseinek elemzése.
Két alakra emlékező EP/PCL anyagtársítás előállítása in-situ módon, és
ennek összehasonlítása EP-be ágyazott PCL szálpaplan anyagtársítással
különös

tekintettel

az

alakemlékező

jellemzőkre

(alakrögzítési

és

visszaalakulási képességek).
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3. Felhasznált anyagok és mintakészítés
Ebben a fejezetben a kísérleti munka során felhasznált anyagokat és a minták
készítését ismertetem.

3.1. Felhasznált anyagok
A kísérletek során különböző epoxigyantákat használtam, amelyek jelölése,
összetétele és térhálósítási hőmérséklet-programja a 6. táblázatban található. Az
epoxigyanták jelölésében az első helyen az epoxi komponens és a második helyen a
térhálósító komponens jelölése szerepel. Az epoxi komponensek közül az MR glicerintriglicidil-éter, az ELO epoxidált lenolaj, az SPE pedig szorbit poliglicidil éter.
EP jelölése
(A-B)
MR-MH

Epoxi komponens
(A)
ipox MR 30121

MR-D230
Vikoflex 7190

SPE-MH

4

2

Tömegarány
(A:B)

Térhálósítási hőmérsékletprogram

ipox MH 31221

100:40

20°C 48 h, 80°C 2 h

100:40

80, 125°C 2-2 h

100:86

100, 140, 180°C 2-2 h

100:25

80, 130°C 2-2 h

Jeffamine D230
3

ELO-AH
1

Térhálósító
komponens (B)

Erisys GE-60

Ipox Chemicals, Budapest
Huntsman Advanced Materials, Basel, Svájc

Aradur 917

2

ipox MH 3122
3
4

2

1

Arkema, Blooming Prairie, MN, USA
Emerald CVC Thermoset Specialities, Akron, OH, USA

6. táblázat Alkalmazott epoxigyanták összetétele és térhálósítási hőmérséklet-programja

A térhálósítók közül az MH egy cikloalifás diamin, a D230 propilén-oxid alapú
diamin, az AH (anhidrid) fő összetevője pedig a metil-tetrahidro-ftálsavanhidrid. Az
anhidrides térhálósításnál 1,3 m%-ban 1-metilimidazol (Accelerator DY 070) volt a
gyorsító. A keverési arány minden esetben sztöchiometrikus. Az epoxi komponensek és
térhálósítók szerkezeti képlete a 24. ábrán látható.

MR

SPE

ELO

MH

D230

AH

24. ábra Az alkalmazott epoxi komponensek és térhálósítók szerkezeti képlete
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Szálerősítésű kompozitok erősítőanyagaként különféle textíliákat használtam,
amelyek jellemzőit a 7. táblázatban foglaltam össze. Az erősítőanyag jelölése utal az
alapanyagra (GF: üvegszál, CF: szénszál, FF: lenszál, JF: jutaszál, HF: kenderszál) és a
struktúrára (P: vászon, UD: unidirekcionális, T: sávoly). A növényi szálas szöveteket
felhasználásuk előtt legalább 2 órán keresztül szárítottam 80°C-on, és csak közvetlenül a
feldolgozás előtt vettem ki a méretre vágott szövet darabokat a szárítószekrényből. Az
erősítőanyag-tartalom számításához az erősítőanyagok 7. táblázatban található sűrűség
értékeit vettem alapul.
Erősítőanyag
jelölése

Alapanyag

Területi
sűrűség
[g/m2]

Típus

GFP

üvegszál

2,6

vászonszövet

220

E 2201

CFP

szénszál

1,8

vászonszövet

160

Sigratex KDL 80482

CFUD

szénszál

1,8

unidirekcionális
fektetett kelme

160

Panex 35 Stitched UD
1503

FFT

lenszál

1,5

2/2 sávolyszövet

400

Biotex Flax 2x2 Twill
400gsm4

FFUD

lenszál

1,5

kvázi UD szövet

275

Biotex Flax
Unidirectional 275gsm4

JFP

jutaszál

1,4

vászonszövet

300

egyedi5

HFT

kenderszál

1,5

aszimmetrikus
éksávoly

350

egyedi6

Sűrűség
[g/cm3]

Struktúra

1

4

2

5

Saint-Gobain Vertex, Litomysl, Csehország
SGL Group, Wiesbaden, Németország
3
Zoltek Corporation, St. Louis, MO, USA

Composites Evolution, Chesterfield, UK
Műszaki Konfekció, Szeged
6
Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Poznan, Lengyelország

7. táblázat Felhasznált erősítőanyagok jellemzői

Meg kell jegyezni, hogy a növényi rost-alapú erősítőanyagok közül a juta- és
kenderszövetek 100%-ban természetes alapúak, a lenszövet viszont polietilén-tereftalát
segédszálakat is tartalmaz, amely az FFT esetében 15 m%, az FFUD esetében pedig 17 m%.
Két alakra emlékező EP/PCL anyagtársítás előállításához CAPA 6800 (Perstorp,
Warrington, UK) típusú, 40-50%-ban kristályos PCL-t használtam, amely egyéb jellemzői:
molekulatömeg=80 000 g/mol, Tg=-60°C, Tm=58-65°C.
Az EP/PCL módosításához grafént használtam, amely típusa xGnP (XG Sciences,
Lansing, MI, USA). Adatlapja szerint a grafén nanorészecskék vastagsága 1-20 nm és
átmérője 1-50 µm.
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3.2. Mintakészítés
Az epoxi és térhálósító komponens összekeverése után a még folyékony gyantából
vákuum segítségével távolítottam el a légbuborékokat. Erősítetlen EP mintákat üveg
öntőszerszámban (25. ábra), illetve nyitott szilikon öntőszerszámban készítettem. Az üveg
öntőszerszám esetében a minta vastagságát a szilikon távtartó vastagsága szabja meg. A
kétféle gyantaöntési módszernek a vizsgálatok szempontjából nincs nagy jelentősége. Azt,
hogy melyik módszert alkalmaztam, az eszközök rendelkezésre állása szabta meg.

a

b

25. ábra Üveg öntőforma robbantott ábrája (a) és fényképe (b)

Szálerősítésű kompozitokat készítettem kézi laminálással és préseléssel is. A kézi
laminálással előállított minta vastagsága elsősorban az erősítőanyag típusától és a
rétegszámtól függ, de a gyantafelesleg és annak hengerléssel történő eltávolítása is
befolyásolja. A préseléssel előállított kompozitokat egy 150 mm (szélesség) x 150 mm
(hosszúság) x 1 vagy 2 mm (magasság) szerszámüregű acél présszerszámban összeállítva
temperálható présben 5, illetve 8 MPa tényleges nyomással térhálósítottam az epoxigyanta
térhálósítási hőmérséklet-programjának megfelelően. Az üveg öntőszerszám és az acél
présszerszám esetében Lusin Alro LL 261 (Chem-Trend, Howell, MI, USA)
szilikonmentes formaleválasztó aeroszolt alkalmaztam.

26. ábra Keretes acél présszerszám 3D modellje (befoglaló hossza és szélessége egyaránt 190 mm)
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Hosszú üvegszállal erősített kompozit minták előállításához MR-MH jelű gyantát és
GFP jelű üvegszövetet használtam. A referencia gyanta mintát üvegszerszámban
térhálósítottam, a GFP üvegszövettel erősített négyrétegű kompozitot pedig kézi
laminálással állítottam elő. Az elkészült EP(MR-MH) minta vastagsága 1,2 mm, míg az
EP/GFP kompozité 1,0 mm.
Szénszövet (CFP) és unidirekcionális szénszál (CFUD) erősítésű epoxigyanta mátrixú
kompozitokat készítettem 1 mm magas szerszámüregű acél présszerszámban 5 MPa
nyomással. Mindkét kompozit 3-3 erősítő réteget tartalmaz, az UD erősítés esetében a
rétegek száliránya megegyezik. A mátrix ez esetben MR-D230 jelölésű epoxigyanta volt.
Az utótérhálósítás atmoszférikus nyomáson történt. Referenciaként erősítetlen gyanta
mintát is készítettem üvegszerszámba öntéssel. A kikeményített referencia, illetve
kompozit lapokból 6 mm széles és 35 mm hosszúságú próbatesteket munkáltam ki a
hajlító- és alakemlékező vizsgálatokhoz. Az UD erősítésnél a szálirány párhuzamos a
próbatest hosszával.
Bio-epoxigyantát és biokompozitokat epoxidált lenolaj anhidrides térhálósításával
előállított ELO-AH bio-epoxigyanta mátrix és különböző struktúrájú (2/2 sávoly, kvázi
UD) lenszövetek felhasználásával készítettem. A referenciaként szolgáló erősítőanyag
nélküli EP(ELO-AH) minta üvegszerszámban készült. A biokompozitok előállításához
ELO-AH gyantával impregnált erősítőanyagot 2 mm magas szerszámüregű acél keretes
présszerszámban 8 MPa nyomáson 100, 140 és 180°C-on 2-2 órán keresztül
térhálósítottam. A biokompozitokat többféle száltartalommal is elkészítettem, amelyeket a
fejezet végén lévő táblázatban foglaltam össze (8. táblázat). A természetes alapanyagokat
tartalmazó mintákat minden vizsgálat előtt 4 órán át 70°C-on kondicionáltam, hogy az
esetlegesen levegőből bekerült nedvesség eltávozzon.
Aminos térhálósítású bio-epoxigyantához szorbit poliglicidil étert (SPE) használtam
epoxi komponensként, és ipox MH 3122 típusú cikloalifás triamint térhálósítóként. Itt
jegyezném meg, hogy a felhasznált triamin természetes alapon is előállítható glicerinből,
amely a biodízel előállításának mellékterméke. Az EP(SPE-MH) gyanta erősítésére
háromféle struktúrájú (kvázi UD-, vászonkötésű-, aszimmetrikus éksávolykötésű szövet)
növényi szálas erősítőanyagot használtam. Ezek közül a kvázi UD szövet lenszálakból
(flax fibre, FF), a vászonszövet jutaszálakból (jute fibre, JF), a sávolykötésű szövet pedig
kenderszálakból (hemp fibre, HF) áll. Az erősítetlen bio-epoxigyantát nyitott szilikon
szerszámban térhálósítottam, amelyet előzetesen OXOL-350 (T-Silox, Budapest)
szilikonolajjal vontam be. A térhálósítás két órán át 80°C-on, majd újabb 2 órán át 130°C41
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on történt. A biokompozit mintákat préseléssel készítettem acél keretes szerszámban
(szerszámüreg magassága 2 mm) 5 MPa nyomáson. Feldolgozás előtt a szöveteket
legalább 2 órán keresztül 80°C-on szárítottam, és a szárítás után azonnal feldolgoztam. A
lenszövetből 8 réteg, a juta és kenderszövetből 6-6 réteg erősítőanyag került az egyes
kompozitokba. A lenszövetnél a rétegrend (0°/90°)4 volt.
Aszimmetrikus erősítésű epoxigyanták esetében az MR-D230 jelű gyantát és CFP
jelű szénszövetet használtam. Készítettem egy 2 mm vastag erősítetlen referencia
epoxigyanta

lapot

üvegszerszámban.

A

szénszövettel

aszimmetrikusan

erősített

kompozitok előállításához először két-, illetve négyrétegű laminátot készítettem az említett
mátrix felhasználásával kézi laminálással, amelyeket 45 percig 80°C-on térhálósítottam két
üveglap között. Ezután a még csak részlegesen térhálósodott laminátokat külön-külön 2
mm vastag szilikon távtartóval összeszerelt üveg öntőszerszámba helyeztem, és az egyik
oldalon fennmaradó helyet feltöltöttem folyékony epoxigyantával. Ezeket így 80°C-on,
majd 125°C-on térhálósítottam 2-2 órán keresztül.
PCL szálpaplant elektroszálképzéssel 3,5 m%-os oldatból állítottam elő, ahol az
oldószer diklórmetán és etanol 7:3 tömegarányú keveréke volt. Grafénnel módosított PCL
előállításához az említett PCL oldathoz a PCL 3,5 m%-ának megfelelő mennyiségű grafént
adtam, amelyet hűtés mellett ultrahangos keverővel diszpergáltam. A grafén nélküli és a
grafént is tartalmazó PCL oldatokból elektroszálképzéssel állítottam elő PCL szálpaplant
(27. ábra). Az oldatot infúziós pumpa adagolta 16 ml/h térfogatárammal egy 40 kV
villamos feszültség alatti acél tűbe. A tűből az elektrosztatikus tér miatt képződő szálak a
100 mm távolságban lévő földelt elektródán gyűltek össze.

27. ábra Az elektroszálképzés és berendezései
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A minél nagyobb száltartalom, és a légzárványok elkerülése végett a PCL és a
PCL/grafén szálpaplanokat szobahőmérsékleten vákuummal segített gyantainfúzióval
ágyaztam

MR-D230

jelű

epoxigyantába

(28.

ábra),

majd

szobahőmérsékleten

térhálósítottam 48 órán keresztül. Ezzel a gyanta kikeményedett, de a tökéletesebb térháló
eléréséhez 80°C-on 2 órán keresztül utótérhálósítottam a mintákat. Ezalatt a PCL szálak
megolvadtak, a rendelkezésre álló teret (amennyiben volt) kitöltötték, és a lehűtés során
újrakristályosodtak. Ezzel kialakult a minták végső mikroszerkezete.

a
b
28. ábra A vákuummal segített gyantainfúzió és berendezései (a), valamint a gyantával átitatott PCL
szálpaplanok a szerszámban (b)

Szálképzést nem igénylő 23 m% PCL tartalmú ún. in-situ EP/PCL mintákat
készítettem az alábbiak szerint. A PCL granulátumot oldottam 100°C-on MR jelű epoxi
komponensben, amelyet egy órán át kevertem. Ezután a keverés mellett 70°C-ra hűtött
oldathoz hozzáadtam a D230 jelű térhálósítót, és két perc homogenizálás után
politetrafluoretilén (PTFE) szerszámba öntve szobahőmérsékletre hűtve térhálósítottam 48
órán keresztül. Ezután 80°C-on utótérhálósítottam 2 órán keresztül.
Amíg a PCL kristályos, addig az epoxi komponens gyakorlatilag nem tudja oldani. A
homogenizálást 100°C-on végezve a PCL ömledék állapotban van (átlátszóvá válik). Azt,
hogy oldódott-e az epoxi komponensben a PCL, a keverés során lehet látni, mivel a
kezdetben nagy sűrűségkülönbségű epoxi komponens és PCL ömledék külön mozognak,
később viszont egy láthatóan homogén elegy alakul ki.
Referencia EP(MR-D230) és PCL mintákat is készítettem üvegszerszámba öntéssel,
illetve préseléssel. A PCL minta készítéséhez a granulátumot 80°C-on préseltem 0,5 mm
magas szerszámüregű acél szerszámban 5 MPa nyomással 10 percig, majd nyomás alatt
hűtöttem lassan szobahőmérsékletre.
Az EP/PCL minták és referenciamintáik húzó elrendezésű vizsgálatokhoz készültek,
szemben a szálerősített mintákkal és azok referenciamintáival, amelyeket hárompontos
hajlító elrendezésű vizsgálatokhoz gyártottam. A húzó elrendezésű vizsgálatokhoz célszerű
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volt 1 mm-nél vékonyabb próbatesteket előállítani. A hajlító vizsgálatokhoz a legalább 1
mm vastag próbatestek az alkalmasabbak.
A 8. táblázat tartalmazza a kísérleti munka során készített minták jelölését, az
alkalmazott gyártástechnológiákat, és a kompozitok esetében az erősítőanyag rétegszámát.
Rétegszám

Névleges
vastagság
[mm]

üvegszerszámba öntés

-

1,2

kézi laminálás

4

1,0

üvegszerszámba öntés

-

0,9

3

1,0

3

1,0

-

2,4

2

1,8

3

1,8

4

1,9

EP/FFUD(44)

5

1,9

EP/FFUD(58)

7

1,9

-

1,3

8

2,2

6

2,4

6

2,3

-

2,3

2

2,5

4

2,2

Minta jelölése

EP(MR-MH)
EP/GFP

EP
típusa
MRMH

EP(MR-D230)
EP/CFP

MRD230

Gyártástechnológia

préselés 1 mm magas acél szerszámban

EP/CFUD
EP(ELO-AH)

üvegszerszámba öntés

EP/FFT(33)
EP/FFT(47)
EP/FFT(58)

ELOAH

EP(SPE-MH)
EP/FFUD(58)
EP/JFP(52)

préselés 2 mm magas acél szerszámban

szilikon szerszámba öntés
SPEMH

préselés 2 mm magas acél szerszámban

EP/HFT(58)
EP(MR-D230)
EP/CFP2 aszimmetrikus

üvegszerszámba öntés
MRD230

kézi laminálás + üvegszerszámba öntés

EP/CFP4 aszimmetrikus
PCL

-

préselés 0,5 mm magas acél szerszámban

-

0,5

PCL szálpaplan

-

elektroszálképzés oldatból

-

0,3

PCL szálpaplan/grafén

-

diszpergálás+elektroszálképzés oldatból

-

0,3

üvegszerszámba öntés

-

0,8

vákuummal segített gyantainfúzió

2

0,6

vákuummal segített gyantainfúzió

2

0,6

PTFE szerszámba öntés

-

0,8

EP(MR-D230)
EP/PCL szálpaplan
EP/PCL szálpaplan/grafén
EP/PCL in-situ

MRD230

8. táblázat Az értekezésben előforduló összes vizsgált minta jelölése: mátrix/erősítő- vagy társanyag
(száltartalom m%-ban), a mátrix típusa, az alkalmazott gyártástechnológia, a kompozitok esetében a
rétegszám, és a minták névleges vastagsága
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4. Alkalmazott vizsgálati módszerek és összefüggések
Az alakemlékező polimerek vizsgálatának első lépése a Ttrans meghatározása, ugyanis
az alakadási hőmérsékletet ennek függvényében lehet megválasztani. Ez a Ttrans az
epoxigyanta esetében a Tg, a polikaprolaktonnál pedig a Tm. Ezeket differenciális pásztázó
kalorimetriával (differential scanning calorimetry, DSC) vagy dinamikus mechanikai
analízissel lehet meghatározni. Az alakadási hőmérséklet megválasztása után célszerű
vizsgálni a deformálhatóságot, méghozzá abban a berendezésben, amelyben egyúttal az
alakemlékezés is vizsgálható. A deformálhatóság ismeretében választható az alakemlékező
vizsgálathoz a rögzített ideiglenes alaknak megfelelő deformáció vagy az ahhoz tartozó
feszültség (erővezérléses alakadás esetén). Az alakemlékező vizsgálatok közül a
visszaalakuláskor

alkalmazott

kényszer

alapján

megkülönböztetik

a

szabad

visszaalakulású, a részlegesen gátolt visszaalakulású és a teljesen gátolt visszaalakulású
vizsgálatokat. A szabad visszaalakulású vizsgálatokból határozható meg az alakrögzítés és
visszaalakulás jósága, a teljesen gátolt visszaalakulású vizsgálatból pedig a visszaalakulás
feszültsége.
A DMA, húzó-, hajlító- és alakemlékező vizsgálatokat DMA Q800 (TA Instruments,
New Castle, DE, USA) berendezésben végeztem. Ez a berendezés dinamikus gerjesztés
mellett alkalmas statikus vagy kvázi-statikus gerjesztésre is, valamint az erőt és az
elmozdulást is képes vezérelni. A DMA Q800 berendezés az erőt 0,001-18 N
tartományban képes vezérelni. Egyes kompozit mintáknál, ahol a 18 N erőhatár
alacsonynak bizonyult, 150 N-os Eplexor DMA (GABO Qualimeter, Ahlden,
Németország) berendezésben végeztem a hajlító- és részlegesen gátolt visszaalakulású
alakemlékező vizsgálatokat.

4.1. Erősítőanyag-tartalom meghatározása
A szálerősítéses kompozitok térfogatra vonatkoztatott száltartalmát (fV [V%]) a
tömegre vonatkoztatott száltartalomból (fm [m%]), a kompozit mért sűrűségéből (ρk
[g/cm3]) és az erősítőszál sűrűségéből (ρsz [g/cm3]) az (1) összefüggés segítségével
számoltam.

fV = f m ⋅

ρk
ρ sz

(1)

Az fm értékét üvegszál esetében 600°C-on történő közvetlen kalcinálással (MSZ EN
ISO 3451-1:1999 [83]) határoztam meg. Szénszálas és növényi rost erősítésnél, ahol a
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mintakészítés acél présszerszámban történt, az erősítőanyag-tartalmat a kompozitba kerülő
erősítőanyag és a kész kompozit tömegének méréséből határoztam meg.
A kompozitok sűrűségét bemerítéses módszerrel (MSZ EN ISO 1183-1:2004)
határoztam meg, amelyhez Ohaus DV214C analitikai mérleget és a hozzá tarozó 00223015
típusú sűrűségmérő készletet használtam.

4.2. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC)
DSC vizsgálatokat Q2000 (TA Instruments, New Castle, DE, USA) típusú hőfluxus
elvű DSC berendezésben végeztem az átalakulási hőmérsékletek, elsősorban az olvadási
hőmérsékletek, meghatározásához. A vizsgált anyagból levágott 1-10 mg tömegű mintát
alumínium mintatartóban, 50 ml/perc térfogatáramú nitrogén öblítés mellett, 10°C/perc
sebességgel fűtöttem, illetve hűtöttem. A kapott DSC görbék (hőáram a hőmérséklet
függvényében) felfűtési szakaszából TA Universal Analysis szoftver segítségével
határoztam meg a TgDSC [°C], a Tm [°C] kristályolvadási, a hűtési szakaszából pedig a Tc
[°C] kristályosodási hőmérsékleteket. A vizsgált mintákon egy-egy mérést végeztem.

4.3. Dinamikus mechanikai analízis (DMA)
A minták hőmérsékletfüggő mechanikai viselkedését DMA Q800 berendezéssel
vizsgáltam szálerősítésű és az azokhoz tartozó erősítetlen epoxigyantáknál hárompontos
hajlító, illetve az EP/PCL anyagtársításoknál és a hozzájuk tartozó referencia EP-nél és
PCL-nél

húzó

elrendezésben.

A

Hárompontos

hajlító

elrendezés

esetében

a

biokompozitoknál 50 mm, a többi mintánál 20 mm volt az alátámasztási távolság. A
próbatestek hossza az előbbinél 58 mm, utóbbinál 40 mm volt. A próbatestek szélessége 10
mm volt, és a kompozitok esetében legalább három hosszirányú rovingot tartalmazott. A
húzó elrendezésnél a befogási hossz 10 mm, a próbatestek hossza 25 mm, szélessége 7 mm
volt. A DMA vizsgálat során útvezérlést alkalmaztam, és a gerjesztés amplitúdóját 0,040,05% deformációra állítottam. A biokompozitoknál a nagyobb próbatest miatt 1°C/perc, a
többi mintánál 3°C/perc volt a felfűtési sebesség. A gerjesztési frekvencia hárompontos
hajlító elrendezés esetén 1 Hz, míg húzó elrendezésnél 10 Hz volt. A Tg-t a tárolási
modulusból (E’ [MPa]), illetve a veszteségi tényezőből (tgδ [-]) határoztam meg TA
Universal Analysis szoftverrel. Az előbbi esetre a grafikus meghatározási módszert a 29.
ábra szemlélteti. Utóbbinál a tgδ(T) függvény maximumánál van a Tgtgδ. Mintánként egyegy mérést végeztem.
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29. ábra TgE' és Tgtgδ meghatározása a DMA görbékből

4.4. Mikroszkópia
Morfológiai vizsgálatokhoz optikai mikroszkópiát és pásztázó elektronmikroszkópiát
(scanning electron microscopy, SEM) alkalmaztam. Optikai mikroszkópi képeket
készítettem az aszimmetrikusan erősített minták P4000-es finomságig polírozott
keresztmetszeteiről Olympus BX51M (Hamburg, Németország) optikai mikroszkóppal,
valamint a hozzá kapcsolt C-5060 CAMEDIA típusú digitális fényképezővel. A polírozó
berendezés típusa Struers LaboPol 5 (Struers, Ballerup, Dánia) volt.
Az EP/PCL minták mikroszerkezetének morfológiai vizsgálataihoz JEOL JSM6380LA (Jeol, Tokió, Japán) SEM berendezést használtam. Ezekhez a vizsgálatokhoz a
mintákat folyékony nitrogénnel történő hűtés után törtem, illetve üvegkéssel felszerelt
mikrotómmal (Leica EM UC6, Leica Microsystems, Wetzlar, Németország) vágtam
-80°C-on. SEM vizsgálat előtt a töretfelületet, illetve a vágott felületet Au/Pd ötvözettel
vontam be a statikus feltöltődés elkerülése érdekében.

4.5. Húzó- és hajlítóvizsgálat
A deformálhatóságot az alakemlékező vizsgálatnak (lásd a következő fejezetben)
megfelelő elrendezésben és alakadási hőmérsékleten (Td) DMA Q800 berendezésben
vizsgáltam 3 N/perc felterhelési sebességgel 18 N (a berendezés felső erőhatára) eléréséig,
vagy tönkremenetelig. Az alátámasztási távolság és a próbatestek méretei a biokompozitok
kivételével megegyezik a DMA vizsgálatnál alkalmazott értékekkel. A feszültség (σ
[MPa]) és deformáció (ε [%]) értékeket a berendezés a (2)-(3) egyenletek alapján számolja
húzás esetén, és (4)-(5) egyenletekkel hárompontos hajlítás esetén.

σ=

F
,
h⋅w

(2)
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ε=

∆l
l0

⋅ 100 ,

(3)

ahol F [N] az erő, h [mm] és w [mm] a próbatest vastagsága és szélessége, ∆l [mm] a
hosszváltozás, és l0 a befogási hossz.

3⋅ F ⋅ L
,
2 ⋅ w ⋅ h2

(4)

6 ⋅s⋅h
⋅ 100 ,
L2

(5)

σ=
ε=

ahol L [mm] az alátámasztási távolság, s [mm] a lehajlás.
A biokompozitokat nagy száltartalmuk miatt a nagyobb méréshatárú GABO Eplexor
típusú DMA berendezésben hajlítottam. Az alátámasztási távolság 40 mm, a próbatestek
hossza és szélessége 50 mm és 12 mm volt. Kvázi-statikus beállítási lehetőség hiányában a
dinamikus erőgerjesztés amplitúdóját a szoftver által megengedett legkisebb értékre, azaz
0,07 N-ra, a gerjesztési frekvenciát 5 Hz-re állítottam. A GABO Eplexor berendezés
szoftvere szintén a fenti (4) képlet alapján számította a hajlítófeszültséget, és az (5) képlet
alapján a deformációt (szélsőszál-nyúlást). A (4) és (5) egyenletek az MSZ EN ISO 14125
szabvánnyal összhangban vannak.

4.6. Egy alakra emlékezés vizsgálata
Az egy alakra emlékező mintáknál különböző szálerősítések alakemlékező
jellemzőkre gyakorolt hatását vizsgáltam. Az ilyen kompozitok alakemlékezését nem
célszerű húzó elrendezéssel szakítógépben vizsgálni, mivel a próbatesteken alkalmazható
deformáció kisebb, vagy hasonló nagyságú, mint a nyomófej hosszabbító rúdjának
hőtágulása. A hosszabbító rúd a hőkamra miatt lenne szükségszerű. A húzó elrendezés
helyett hárompontos hajlító elrendezést alkalmaztam a szálerősítés vizsgálatához.
Az alakemlékezés jellemzéséhez szabad és teljesen gátolt visszaalakulású
alakemlékező vizsgálatot végeztem DMA Q800 berendezésben, valamint részlegesen
gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálatot GABO Eplexor berendezésben. Az
alátámasztási távolságok és a próbatestek méretei megegyeznek a hajlító vizsgálatnál
leírtakkal. Az alakemlékezési vizsgálat lépései a következők:
I.
II.

Felfűtés és hőntartás: felfűtés az alakadási hőmérsékletre (Td) és hőntartás.
Alakadás: állandó sebességű deformálás a rögzített ideiglenes alaknak
megfelelő deformáció (εm) eléréséig.
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Alakrögzítés: hűtés a tárolási (alakrögzítési) hőmérsékletre (Ts) az εm
fenntartása mellett.

IV.

Újramelegítés: állandó felfűtési sebességű újramelegítés a visszaalakulási
hőmérséklet (Trec) eléréséig, majd hőntartás.

Az I. lépés szabályozást tekintve két részből áll. Első részében erővezérlés mellett
történik a felfűtés 10°C/perc felfűtési sebességgel és a hőntartás tíz percig ±1°C
pontossággal. Itt minimális (a próbatest merevségének és a berendezés képességeinek
figyelembe vételével megválasztott) erő hat a próbatestre, amelynek pontos értékét a IV.
lépés tárgyalásánál olvasható lentebb. Az I. lépés első részében a deformáció mért
jellemző. Az I. lépés második részében, amely a szabályozást tekintve már a II. lépéshez
tartozik, útvezérléssel folytatódik még két percig a hőntartás. Vezérlésváltásnál az
erővezérléses hőntartásnál mért utolsó deformáció érték lesz az útvezérléses hőntartásnál a
zérus deformáció. Az útvezérléses hőntartásnál a deformációt állandó (0,05%) értéken
tartva méri a berendezés a feszültséget.
A II. alakadás lépés útvezérléses, és ezalatt a hőkamra ±1°C pontossággal tartja a Td
hőmérsékletet. Az alakadásnál a berendezés 0,2-0,5%/perc sebességgel növeli a
deformációt az εm rögzített deformáció eléréséig, közben méri a feszültséget. A pontos
alakadási sebesség az eredmények értékelésénél olvasható.
A III. alakrögzítés lépésnél a deformáció a szabályozott paraméter, a berendezés
tartja az εm deformációt. A gyorsabb hűtés érdekében nem állandó sebességű hűtést
alkalmaztam, hanem olyan hűtésszabályozást, amellyel a lehető leggyorsabban lehet elérni
a kívánt Ts hőmérsékletet. Ennél a hőmérséklet-szabályozási módnál a hőmérséklet pár
fokos túllendülés után áll be a kívánt értékre, de az alakrögzítésnél a túlhűtés nem okoz
problémát. Az alakrögzítés során a feszültség mért jellemző.
Szabad és részlegesen gátolt visszaalakulásnál a IV. újramelegítés lépés
erővezérléses, és a mintára ható erő megegyezik az I. felfűtés és hőntartás lépés első
részében alkalmazott előterheléssel. Ennek az előterhelésnek a megválasztása függ a
mérési elrendezéstől, a próbatest merevségétől és a berendezés képességeitől. Szabad
visszaalakulás esetében az erő a IV. lépésben 0,001-0,01 N, amelynek pontos értéke az
eredmények értékelésénél olvasható. Szabad visszaalakulású vizsgálatnál a III. és IV. lépés
között a szabályozás megváltozása miatt a deformáció és a feszültség értékében is szakadás
jelentkezik. GABO Eplexor berendezéssel csak részlegesen gátolt visszaalakulást lehetett
megvalósítani, mivel a minimálisan beállítható előterhelés 0,5±0,35 N volt.

49

Fejős Márta

PhD értekezés

Az alakemlékező vizsgálat olyan diagrammal szemléltethető a legjobban, ahol az idő
függvényében van ábrázolva a hőmérséklet, a feszültség és a nyúlás is. Szabad és
részlegesen gátolt visszaalakulás esetén a 30. ábrán látható diagramhoz hasonló görbék
jellemzik az alakemlékezési ciklust.

30. ábra Szabad és részlegesen gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálat mérési ciklusa
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (szabad visszaalakulással), Ts
tárolási hőmérséklet, Tg üveges átmeneti hőmérséklet, Td alakadási hőmérséklet, σmin előterhelési
feszültség, σload alakadási feszültség, σfix alakrögzítési feszültség, ε0 eredeti deformáció, εm rögzített
deformáció, εu rögzült deformáció, εp visszanyert deformáció, Rf alakrögzítési tényező, Rr
visszaalakulási tényező, RΣ összesített alakemlékezési tényező

Az alakemlékező képesség mennyiségi jellemzésére szolgál az ideiglenes alak
rögzítésének jóságát jellemző alakrögzítési tényező (shape fixity ratio, Rf), és a
visszaalakulás jóságát jellemző visszaalakulási tényező (shape recovery ratio, Rr),
amelyeket a (6) és (7) egyenletekkel lehet számolni az első ciklusban.

εu
⋅ 100
εm

(6)

εm −ε p
⋅ 100
ε m − ε0

(7)

Rf =

Rr =

Az alakrögzítési és visszaalakulási képességet együttesen jellemzi az összevont
alakemlékezési tényező RΣ [%], amely a (8) képlettel számolható. Ha ε0 zérus, akkor
RΣ=Rf-(100-Rr) egyenlőség igaz, és jól kifejezi az egyes alakemlékezési tényezők közti
kapcsolatot.

RΣ =

εu − ε p
⋅ 100
ε m − ε0

(8)

Másik ábrázolási módja a szabad visszaalakulású alakemlékező vizsgálatnak a
háromdimenziós ciklusdiagram (31. ábra). Ennél az ábrázolásnál jobban látható a
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ciklikusság, azonban a nevezetes deformáció, feszültség és hőmérséklet értékek nem
olvashatók le olyan egyértelműen, mint az idő függvényében „kiterített” ábrázolásnál. A
3D diagramnál feltüntetett lépések nem egyeznek meg teljesen a római számmal jelölt
lépésekkel. Itt a tehermentesítés hangsúlyosabb, ezért kapott külön számot is, azonban ez
időben nem tesz ki egy másodpercet. Ezért nem is jelenik meg külön lépésként a
„kiterített” ábrázolásnál. Továbbá a 3D ábrázolásnál a felfűtés és hőntartás lépést sem
szokás feltüntetni, mert az csak az első ciklushoz tartozó lépés, a további ciklusok már nem
tartalmaznák.

31. ábra Szabad visszaalakulású alakemlékezési ciklus háromdimenziós ábrázolása, ahol a karikában
lévő számok a ciklus jól elkülöníthető szakaszait jelölik (és nem egyeznek meg az alakemlékező
vizsgálat római számokkal jelölt lépéseivel)

Az

alakemlékező

minták

visszaalakulás

során

kifejtett

erejének,

illetve

feszültségének vizsgálatára teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálatot
alkalmaztam. A vizsgálat a 32. ábrán látható diagrammal szemléltethető legjobban.

32. ábra Teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálat mérési ciklusa
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (gátolt visszaalakulással), Ts
tárolási hőmérséklet, Tg üveges átmeneti hőmérséklet, Td alakadási hőmérséklet, σmin előterhelési
feszültség, σload alakadási feszültség, σfix alakrögzítési feszültség, σrec visszaalakulási feszültség, ε0
eredeti deformáció, εm rögzített deformáció
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A vizsgálatot hárompontos hajlító elrendezésben DMA Q800 berendezésben
végeztem el a fent leírt lépések szerint. Ennél a vizsgálatnál az I. lépés első részének
kivételével mind a négy lépés útvezérléses. A IV. lépésben a berendezés a próbatestet az
előző lépésben rögzített εm ideiglenes alakban tartja, és méri az általa kifejtett erőt,
amelyből a visszaalakulási feszültség (σrec [MPa]) számolható.

4.7. Két alakra emlékezés vizsgálata
A két alakra emlékező minták nem tartalmaznak szálerősítést, így ezeket húzó
elrendezéssel lehetett vizsgálni. Vékony próbatesteket készítettem, hogy a kis erőkorláttal,
de szinte korlátlan szabályozási lehetőségekkel rendelkező DMA Q800 berendezést
lehessen itt is alkalmazni. A próbatestek méretei és a befogási hosszak megegyeznek a
húzóvizsgálatnál leírtakkal. A két alakra történő emlékezés vizsgálatának lépései
sorrendben a következők:
Felfűtés 10°C/perc felfűtési sebességgel 60°C-ra és hőntartás 10 percig,
közben a terhelés 0 N-on tartása (erővezérlés).
Első alakadás (A1): 60°C-on deformálás 1%/perc húzási sebességgel 2%
nyúlás eléréséig (útvezérlés 0% előfeszítéssel).
Első ideiglenes alak rögzítése (R1): 2% nyúlás fenntartása mellett a
hőmérséklet csökkentése 30°C-ra és hőntartás 30 percig (útvezérlés).
Kényszer megszűntetésével (KM) az első rögzült ideiglenes alak mérése,
közben a hőmérséklet 30°C-on és a terhelés 0 N-on tartása 15 percig
(erővezérlés).
Második alakadás (A2): 30°C-on deformálás 1%/perc húzási sebességgel
4% nyúlás eléréséig (útvezérlés 2% előfeszítéssel).
Második ideiglenes alak rögzítése (R2): 4% nyúlás fenntartása mellett a
hőmérséklet csökkentése 0°C-ra és hőntartás 30 percig (útvezérlés).
Újramelegítés 1°C/perc fűtési sebességgel 60°C-ig és a visszaalakulás
mérése, közben a terhelés 0 N-on tartása (erővezérlés).
Két alakra emlékezési képességeket a (9)-(12) egyenletekkel számoltam, ahol Rf1 [%]
az első ideiglenes alak, Rf2 [%] a második ideiglenes alak rögzítésének, Rr1 [%] az első
ideiglenes alakra, Rr2 [%] az eredeti alakra történő visszaalakulás jósága, εu1 [%] az első
rögzült ideiglenes, ε0 [%] az eredeti, εm1 [%] az első rögzített ideiglenes, εu2 [%] a második
rögzült ideiglenes, εm2 [%] a második rögzített ideiglenes, εp1 [%] az első visszanyert
ideiglenes és εp2 [%] a visszanyert eredeti alaknak megfelelő nyúlásértékek.
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Rf 1 =

ε u1 − ε 0
ε m1 − ε 0

(9)

Rf 2 =

ε u2 − ε 0
ε m2 − ε 0

(10)

Rr 1 =

ε u 2 − ε p1
ε u 2 − ε u1

(11)

Rr 2 =

ε p1 − ε p 2
ε p1 − ε 0

(12)

Két alakra emlékezés vizsgálatánál a nevezetes nyúlásértékeket és az azokból
számolható alakemlékezési tényezőket szemlélteti a 33. ábra.

33. ábra Két alakra emlékezés nevezetes nyúlás értékei és az abból számolható alakemlékezési
tényezők sematikus ábrázolása, ahol az aláhúzott jellemzők a szabályozottak
A1 - első alakadás, R1 - első ideiglenes alak rögzítése, KM - kényszer megszűntetésével az első rögzült
ideiglenes alak mérése, A2 - második alakadás, R2 - második ideiglenes alak rögzítése,
Rf1 első alakrögzítési tényező, Rf2 második alakrögzítési tényező, Rr1 első visszaalakulási tényező, Rr2
második visszaalakulási tényező, εu1 első rögzült ideiglenes deformáció, ε0 eredeti deformáció, εm1 első
rögzített ideiglenes deformáció, εu2 második rögzült ideiglenes deformáció, εm2 második rögzített
ideiglenes deformáció, εp1 visszanyert első ideiglenes deformáció, εp2 visszanyert eredeti deformáció
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5. Kísérleti eredmények és értékelésük
A kísérleti munka eredményeit és értékelésüket tematikusan elkülönítve, hat
alfejezetben mutatom be. Az első két alfejezetben a végtelen üvegszál- és szénszálerősítés alakemlékezésre gyakorolt hatásait elemzem. A harmadik és negyedik
alfejezetekben a természetes erősítőanyagok (szövet vagy kvázi UD szövet) hatásait
mutatom be, különös tekintettel a Tg-változtatásra. Az ötödik alfejezetben aszimmetrikus
EP/CFP kompozitokon hajlító igénybevételű alakemlékezésének folyamatát elemzem.
Végül a hatodik alfejezetben három különböző módszerrel előállított, két alakra emlékező
EP/PCL anyagtársítást hasonlítok össze.

5.1. Üvegszövet erősítésű epoxigyanta alapú kompozit alakemlékezése
Hosszú szálerősítés alakemlékezésre gyakorolt hatásait először üvegszövet erősítéses
epoxigyanta mátrixú, EP(MR-MH)/GFP jelölésű kompozit és erősítetlen, EP(MR-MH)
jelölésű epoxigyanta összehasonlításával vizsgáltam. A kompozit minta száltartalma
kiégetéssel és sűrűségméréssel (ρk=1,7 g/cm3) meghatározva 38 V%-ra adódott.
Az EP és EP/GFP minták DMA görbéit mutatja a 34. ábra és a 35. ábra. Az üveges
átmeneti hőmérséklet-tartománynál a tárolási modulus nagyságrendeket változik. Ezt a
változást a logaritmikus skálázás jobban kiemeli. A veszteségi tényező a hőmérséklet
függvényében egy csúcsot mutat a Tg tartományban. A leggyakrabban ennek a csúcsnak a
maximumánál értelmezhető Tgtgδ értéket tekintik Tg-nek. A tárolási modulusból
meghatározható TgE’ érték általában a legkisebb, a veszteségi tényezőből meghatározható
Tgtgδ pedig általában a legnagyobb az összes DMA-ból meghatározható Tg érték közül.
Emiatt ezzel a két Tg-vel jól lehet jellemzi a teljes Tg tartományt.

34. ábra Üvegszövettel erősített és erősítetlen epoxigyanta tárolási modulusa a hőmérséklet
függvényében
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35. ábra Üvegszövettel erősített és erősítetlen epoxigyanta veszteségi tényezője a hőmérséklet
függvényében

Az EP minta TgE’ értéke 50°C, míg az EP/GFP kompozité 44°C. A Tgtgδ értékeik
ugyanilyen sorrendben 64°C és 59°C.
Az alakemlékező vizsgálat alakadási lépése hagyományosan az epoxigyanta
nagyrugalmas állapotában történik, ezután az alakrögzítés az üveges állapotig történő
hűtéssel valósul meg. A Td és Ts hőmérsékleteket a tárolási modulusok hőmérsékletfüggése
alapján úgy választottam meg, hogy ezeken a hőmérsékleteken már mindkét minta a
nagyrugalmas, illetve az üveges plató tartományában legyen, de még a lehető legközelebb
az üveges átmeneti hőmérséklet-tartományhoz. Platónak azt a hőmérséklet-tartományt
tekintem, ahol a tárolási modulus még egybeesik az lgE’(T) görbe üveges tartományához,
illetve nagyrugalmas tartományához húzható egyenessel. Ezek alapján az EP/GF kompozit
és referencia EP alakemlékezésének vizsgálatához az alakadási hőmérsékletnek Td = 90°Cot, az alakrögzítési hőmérsékletnek Ts = 10°C-ot választottam.
Az üveges átmeneti tartományon kívül az erősítőanyag merevítő hatása is
megfigyelhető az lgE’(T) görbén. A kompozit tárolási modulusa jóval magasabban halad
az erősítetlen EP-hez képest. Ez a különbség az üveges tartományban egy nagyságrendet, a
nagyrugalmas tartományban pedig három nagyságrendet jelent. Az EP/GF kompozit E’
értéke 10°C-on és 90°C-on rendre 14500 MPa és 4670 MPa. Az EP minta E’ értéke
ugyanezeken a hőmérsékleteken 2410 MPa és 22 MPa. Az adatokból és a görbékből is
látszik, hogy az erősítés csökkentette az üveges átmeneti hőmérséklet-tartományban
bekövetkező modulusesés nagyságát, amely Ratna és Karger szerint [47] az alakemlékező
képesség alapfeltétele.
A deformálhatóság mértékét Td hőmérsékleten történő hárompontos hajlítással
vizsgáltam (36. ábra). Mivel a hajlító vizsgálat alapvetően erővezérléssel működő DMA
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berendezésben történt (kvázistatikus üzemmódban), ezért a hajlítógörbén a minta
tönkremenetelét nem a feszültség hirtelen esése (amikor a görbe egy függőleges vonallal
zárul), hanem a deformáció hirtelen emelkedése (egy hirtelen vízszintesbe hajló
görbeszakasz) jelzi. Az EP mintánál a vízszintesbe hajló görbeszakasz kevésbé látszik az
ábrán, de az adatelemzés alapján az az utolsó két adatpont (6,37%; 2,37 MPa és 6,60%;
2,37 MPa) közt van.
A kompozit minta az 1% deformációt kicsivel meghaladva 1,26% deformációnál a
nyomott oldalon bekövetkező károsodás miatt megy tönkre. A feszültségérték ebben a
pontban 46,3 MPa. Az erősítetlen EP 6,37% deformációnál és 2,37 MPa feszültségnél tört
ketté.
A hajlító vizsgálat alapján lehet kiválasztani az alakemlékező vizsgálatnál a kívánt
rögzített ideiglenes alak deformáció-értékét (útvezérléses programozás esetén), vagy a
feszültségértékét (erővezérléses programozás esetén). Az erősítőanyagok visszaalakulási
feszültségre és alakemlékezési képességekre gyakorolt hatásának vizsgálatához az
útvezérléses programozás alkalmas. Az erővezérléses programozásnál nem, illetve csak túl
nagy pontatlansággal biztosítható az egyes méréseknél a rögzített ideiglenes alaknak
megfelelő deformáció, továbbá az a rögzítés során folyamatosan változik az állandó
feszültségterhelés mellett folyamatosan növekvő modulus miatt. Az, hogy az egyes
méréseknél jó pontossággal ugyanakkora legyen a kívánt rögzített deformáció, és az
állandó legyen a programozás alatt, az eredmények összevethetőségének, és a helyes
következtetések levonásának egyik legfontosabb feltétele. Emiatt az alakemlékező
vizsgálatoknál a rögzített deformációt εm = 1% szélsőszál-nyúlásra választottam, mivel ezt
az értéket még a kompozit is elérheti károsodás nélkül.

36. ábra Üvegszövettel erősített és erősítetlen epoxigyanta tipikus hajlító görbéi Td=90°C-on
(≈Tg+30°C), ahol a szaggatott vonal a választott εm=1% deformációt jelöli
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A minták alakemlékezését hajlító elrendezésben vizsgáltam. A próbatesteket εm=1%
deformáció értékig hajlítottam Td = 90°C-on, majd az erő fenntartása mellett lehűtöttem
Ts=10°C-ra. Az erőt ezután lecsökkentettem 0,01 N-ra. Hárompontos hajlító elrendezésű,
szabad visszaalakulású alakemlékező vizsgálat utolsó lépésénél (IV. újramelegítés) a
terhelő erő nem lehet zérus, mert akkor a nyomófej eltávolodna a próbatesttől, és nem
lehetne a visszaalakuláskor bekövetkező alakváltozást nyomon követni. A kényszererő
minimálisra csökkentése után a rögzült alakból a próbatest fűtés hatására visszaalakul az
eredetihez közeli alakra. A szabad visszaalakulású alakemlékező vizsgálat során regisztrált
hőmérséklet, hajlítófeszültség és deformáció értékeket mutatja az idő függvényében a 37.
ábra.

a

b

37. ábra Erősítetlen EP(MR-MH) epoxigyanta (a) és üvegszövettel erősített EP/GFP (b) szabad
visszaalakulású alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (szabad visszaalakulással)

Az ábrákon az I. felfűtés és hőntartás lépés útvezérléses része látható, ahol a
deformáció 0,01-0,02% tartományban van. Miután a berendezés a deformációt és a
hőmérsékletet stabilan tartotta pár percig, elkezdi növelni a deformációt állandó
(0,2%/perc) sebességgel egészen az εm = 1% eléréséig (II. alakadás). Eközben a feszültség
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is egyenletesen növekszik. Az alakadás lépés hasonlít a Td hőmérsékleten végzett hajlító
vizsgálathoz. A különbség annyi, hogy az alakadás útvezérléses, és csak az εm
deformációig tart. Az 1% deformáció elérésekor az EP-nél 0,51 MPa, az EP/GFP-nél 50,8
MPa volt a hajlítófeszültség. Ezután azonnal elindul a gyors hűtés, ami alatt az 1% tartása
közben a feszültség folyamatosan csökken. Ha nem csökkenne a hőmérséklet, akkor is
csökkenne a feszültség. Ezt nevezik feszültség-relaxációnak. A hőmérséklet csökkenése
miatt

a

feszültségcsökkenés

nagyobb

mértékű,

hozzáadódik

a

relaxációs

feszültségcsökkenéshez. A feszültségcsökkenés mértéke a Tg átmenet környezetében
hirtelen megnő – összhangban a tárolási modulus hőmérsékletfüggésével – és az addigihoz
képest nagyobb mértékben csökken tovább, míg a hőmérséklet el nem éri a Ts
hőmérsékletet, ahol a feszültség is állandósul. EP esetében zérusra, EP/GFP-nél pedig 30,1
MPa-ra csökken. Ezekből a feszültségértékekből, azaz az alakrögzítési feszültségekből már
lehet következtetni az alakrögzítési képességekre. Az erő zérusra csökkenése azt jelenti,
hogy az EP teljes mértékben rögzítette az 1%-os deformációt. Az üvegszálas kompozit az
alakrögzítés lépés végén is csak külső kényszerrel tartja a rögzített ideiglenes alakot, így
ennek a mintának biztosan kisebb az alakrögzítési tényezője 100%-nál. A III. és IV. lépés
közt az ε(t) és σ(t) függőleges görbeszakaszai jelentik a külső kényszer megszüntetését,
amely a kompozit mintánál hangsúlyosabb az előzőekben említett okok miatt. A IV.
újramelegítés lépés erővezérléses, és a deformáció a mért jellemző. A hőmérséklet egy
percig még a Ts értéket tartja, hogy a rögzült ideiglenes alaknak megfelelő deformációt
állandósult körülmények közt lehessen leolvasni. A rögzült deformáció az EP-nél 1,03%,
az EPGF-nél 0,81%. Az EP-nél a próbatest vastagságának irányában fellépő hőzsugorodás
miatt lehet nagyobb a rögzült deformáció a rögzítettnél. Az EPGF-nél pedig a szálerősítés
miatt alacsonyabb 1%-nál a rögzült deformáció. A szálak ugyanis eredeti alakjukba
törekednének vissza, amit a befagyasztott mátrix csak részben tud megakadályozni. Az egy
perces hőntartás után a hőmérséklet 10°C/perc felfűtési sebességgel emelkedik. Az
újramelegítés alatt a próbatest alakváltozása az idő, illetve a hőmérséklet függvényében az
E’(T) DMA görbéhez hasonló, szigmoid jellegű. Ennek a szakasznak a végén leolvasott
visszanyert eredeti alaknak megfelelő deformáció mind a két mintánál 0,01%.
A nevezetes deformáció értékekből számoltam az alakrögzítési és visszaalakulási
tényezőket. A vizsgált EP alakrögzítő képessége 103%. Az üvegszövet 81%-ra
csökkentette az alakrögzítési tényezőt. A visszaalakulási képesség szempontjából nem volt
különbség az EP és a kompozit minta között, mindegyik 99%-ban képes visszanyerni az
eredeti alakot.
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A visszaalakulás erejét teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékezéssel vizsgáltam
(38. ábra). A vizsgálat utolsó lépésében a meghajlított és befagyasztott próbatestet úgy
melegítettem újra Tg fölé, hogy nem engedtem visszaalakulni. Az a kényszererő, amely
ahhoz szükséges, hogy a rögzített alakban maradjon a próbatest, jellemzi a visszaalakulás
erejét.

a

b

38. ábra Erősítetlen EP(MR-MH) epoxigyanta (a) és üvegszövettel erősített EP/GFP (b) teljesen gátolt
visszaalakulású alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (gátolt visszaalakulással)

A visszaalakulás meggátlásához szükséges kényszererő – ez keresztmetszetre
fajlagosítva a visszaalakulási feszültség – két nagyságrenddel növekedett az üvegszövet
erősítés hatására. Azonban az EP/GFP mintánál nem csökkent le nullára az alakrögzítési
feszültség (σfix), mivel nem tökéletes az alakrögzítési képessége. Ilyen esetben a
visszaalakulási feszültséget jobban jellemzi a teljesen gátolt visszaalakulású vizsgálatnál
mért σrec és az alakrögzítésnél mért σfix közti különbség. Ezt hasznos visszaalakulási
feszültségnek nevezem, és ∆σ [MPa] szimbólummal jelölöm. Üvegszövet erősítés a
hasznos visszaalakulási feszültséget is több, mint egy nagyságrenddel növelte. Az
alakemlékező vizsgálatok számszerű értékeit a 9. táblázat foglalja össze.
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Jellemzők

EP(MR-MH)

EP(MR-MH)/GFP

Rf [%]

103

81

Rr [%]

99

99

σload [MPa]

0,4

42,7

σfix [MPa]

0,0

31,0

σrec [MPa]

0,4

42,3

∆σ [MPa]

0,4

11,3

9. táblázat Üvegszövettel erősített és erősítetlen epoxigyanta alakemlékező jellemzői

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az üvegszövet jelentősen csökkenti az
epoxigyanta deformálhatóságát, de 1%-os rögzített deformációt alkalmazva a hasznos
visszaalakulási feszültséget legalább egy nagyságrenddel növeli, és a visszaalakulás
jóságát – a lineáris tartományon belül megválasztott rögzített deformáció esetén – nem
befolyásolja. Az 1%-os deformáció elenyészőnek tűnhet, azonban hajlításnál jelentős
alakváltozást (görbületet) lehet elérni kis szélsőszál-nyúlás esetén is.

5.2. Szénszál erősítésű epoxigyanta alapú kompozitok alakemlékezése
Szénszövettel és UD szénszállal erősített kompozitokat vizsgáltam és hasonlítottam
össze erősítetlen epoxigyantával. Az erősítőanyag előre lemért tömegéből és a kész
kompozitok tömegéből (a kompozit erősítőanyagot nem tartalmazó széleinek eltávolítása
után), illetve a szénszál sűrűségéből (ρsz = 1,8 g/cm3) számoltam a kompozitok
erősítőanyag-tartalmát, amely az EP(MR-D230)/CFP mintánál 28 V%, az EP(MRD230)/CFUD mintánál pedig 29 V% volt.
A minták DMA görbéiből meghatározható Tg értékek szobahőmérséklet körüliek,
pontos értékeik a 10. táblázatban szerepelnek. Ezeket és a tárolási modulus
hőmérsékletfüggését (39. ábra) figyelembe véve választottam meg az alakemlékezés
vizsgálatának alakadási és alakrögzítési hőmérsékleteit: Td = 40°C és Ts = -15°C. Az
erősítőanyag modulusnövelő hatása is jól megfigyelhető a DMA görbéken. A Ts és Td
hőmérsékleteknél leolvasott E’ értékek szintén a 10. táblázatban vannak feltüntetve.
Érdemes megfigyelni, hogy a szöveterősítéses minta, ahol az erősítőszálak fele van a
terhelés irányában, mintegy feleakkora modulus értékekkel bír, mint az UD erősítéses.
TgE’ [°C]

Tgtgδ [°C]

E’-15°C [MPa]

E’40°C [MPa]

EP(MR-D230)

13

21

3550

24

EP(MR-D230)/CFP

17

24

21670

2190

EP(MR-D230)/CFUD

17

23

43430

3860

Minta

10. táblázat Szénszállal erősített és erősítetlen epoxigyanta DMA-val meghatározott Tg és E’ értékei
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39. ábra Szénszál erősítésű és erősítetlen epoxigyanta tárolási modulusa a hőmérséklet függvényében

40°C-on végzett hajlítóvizsgálatból kiderül, hogy az EP legalább 8%-os
deformációig tönkremenetel nélkül hajlítható, míg a szénszövettel vagy UD szénszállal
erősített próbatestek kb. 2% deformációig hajlíthatók károsodás nélkül. Ez utóbbi értéknél
valamivel kisebbet, annak 80%-át, azaz 1,6% deformáció értéket választottam az
alakemlékező vizsgálatoknál az εm rögzített alaknak, mivel ekkora hajlítást mindegyik
próbatestnek károsodás nélkül el kell viselnie. A jellemző hajlító görbék a 40. ábrán
láthatók.

40. ábra Szénszállal erősített és erősítetlen epoxigyanta tipikus hajlító görbéi Td=40°C-on (≈Tg+20°C)

A minták alakrögzítő és alakemlékező képességét szabad visszaalakulást biztosító
alakemlékezési teszttel vizsgáltam. A vizsgálat lépései a következők:
I.

Felfűtés 40°C-ra, hőntartás.

II.

Alakadás 0,5%/perc sebességgel 1,6% deformáció eléréséig.

III.

1,6% deformáció tartása mellett lehűtés -15°C-ra, hőntartás.

IV.

0,001 N terhelés mellett felfűtés 40°C-ra 10°C/perc felfűtési sebességgel.
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A 41. ábra (a) része mutatja az epoxigyanta szabad visszaalakulású alakemlékező
vizsgálatát, míg a (b) része az UD szénszál-erősítéses epoxigyantáét. Az alakrögzítést
tekintve szemmel látható a különbség. Az epoxigyanta esetében a deformáció a kívánt
1,6%-os értéknél rögzült, míg a szálerősítésnél a rögzült ideiglenes alakra jellemző
deformáció 1,5% alá csökkent. Ez az alakrögzítő képesség-csökkenés volt tapasztalható a
szöveterősítésnél is. Az alakrögzítéssel ellentétben a visszaalakulás szinte tökéletesen
lezajlott mindegyik mintánál.

a

b

41. ábra Erősítetlen (a) és UD szénszállal erősített EP(MR-D230) (b) szabad visszaalakulású
alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (szabad visszaalakulással)

A minták visszaalakulás során kifejtett maximális erejének, illetve feszültségének
meghatározására teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálatot alkalmaztam. A
vizsgálat első három lépése megegyezik a szabad visszaalakulású alakemlékező
vizsgálatnál leírtakkal. Az utolsó lépés a következőképpen néz ki:
IV.

1,6% deformáció tartása, és felfűtés 40°C-ra 10°C/perc felfűtési sebességgel.

A visszaalakulási feszültség (σload) jól megközelíti az alakadási feszültséget (σrec), ha
nem történik károsodás a kompozitban az alakadás és az alakrögzítés során. A referencia
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epoxigyanta teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálata során regisztrált
jellemzőket mutatja az idő függvényében a 42. ábra (a) része. Az alakrögzítésnél a
feszültség leesik nullára, amely a jó alakrögzítésre utal, hiszen kényszer nélkül, szabadon
is megtartaná a kívánt 1,6%-os deformációt. Az UD szénszállal erősített kompozit teljesen
gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálat során regisztrált görbéket mutatja a 42. ábra
(b) része. A legszembetűnőbb különbség az erő nagyságrendbeli növekedésén kívül az,
hogy az alakrögzítés során a feszültség nem csökken nullára, viszonylag magas értéken
marad. Ennek egyenes következménye, hogy az alakrögzítő képessége ezeknek a
mintáknak nem tökéletes. Ez magyarázható azzal, hogy a szálak modulusa nagyobb a
gyantánál, és a kettő egymás ellen hat, mivel a szálak deformáltságát a gyantának kellene
tudnia rögzíteni. A szénszövet erősítésű kompozit minta az UD szálerősítéses mintához
hasonlóan viselkedik, csak a feszültségek alacsonyabbak.

a

b

42. ábra Erősítetlen (a) és UD szénszállal erősített EP(MR-D230) (b) teljesen gátolt visszaalakulású
alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (gátolt visszaalakulással)

A számszerűsített alakemlékező tulajdonságokat a 11. táblázat tartalmazza. Az
epoxigyanta alakrögzítő képessége az elméleti 100%-os maximumnál valamivel nagyobb,
63

Fejős Márta

PhD értekezés

amely ellentmondás a hűlés során jelentkező zsugorodással magyarázható. A zsugorodás
hatása kis deformációjú hajlító igénybevételű alakemlékezési vizsgálatnál nagyobb, mint
nagy deformációjúaknál. Az EP-hez képest a kompozitoknak 9-10%-kal rosszabb az
alakrögzítő képessége. A szénszálas erősítés csupán 1-2%-kal rontja le az epoxigyanta
visszaalakulási képességét, amely elhanyagolható mértékű. Továbbá a szénszálas
erősítéssel (már 28 V%-os erősítőanyag tartalommal) két nagyságrenddel növelhető a
visszaalakulási feszültség, és több, mint egy nagyságrenddel a hasznos visszaalakulási
feszültség. Az UD egyirányú szénszál-erősítés 56%-kal nagyobb visszaalakulási
feszültséget eredményez a szénszövethez képest, ha csak egy kitüntetett irányt vizsgálunk.
Az erősítőanyag struktúrája nem befolyásolja a deformálhatóságot, az alakrögzítő és
alakemlékező képességet, egyedül a visszaalakulási feszültségre van hatással.
Jellemzők

EP(MR-D230)

EP(MR-D230)/CFP

EP(MR-D230)/CFUD

Rf [%]

101

92

91

Rr [%]

100

98

99

σload [MPa]

0,4

39,2

58,1

σfix [MPa]

0,0

27,8

25,6

σrec [MPa]

0,4

36,4

56,7

∆σ [MPa]

0,4

8,6

31,1

11. táblázat Erősítetlen epoxigyanta és szénszállal erősített kompozit minták alakemlékező jellemzői

Összességében azt lehet megállapítani, hogy a szénszálas erősítőanyagok hasonló
hatással vannak az epoxigyanta alakemlékező jellemzőire, mint az előző fejezetben
bemutatott üvegszövet. A deformálhatóságot ugyan csökkentik, de olyan kompozitot lehet
előállítani felhasználásukkal, amely szintén alakemlékező méghozzá nagyságrendekkel
nagyobb visszaalakulási feszültségekkel rendelkezik, mint az alkalmazott alakemlékező
epoxigyanta mátrix.

5.3. Növényi szál-erősítésű, anhidriddel térhálósított bioepoxigyanta alapú
kompozitok alakemlékezése
A növényi szál-erősítés alakemlékezésre gyakorolt hatásait epoxidált lenolaj
anhidrides térhálósításával előállított ELO-AH bio-epoxigyanta mátrix és különböző
struktúrájú (2/2 sávoly, kvázi UD) lenszövetekből készített biokompozitokon vizsgáltam.
A biokompozitok erősítőanyag-tartalma a 12. táblázatban látható, ahol a száltartalom
meghatározása az erősítőanyag tömegarányából, és a kompozitok mért, valamint a lenszál
sűrűségéből történt. A minták jelölésében az erősítőanyag tömegaránya is szerepel az
azonos alapanyagokat eltérő arányban tartalmazó minták megkülönböztetése végett.
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Minta jelölése
(száltartalom [m%])

Rétegszám

Száltartalom
[V%]

EP/FFT(33)

2

27

EP/FFT(47)

3

40

EP/FFT(58)

4

50

EP/FFUD(44)

5

37

EP/FFUD(58)

7

49

12. táblázat Alakemlékező bioepoxigyanta (ELO-AH) mátrixú biokompozit minták összetétele, ahol FF
(flax fibre) lenszálat, T (twill) 2/2 sávolyszövést, UD pedig unidirekcionálist jelent

Először DMA vizsgálatot végeztem egy-egy próbatesten. A 13. táblázatban
szerepelnek a minták számszerűsített Tg értékei, a sávoly szövetet tartalmazó minták DMA
görbéi pedig a 43. ábrán láthatók.
TgE’ [°C]

Tgtgδ [°C]

EP

85

133

EP/FFT(33)

86

126

EP/FFT(47)

78

116

EP/FFT(58)

67

103

EP/FFUD(44)

84

118

EP/FFUD(58)

75

109

Minta

13. táblázat Lenszállal erősített és erősítetlen bioepoxigyanta (ELO-AH)
DMA-val meghatározott Tg értékei

43. ábra Lenszállal erősített és erősítetlen bioepoxigyanta (ELO-AH)
tárolási modulusa a hőmérséklet függvényében

A modulusnövekedés mellett megfigyelhető a kompozitok Tgtgδ értékeinek az
erősítőanyag-tartalom növekedésével arányos csökkenése (44. ábra), amely a legnagyobb
erősítőanyag-tartalomnál (58 m%) 24-30°C-ot jelent. Ez a csökkenés a TgE’ értékekben is
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tapasztalható azzal a különbséggel, hogy az erősítőanyagot nem tartalmazó bioepoxigyanta
TgE’ értéke nem magasabb a 33 m% lenszálat tartalmazó mintáénál.

44. Lenszállal erősített és erősítetlen bioepoxigyanta (ELO-AH)
veszteségi tényező értékei a hőmérséklet függvényében

Anhidrides térhálósítás esetén a Tg csökkenésnek két oka van. Egyrészt az
erősítőanyag 80°C-on történő szárítása után el nem távozott víz molekulák, másrészt a
növényi szálakat felépítő molekulák hozzáférhető hidroxil csoportjai egyaránt reakcióba
léphetnek az anhidrid funkciós csoportjaival. A sztöchiometriainál kisebb mennyiségben
jelen lévő anhidrid, illetve annak funkciós csoportjai pedig a térhálósűrűség, és egyúttal a
Tg csökkenését eredményezi.
A készített biokompozitok közül az EP(ELO-AH)/FFT(58) jelű minta, amelynek
TgE’-je 67°C, deformálhatóságát két különböző hőmérsékleten vizsgáltam 3-pontos hajlító
elrendezésben. A tipikus hajlító görbéket a 45. ábra mutatja.

45. ábra EP(ELO-AH)/FFT(58) minta tipikus hajlító görbéi 100 és 120°C-on (TgE’=67°C)
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A vizsgálatból kiderült, hogy a Tg-hez közelebb eső alakadási hőmérsékleten
nagyobb deformációk érhetők el, mint magasabb hőmérsékleten. A Tg tartományban az
epoxigyanta molekuláris mozgékonysága már beindul, de a modulusa nagyobb, mint a Tg
feletti nagyrugalmas tartományban. A Tg közelében lévő nagyobb deformálhatóságot
Feldkamp és Rousseau is tapasztalta erősítetlen epoxigyantákon [84].
A berendezés adottságai miatt célom az volt, hogy minél nagyobb tönkremenetel
nélküli deformálással tudjam az alakemlékező képességet vizsgálni, valamint hogy az
alakadáshoz szükséges erő ne legyen a berendezés méréshatárának alsó, pontatlanabb
tartományában. Ezért választottam minden mintánál a 100°C-os alakadási hőmérsékletet.
A többi vizsgált minta tipikus hajlító görbéit a 46. ábra mutatja. Mivel a tönkremenetel
minden mintánál kellőképpen meghaladta az 1% deformációt, így ezt az értéket
választottam εm-nek az alakemlékező vizsgálathoz.

46. ábra Lenszállal erősített és erősítetlen bioepoxigyanta (ELO-AH)
tipikus hajlító görbéi 100°C-on

A

készített

biokompozitok

alakemlékező

képességét

részlegesen

gátolt

visszaalakulású alakemlékezési teszttel vizsgáltam. Minden mintánál 1%-os εm
deformációt alkalmaztam 100°C-os alakadási hőmérsékletnél. Az ideiglenes alak a
kényszer fenntartásával és 20°C-ra történő hűtéssel rögzült. Az alakrögzítés után 3°C/perc
felfűtési sebességgel melegítettem fel a mintákat 140°C-ig a minimálisan kontrollálható
0,5±0,35 N erő tartása mellett, amely a nyomófej és a minta folyamatos kapcsolatát
biztosítja. A biokompozitok és bioepoxigyanta számszerűsített alakemlékező jellemzőit a
14. táblázat tartalmazza. A biokompozitok alakrögzítő képessége 14-31%-kal romlott a
mátrixhoz képest, de az erősítőanyag struktúrája ezt nagyban befolyásolja. A
sávolyszövésű erősítő struktúra kevésbé csökkenti az alakrögzítő képességet. Az
alakvisszanyerés közel azonos (72-76%) minden magasabb száltartalmú kompozitnál,
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egyedül a 33 m% száltartalmú EP/FFT(33) mintánál alacsonyabb kb. 10%-kal. Amikor az
alakrögzítési és a visszaalakulási képesség is jelentősen kisebb 100%-nál, érdemes az
összesített alakemlékezési tényezőt (RΣ) is kiszámolni. Előfordulhat ugyanis, hogy az
alakrögzítési és visszaalakulási képesség olyan (pl. mindkettő 50%), hogy az összesített
alakemlékezési tényező 0%-ra, vagy ahhoz közeli értékre adódik. Ez azt jelenti, hogy az
újramelegítés alatt nincs alakváltozás, tehát nincs alakemlékezés. Ez azonban pusztán az
alakrögzítési és visszaalakulási képességek elemzéséből nem tűnne fel.
σload [MPa]

Rf [%]

Rr [%]

RΣ [%]

EP(ELO-AH)

4

92

25

17

EP/FFT(33)

23

70

64

33

EP/FFT(47)

35

70

75

45

EP/FFT(58)

29

78

72

50

EP/FFUD(44)

65

65

76

41

EP/FFUD(58)

79

61

76

37

Minták

14. táblázat Bio-epoxigyanta és lenszállal erősített biokompozit minták alakemlékező jellemzői

A 47. ábra mutatja a különböző erősítő struktúrával és száltartalommal rendelkező
biokompozitok visszaalakulása során regisztrált deformáció értékeket. A diagramon az
EP/FFT(47) minta esetében a nevezetes deformáció értékek, amelyekből az alakemlékező
képességeket számítjuk, is láthatók. A deformáció kezdeti növekedése a berendezés nyomó
rúdjának

a

hőtágulásából

adódik,

emiatt

az

újramelegítés

során

regisztrált

deformációértékek maximumát vettem a rögzült ideiglenes alaknak.

47. ábra Erősítetlen bio-epoxigyanta (ELO-AH) és lenszállal erősített biokompozit minták részlegesen
gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálatának utolsó lépése, azaz az újramelegítés során
bekövetkező visszaalakulás

Ugyan a mátrixnak a legnagyobb az alakrögzítő képessége, azonban a
visszaalakulásnál annyira kilágyul, hogy a Tg hőmérséklete felett már nem tud az
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érintkezéshez szükséges minimális erő ellenében mozogni. Mivel a minimálisan tartható
feszültség (σmin≈1 MPa) egy nagyságrendbe esik az alakadási feszültséggel (σload≈4 MPa),
így az alakvisszanyerő és összesített alakemlékező képessége nagyon alacsony a bioepoxigyantának. Emiatt kell ezt a vizsgálatot részlegesen gátolt visszaalakulású
alakemlékező vizsgálatnak tekinteni.

5.4. Növényi

szál-erősítésű,

aminnal

térhálósított

bioepoxigyanta

alapú

kompozitok dinamikus mechanikai jellemzői
Az előző fejezetben bemutatottakból kiderült, hogy a növényi szálas erősítőanyag
jelentős mértékben képes csökkenteni az anhidrides térhálósítású bioepoxigyanta Tg
értékét, amelynek oka sztöchiometriai eltolódás okozta térhálósűrűség-csökkenés. Eszerint
aminos térhálósítású gyantánál nem kell számolnunk a növényi erősítés Tg csökkentő
hatásával. Ezt SPE-MH jelölésű bio-epoxigyantán és biokompozitjain vizsgáltam.
A DMA alapján meghatározott Tg értékek a 15. táblázatban szerepelnek. A tárolási
modulus és a veszteségi tényező hőmérsékletfüggését mutatja a 48. és 49. ábra. A mátrix
Tgtgδ értéke 111°C-ra adódott, ami egy 80%-ban természetes alapú alifás epoxigyanta
esetében kiemelkedően magasnak tekinthető.
TgE’ [°C]

Tgtgδ [°C]

EP

89

111

EP/FFUD(58)

77

102

EP/JFP(52)

78

105

EP/HFT(58)

82

104

Minta

15. táblázat Növényi szállal erősített és erősítetlen bioepoxigyanta (SPE-MH)
DMA alapján meghatározott Tg értékei

48. ábra Növényi szállal erősített és erősítetlen bio-epoxigyanta (SPE-MH) tárolási modulusa a
hőmérséklet függvényében
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A természetes szöveterősítés 6-9°C-kal csökkentette a Tgtgδ értéket. Szárítása után is
maradhat erősebben adszorbeált víz az erősítőanyagban, amely aminos térhálósítás esetén
nem sztöchiometriai eltolódást okoz, hanem fizikai lágyítóként hat, amely pedig Tg
csökkenéssel jár.

49. ábra Növényi szállal erősített és erősítetlen bio-epoxigyanta (SPE-MH) veszteségi tényező értékei a
hőmérséklet függvényében

5.5. Aszimmetrikusan szénszövettel erősített epoxigyanta alapú kompozitok
alakemlékezése
A különféle erősítőanyagok közül a szénszál erősítésű ER-D230 gyantával lehetett a
legnagyobb deformációkat elérni, valamint az alakrögzítési tényezők is ezeknél a
kompozitoknál csökkentek a legkevésbé, így ezt az anyagtársítást választottam az
aszimmetrikus erősítés hatásainak vizsgálatára is.
Az elkészített két, illetve négy szövetréteget aszimmetrikusan tartalmazó minták
polírozott keresztmetszetéről készített optikai mikroszkópi képek az 50. ábrán láthatók.

50. ábra Két (a), illetve négy (b) erősítőanyag réteget aszimmetrikusan tartalmazó epoxigyanta
mátrixú kompozitok keresztmetszetéről készült optikai mikroszkópi képek

Az ábrán látható, hogy a kétrétegű erősítés esetében az erősítés a minta
keresztmetszetének negyedét, míg a négyrétegű erősítésnél a felét foglalja el. Mivel az
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aszimmetrikusan erősített kompozitoknál az erősítőanyag az egyik oldalon helyezkedik el,
ezért hajlításnál különbséget kell tenni azon esetek között, amikor az erősítőanyag a húzott
oldalon vagy a nyomott oldalon van éppen. Emiatt az 51. ábrán látható jelöléseket
vezettem be, ahol a szénszövet jelölése utáni szám annak rétegszámát, az utána levő betű
(b: alul, bottom és t: felül, top) pedig az erősítőanyag pozícióját jelöli. A háromszögek az
alátámasztások és a nyomófej pozícióját jelölik.

51. ábra Aszimmetrikusan szénszövettel erősített kompozit minták jelölése tekintettel a hárompontos
hajlító elrendezésre

Az alakadáshoz és az alakrögzítéshez szükséges hőmérsékletet a DMA mérés által
kirajzolt tárolási modulus-hőmérséklet függvényéről (52. ábra) olvastam le. Alakadási
hőmérsékletnek 50°C-ot, alakrögzítésinek pedig -15°C-ot választottam, mert a próbatestek
tárolási modulusa ezeknél az értékeknél állt be egy viszonylagos állandósult állapotba.

52. ábra Aszimmetrikusan szénszövettel erősített kompozit minták tárolási modulus értékei a
hőmérséklet függvényében

A DMA görbékről leolvasható továbbá, hogy a szénszövet növelte az epoxi tárolási
modulusát az üveges és a nagyrugalmas tartományokban is. A kompozit minták tárolási
modulus értékei a nagyrugalmas tartományban 50°C felett emelkedik a hőmérséklet
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növekedésével. A tárolási modulus a hőmérséklet növekedésével akkor emelkedik, ha
térhálósodás vagy hidegkristályosodás zajlik közben. Esetünkben mindkettőt ki lehet zárni
(a térhálósodást azért, mert 125°C-on történt az utótérhálósítás), így ez mérési hibát jelent.
A mérési hiba pedig az aszimmetria következménye, amelyet a későbbiekben részletesen
kifejtek. Ettől függetlenül az üveges átmeneti hőmérsékleteket és az alakemlékezés
vizsgálatához szükséges nevezetes hőmérsékletek kiválasztását ez a mérési hiba nem
befolyásolja.
A szénszövettel erősített minták hajlíthatóságát az alakadási hőmérsékleten,
Td=50°C-on vizsgáltam. Az 53. ábra mutatja a szénszövettel erősített minták erővezérelt
hajlító görbéit. A négy szénréteggel erősített próbatestek nem mentek tönkre a Q800 DMA
berendezés által kifejtett maximális 18 N terhelés alatt, ezért az εm értékének
megválasztásánál a berendezés ezen korlátait is figyelembe kellett vennem. A rögzített
alaknak εm=2,5% deformáció értéket választottam.

53. ábra Aszimmetrikusan szénszövettel erősített kompozit minták
hajlítóvizsgálata Td=50°C-on (~Tg+30°C)

A minták alakrögzítő és alakemlékező képességét egy ciklust alkalmazó, szabad
visszaalakulású alakemlékező teszttel vizsgáltam. A teszt lépései a következők:
I.

Felfűtés 50°C-ra, hőntartás.

II.

Alakadás 0,5%/perc sebességgel 2,5% deformáció eléréséig.

III.

2,5% deformáció tartása mellett lehűtés -15°C-ig.

IV.

0,01 N terhelés mellett felfűtés 50°C-ra 10°C/perc felfűtési sebességgel.

Az erősítetlen epoxigyanta és a két szénszövet-rétegeket tartalmazó aszimmetrikus
kompozit minták szabad visszaalakulású alakemlékező vizsgálatának eredménye
grafikusan az 54. ábrán látható. A számszerűsített alakemlékező jellemzőket a 16. táblázat
tartalmazza.
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a

b

c

54. ábra EP(MR-D230) (a), EP(MR-D230)/CFP2b (b), és EP(MR-D230)/CFP2t (c) minták szabad
visszaalakulású alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (szabad visszaalakulással)

Az EP alakrögzítő képessége a korábbi kísérletekhez hasonlóan 100%-nál nagyobb
értéket mutat, amely a próbatest hőzsugorodása miatt következhetett be. Azonban a húzott
oldalon 2 rétegben erősített mintáknál, ahol a hőzsugorodás a próbatest vastagságának
irányában kisebb mértékű kell hogy legyen az erősítőanyag-tartalom miatt, az alakrögzítő
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képesség meghaladja az erősítetlen epoxigyantáét. Továbbá nagy a különbség a húzott és
nyomott oldalon erősített minták alakrögzítő képességei között. Az alakemlékező
képességet tekintve a legtöbb erősített minta csupán néhány százalékkal marad el az EPtől, egyedül a nyomott oldalon 2 rétegben erősített kompozit minta ezen értéke romlott
10%-ot. A korábbi kísérletektől eltérően, a csak húzott oldalon történő erősítés nem okoz
az alakrögzítésben romlást, amelynek magyarázatát az aszimmetriában kell keresni.
Jellemzők

EP

EP/CFP2b

EP/CFP2t

EP/CFP4b

EP/CFP4t

Rf [%]

101

104

93

99

94

Rr [%]

103

103

93

100

100

σload [MPa]

0,7

3,2

2,9

9,6

8,5

σfix [MPa]

0,0

0,0

8,9

0,1

7,9

σrec [MPa]

0,7

3,3

2,9

9,7

8,5

16. táblázat Erősítetlen EP(MR-D230) epoxigyanta és aszimmetrikusan szénszövettel erősített
kompozit minták alakemlékező jellemzői

Az aszimmetrikusan erősített kompozitok mutatnak egy visszarugózási (spring back)
jelenséget [85]. Ez a jelenség akkor jelentős mértékű, ha a kompozitot az alkalmazási
hőmérsékletnél magasabb hőmérsékleten térhálósítják, és az alkalmazási hőmérsékletre
hűtve megváltozik az alakja. A jelenséget pedig az okozza, hogy az eltérő anyagminőségű
rétegeknek eltérő hosszirányban a hőtágulási együtthatójuk, és a hőmérséklet megváltozása
emiatt a termék/próbatest alakjának megváltozását eredményezi. Ez különösen jelentős
mértékű szénszál-erősítés esetében, mivel annak hőtágulási együtthatója negatív, tehát a
hőmérséklet növelésére összehúzódik. A bemutatott aszimmetrikusan erősített mintáknál
ez a jelenség tehát mindenképpen szerepet játszik az alakemlékező jellemzők alakulásában.
Az eltérő hosszirányú hőtágulási együttható okozta alakváltozást szemlélteti az 55. ábra,
amelyet a „spring back” jelenség analógiájára előrerugózási (spring forward) effektusnak is
nevezhetünk.

55. ábra Nem programozott, folyékony nitrogénnel hűtött EP/CFP2b próbatest
90°C-os vízbe helyezése (t = 0 s) utáni alakváltozása
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Az eltérő hosszirányú hőtágulásból adódó alakváltozás az alakemlékező folyamatot
„segíti”, ha a szénszövet erősítés a húzott oldalon van, és gátolja, ha a nyomott oldalon
van. Ez utóbbi esetet, és az alakemlékezéssel ellentétesen ható hőtágulásból eredő
alakváltozás jelenségét jól mutatja az 54. ábra (c) diagramján a deformáció-idő görbe
újramelegítésnél lévő szakasza.
Az

alakemlékező

minták

visszaalakulás

során

kifejtett

erejének,

illetve

feszültségének vizsgálatára teljesen gátolt visszaalakulású alakemlékező tesztet végeztem.
A teszt a szabad visszaalakulású vizsgálattól a negyedik lépésben tért el.
IV.

2,5% deformáció tartása mellett felfűtés 50°C-ra 10°C/perc felfűtési
sebességgel.

A teszt grafikus eredménye egyes minták esetében az 56. ábrán szerepel, a nevezetes
feszültségértékek pedig a 16. táblázatban olvashatók.
Az egyes próbatestek alakadásakor és a visszaalakulásuk folyamán mért legnagyobb
feszültségeket összehasonlítva megállapítható, hogy azok nem térnek el egymástól
számottevően, ami alapján arra lehet következtetni, hogy a tesztek során a próbatestek nem
károsodtak. Ez is alátámasztja, hogy az alakadási feszültséggel lehet becsülni a
visszaalakulási feszültséget.
A nyomott oldalon erősített mintánál az alakrögzítés során a mért feszültség
jelentősen megnövekszik, amely szintén az aszimmetriából eredő „spring back” jelenség
hatása, ugyanis a minta a hőmérséklet-csökkenés miatt pont ki akar egyenesedni, így a
rögzített alakban tartáshoz sokkal nagyobb erőre van szükség. Amint a hőmérséklet elkezd
növekedni, a kényszererő csökken, mivel a „spring forward” jelenség miatt a próbatest
görbülne.

a
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b

c

56. ábra EP(MR-D230) (a), EP(MR-D230)/CFP2b (b), és EP(MR-D230)/CFP2t (c) minták teljesen
gátolt visszaalakulású alakemlékező vizsgálata során mért/szabályozott jellemzők az idő függvényében
I. felfűtés és hőntartás, II. alakadás, III. alakrögzítés, IV. újramelegítés (gátolt visszaalakulással)

Szénszövettel aszimmetrikusan erősített kompozitok vizsgálata rámutatott arra a
lehetőségre, hogy a szálerősítés alakrögzítési képesség-csökkentő hatása teljes egészében
kompenzálható, ha a szálerősítés a hajlítással vizsgált test húzó igénybevételnek kitett
részén helyezkedik el. Ezek a kompozit minták akár 2,5% maximális deformációt is
képesek tökéletesen rögzíteni, majd teljes egészében visszaalakulni. Emellett a
visszaalakulási feszültségük is akár egy nagyságrenddel nagyobb az erősítetlen
epoxigyantáéhoz képest.

5.6. Két

alakra

emlékező

epoxigyanta

(EP)/polikaprolakton

(PCL)

anyagtársítások
PCL szálpaplant Luo és Mather [80] szálpaplanához hasonlóan elektroszálképzéssel
állítottam elő. A PCL szálpaplanról készített SEM képeken (57. ábra) az látszik, hogy a
szálátmérő 100 és 1000 nm közé tehető. A grafénnel társított PCL szálpaplan előállítása
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szintén elektroszálképzéssel történt annyi módosítással, hogy a szálképző oldat diszpergált
grafént is tartalmazott. A szálképző oldatban a grafén mennyisége nem dúsult a szálképzés
során, és az oldat egésze feldolgozásra került, következtetésképpen a bekevert grafén
mennyiség összessége a szálpaplanba került. Szemrevételezéssel a grafén eloszlása a
szálpaplanban egyenletesnek mondható. A grafénes PCL szálpaplan SEM felvételei
láthatók az 58. ábrán.

a
b
57. ábra PCL szálpaplan SEM képe 5.000 x-es (a) és 10.000 x-es (b) nagyításban

a
b
58. ábra PCL szálpaplan/grafén SEM képe 5.000x-es (a) és 10.000 x-es nagyításban, ahol a nyilak
mutatják a szálak közt elhelyezkedő grafén nanolemezeket

A szálak átmérője itt is 100 és 1000 nm közt változik. A grafén nanolemezek
felfedezhetők a szálak között, ezeket nyilak mutatják, azonban ez nem zárja ki azt, hogy a
szálak belsejében is lehetnek grafén részecskék esetleg csavarodott formában. SEM
vizsgálat során nem találtam grafén agglomerátumokat, amiből a grafén jó eloszlására lehet
következtetni. A grafén nélküli és a grafénnel társított EP/PCL szálpaplan mintákban a
PCL mennyisége 23 m%, az EP/PCL szálpaplan/grafén mintában a grafén 0,8 m%-ban van
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jelen. Előbbit a szálpaplanok majd a kompozit tömegméréséből, utóbbit pedig a szálképző
oldathoz adott grafén tömegének ismerete alapján határoztam meg.
A beágyazott szálpaplanok ridegen vágott és ridegen tört felületeiről SEM-mel
vizsgáltam a mikroszerkezetet (59. ábra, 60. ábra). A ridegen vágott mintáknál a PCL fázis
láthatóan megfolyt, intenzív plasztikus deformáció játszódott le. Ez azonban nem
befolyásolja a SEM felvételek elemzését, illetve még jobban megkülönböztethetővé válik
az EP és a PCL fázis. A ridegen tört mintáknál nem tapasztalható ilyen jelenség, itt a hűtés
megfelelőbb volt. Nem ez volt a helyzet az irodalmi részben bemutatott 21. ábra (b)
képénél, ahol az intenzív plasztikus deformáció – véleményem szerint – miatt
elemezhetetlenné vált a mikroszerkezet.

a

b

c
d
59. ábra SEM képek az EP/PCL szálpaplan minta ridegen vágott felületéről (a, c) és ridegtöretfelületéről (b, d) 5.000 x-es (a, b) és 500 x-os (c, d) nagyításban

Az 59. (a) és (b) ábrákon látható, hogy az EP/PCL szálpaplan esetében a szálak több
helyen egybeolvadtak, és így 1-5 µm átmérőjű „szálkötegek” alakultak ki. A nem
megfelelő impregnálás miatt azok a szálak, amelyek közé nem tudott bejutni a gyanta,
egybeolvadtak a 80°C-os utótérhálósítás során.
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A grafént is tartalmazó mintában kevesebb összeolvadást tapasztaltam, ahogy az a
60. (a) és (b) ábrákon látható. A szálak közt elhelyezkedő, jól eloszlatott grafén
nanolemezek távtartóként funkcionálva megakadályozzák, hogy a szálak egymáshoz
nyomódjanak az impregnálás során, így a gyanta be tud folyni közéjük. Azonban egyik
esetben sem volt tökéletesen légbuborékmentes az impregnálás, amelyet az 59. (d) és 60.
(d) ábrákon látható üregek mutatnak.

a

b

c
d
60. ábra SEM képek az EP/PCL szálpaplan/grafén minta ridegen vágott felületéről (a, c) és ridegtöretfelületéről (b, d) 5.000 x-es (a, b) és 500 x-os (c, d) nagyításban

PCL szálpaplan epoxigyantába ágyazásánál nehéz egyidejűleg megvalósítani azt,
hogy a kompozit légbuborékoktól mentes legyen, és hogy az epoxigyanta minden egyes
szálat körbeágyazzon. A szálak közé kerülő grafén lemezek azonban megakadályozzák,
hogy a légbuborék-mentességhez szükséges vákuummal segített gyantainfúzió során a
szálak egymáshoz tapadjanak, elősegítve a jobb impregnálást.
Készítettem olyan szintén 23 m% PCL tartalmú EP/PCL mintákat is, ahol a PCL-t az
epoxi komponensben 100°C-on elkevertem, majd 70°C-on hozzáadtam a térhálósítót, és
szobahőmérsékletre hűtve térhálósítottam 48 órán keresztül. Ezután ezt is 80°C-on
utótérhálósítottam 2 órán keresztül. Az így keletkezett EP/PCL minta a szálas mintákhoz
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hasonlóan két külön-külön is folytonos fázisból áll, de az előállítása jóval egyszerűbb, mert
nem kell sem szálat képezni, sem impregnálni. Viszont a keveréssel bevitt légbuborékokat
a keverék nagy viszkozitása miatt nehéz eltávolítani. Az előállításra utalva ezeket a
mintákat az in-situ jelzővel különböztetem meg a szálpaplanos mintáktól, mivel az EP és a
PCL fázis kialakulása egy időben és térben történik. A PCL olvadék oldódik kb. fél óra
elteltével az epoxi komponensben, amelyet a viszkozitás-különbségek miatt a keverés
során jól nyomon lehet követni. A térhálósító bekeverése után a mintát szobahőmérsékletre
hűtve a fázisszeparációt egyrészt az EP térhálósodása, másrészt a PCL kristályosodása
hajtja. Ezalatt a minta átlátszóból opálosan fehér színbe megy át.
Ennek az in-situ mintának a töretfelületeiről, illetve vágási felületeiről készített SEM
képeken (61. ábra) nem lehet megkülönböztetni a két fázist, a minta homogénnek tűnik, de
az látszik, hogy nem diszperzióról van szó.

a

b

c
d
61. ábra SEM képek az in-situ EP/PCL minta ridegen vágott felületéről (a, c) és ridegtöret-felületéről
(b, d) 5.000 x-es (a, b) és 500 x-os (c, d) nagyításban

DSC alapján az epoxigyanta 16°C-os Tg-je mindegyik EP/PCL anyagtársítás
esetében kissé feljebb tolódott, a PCL olvadási csúcshőmérséklete pedig 65°C-ról a
szálpaplanos mintáknál 62°C-ra, az in-situ előállított mintánál 57°C-ra csökkent (62. (a)
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ábra, 17. táblázat). A grafént tartalmazó minták (mind a gyantába ágyazott és a
beágyazatlan szálpaplan esetében) DSC görbéi alapján meghatározható kristályos
részarány 3-10% ponttal nagyobb, mint a grafén nélküliek (62. (a), (b) ábra, 17. táblázat).
A számítás az első felfűtésből történt, és a PCL tömegaránya figyelembe lett véve. A
100%-ban kristályos PCL olvadási entalpiáját ∆Hm=139,5 J/g értéknek vettem [86]. Ez a
grafén gócképző hatása miatt lehetséges.

62. EP(MR-D230), PCL és EP/PCL anyagtársítások (a), valamint PCL szálpaplanok (b) DSC görbéi
TgDSC [°C]

Tgtanδ [°C]

TmDSC [°C]

TmE′ [°C]

∆Hm [J/g]

χc [%]

12

16

-

-

-

-

-

-

65

54

80

57

EP/PCL in-situ

16

21

57

52

61

44

EP/PCL szálpaplan

19

12

62

45

87

62

EP/PCL szálpaplan/grafén

20

11

62

46

91

65

PCL szálpaplan

-

-

59

-

65

47

PCL szálpaplan/grafén

-

-

58

-

79

57

Minták
EP
PCL

17. táblázat DSC-vel és DMA-val meghatározott EP fázis üveges átmeneti hőmérsékletei, PCL fázis
olvadási hőmérsékletei, olvadási entalpiája és kristályos részaránya

A DMA görbék alapján az EP üveges átmeneti hőmérséklete a szálas mintáknál
csökkent a tiszta EP-hez képest, az in-situ előállított mintánál pedig nőtt (63-64. ábrák). Az
olvadási hőmérséklet az EP/PCL mintákban kisebb, mint a sima PCL mintában, de a
tendencia kissé eltér a DSC alapján megállapítottaktól. Mind a három EP/PCL minta
tárolási modulusai a hőmérséklet függvényében két lépcsőt tartalmaz, köztük pedig egy
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platót. Ez arra enged következtetni, hogy mindhárom rendszer két alakra emlékező
tulajdonságokkal rendelkezik. Az első alakadást 60°C-on, a másodikat pedig 30°C-on lehet
kivitelezni. Az első alak rögzítéséhez, amely 30°C-ra hűtéssel és a külső deformáló erő
fenntartásával történik, elegendő időt kell hagyni, hogy a PCL ki tudjon kristályosodni.

63. ábra EP, PCL és EP/PCL anyagtársítások tárolási modulus értékei a hőmérséklet függvényében

64. ábra EP, PCL és EP/PCL anyagtársítások tárolási veszteségi tényező értékei a hőmérséklet
függvényében

Ahhoz, hogy az ideiglenes alakok az alakemlékező vizsgálat során mekkora
nyúlásnak feleljenek meg, húzóvizsgálatot végeztem 30°C-on és 60°C-on. A szakító
görbék (65. ábra) alapján 2% és 4% nyúlásértékeket választottam az első és második
rögzített ideiglenes alakoknak, mert ezeket mindegyik minta tönkremenetel nélkül képes
elviselni.
A DMA vizsgálatok alapján a grafént tartalmazó minta végig magasabb tárolási
modulussal rendelkezik, mint a grafén nélküli minta. A húzó vizsgálatok szerint 60°C-on
nagyobb a húzási modulusa a grafént tartalmazó mintának, viszont 30°C-on megegyezik a
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grafén nélküli mintáéval. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a szálakat a grafén
merevítette.

65. ábra EP/PCL minták húzóvizsgálata Td1=60°C-on (~Tm+10°C) (a) és Td2=30°C-on (~Tg+15°C) (b)

A 66. ábra az EP/PCL szálpaplan alakemlékező ciklusát mutatja, ahol az
alakemlékező képességek számításához szükséges nyúlásértékeket nyilak mutatják.

66. ábra EP/PCL szálpaplan minta két alakra emlékező alakemlékező ciklusa, ahol a nyilak az
alakemlékező képességek számításához szükséges nyúlásértékeket mutatja
A1-első alakadás, R1-első ideiglenes alak rögzítése, KM-kényszer megszűntetésével az első rögzült
ideiglenes alak mérése, A2-második alakadás, R2-második ideiglenes alak rögzítése

Az első ideiglenes alakot a PCL rögzíti, miután újrakristályosodott. Általában a
kristályosodással elérhető alakrögzítő képesség elmarad az üvegesedéssel elérhetőétől,
mivel a kristályos részarány sosem éri el a 100%-ot, és az amorf hányad ilyenkor még
nagyrugalmas állapotban van, amely entrópiarugalmas deformációra képes az alakrögzítés
után. A vizsgált szálpaplanos mintáknál 70% körül van az első ideiglenes alak rögzítésének
jósága (Rf1), míg az in-situ előállított EP/PCL mintánál 80% fölé emelkedett (18. táblázat).
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Érdekes módon a grafén jelenléte nincs jó hatással az alakemlékező képességekre,
csökkenti az első ideiglenes alak rögzítésének jóságát. Ez ellentmondásban van a kristályos
részarányok alakulásával. Alapvetően a kristályosodással rögzített ideiglenes alak annál
jobban rögzül, minél nagyobb a kristályos részarány. Az EP/PCL szálpaplan/grafén minta
kristályossága a 65%, míg az EP/PCL szálpaplan mintánál 62%. Az alakemlékezési
képesség vizsgálatánál ezzel szemben a grafénes minta alakrögzítése a rosszabb. Ezek
szerint a kristályos részarány mellet más, azzal ellentétes hatások jobban érvényesülnek.
Ilyen hatás lehet a már korábban említett grafén szálat merevítő hatása. Erősítőanyagoknak
az alakrögzítő-képességet csökkentő hatását már a hosszú szállal erősített EP
kompozitoknál

elemeztem.

Továbbá

a

grafénes

minta

gyengébb

alakemlékező

képességeinek magyarázatát a kialakult struktúrában is lehet keresni. A PCL mindegyik
mintánál egy egybefüggő, folytonos fázist hoz létre, amelyet a szálak kereszteződéseinek
sűrűségével lehet jellemezni. Ha nagyobb a PCL szálak kereszteződéseinek száma, akkor
várhatóan az alakemlékező jellemzői is jobbak. Ezt a feltételezést Luo és Mather is
megemlítik publikációjukban [80]. A grafént nem tartalmazó mintában a szálkötegek
kialakulása a szálkereszteződések számát növelhette, ami nagyobb alakrögzítési képességet
adott a PCL fázisnak.
Minták

Rf1 [%]

Rf2 [%]

Rr1 [%]

Rr2 [%]

EP/PCL szálpaplan

67–74

94–95

94–96

89

EP/PCL szálpaplan/grafén

61–67

95

95

69–94

EP/PCL in-situ

81–82

94–95

94

85

18. táblázat EP/PCL minták két alakra emlékező tulajdonságai, ahol a két-két próbatesten végzett
mérések eltérő eredményei értéktartományként jelennek meg

Összefoglalva a két alakra emlékező EP/PCL anyagtársítások területén elért
eredményeket elmondható, hogy az elektroszálképzés során a szálpaplanba juttatott grafén
nanolemezek az epoxigyantával történő impregnálást javították, az anyagtársítás
morfológiáját jelentősen megváltoztatták. A grafén azonban negatív hatással van a PCL
kristályosodásával rögzülő első ideiglenes alak rögzíthetőségére. EP/PCL két alakra
emlékező anyagtársítás előállítására kidolgozott újfajta in-situ eljárás sikeresen
alkalmazható. A szálképzéses módszerhez képest az in-situ EP/PCL azonos összetétel
mellett hasonló, vagy jobb alakemlékezési jellemzőkkel bír.
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6. Összefoglalás
Munkám során az EP alapú alakemlékező kompozitok fejlesztésének két fő irányával
foglalkoztam. Az egyik a hosszúszálas erősítőanyagok alakemlékezésre gyakorolt
hatásainak vizsgálatát, a másik pedig az EP/PCL anyagtársítással létrehozható, két alakra
emlékezés fejlesztését jelentette.
Az epoxigyanta Tg feletti hajlító igénybevételű deformálhatóságát csökkenti a hosszú
szálas erősítő struktúrák alkalmazása, mert az erősítőanyag merevsége nem, illetve csak
elhanyagolható mértékben csökken a melegítés hatására. Az alakrögzítő képesség
valamelyest romlik, mivel az erősítőszálak „nagy erőkkel” törekednek vissza eredeti
állapotukba, amely erőket a mátrix „befagyása” sem tudja teljes mértékben ellensúlyozni.
A hosszúszálas erősítés visszaalakulási feszültség-növelő hatását és a nem kívánatos
mellékhatásait üveg-, szén- és növényi szálakkal erősített EP kompozitokon vizsgáltam
hajlító igénybevétellel. Az üvegszál két nagyságrenddel növeli az EP visszaalakulási
feszültségét, amely így elérheti a 40-50 MPa tartományt. Ez ugyan a fémeknél mérhető
érték (150 MPa) harmadát jelenti, de már elegendő lehet egyes műszaki alkalmazásokhoz.
Ezekben az alakemlékező kompozitokban a deformálhatóság 1,2% szélsőszál-nyúlás alá,
és az alakrögzítő képesség 100%-ról 80%-ra csökkent. A visszaalakulási képesség pedig
nem romlott, maradt 100%. Hasonló tendencia figyelhető meg szénszálas erősítésnél is.
Növényi szálas erősítésnél az alakrögzítési és visszaalakulási tényezők is alacsonyak,
de az alkalmazott megújuló forrásból származó mátrix miatt ezt nem indokolt a
mesterséges szálakkal összevetni. Annyit azonban meg lehet állapítani, hogy a növényi
szálak nagy mértékben (akár 30°C-kal) képesek csökkenteni az EP Tg-jét, amely függ a
térhálósító jellegétől (amin vagy anhidrid), az erősítőanyag mennyiségétől és maradék
víztartalmától.
Ha szénszálerősítést választunk – amelynek hőtágulási együtthatója (ellentétben az
epoxigyantáéval és az üvegszövetével) negatív, vagyis melegítés hatására zsugorodik –, és
ezt az erősítőanyagot a kompozit lemeznek arra az oldalra helyezzük, ahol a hajlítás során
húzó igénybevétel alakul ki, akkor a hőmérséklet változásával a hőtágulási együtthatókból
adódó különbség és az aszimmetria önmagában, tehát programozás nélkül mozgatni fogja a
lemezt, és ez az alakrögzítési és visszaalakulási tényezőket növeli. Ugyan a visszaalakulási
feszültség (3-10 MPa) kissé csökken (de még mindig egy nagyságrenddel nagyobb az
erősítetlen epoxihoz viszonyítva), viszont a deformálhatóság 2,5%-ig növelhető, és az
alakrögzítő képesség is 100%-os.
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EP mátrixba ágyazott, hőre lágyuló, kristályos polimer szálpaplanból álló rendszer
két alakra emlékező képességgel bír, ha az EP Tg-je kisebb a kristályos polimer
szálrendszer olvadási hőmérsékleténél (Tm). Tm felett, ahol egyébként a szálpaplan
struktúrája nem változik, mert a mátrix körbeölel minden egyes szálat, a deformált
próbatestet Tm alá hűtve lehet rögzíteni az első átmeneti alakot. A Tm alatt kikristályosodó
polimer kb. 70%-os jósággal tartja meg az első átmeneti alakot. Ezután az epoxigyanta Tgjének segítségével lehet rögzíteni a második átmeneti alakot. Ennek a módszernek az a
hátránya, hogy a szálpaplan impregnálása EP-vel nehéz feladat, amelyet a szálpaplan
erősítésével lehet könnyíteni. Ha a szálképzés során (amely elektrosztatikus erő
segítségével történik) grafén nanolemezeket juttatunk a szálak közé, amely a szálakat
jobban eltartja egymástól, akkor az impregnálás (vákuummal segített gyantainfúzió) során
nem tapadnak össze, és az epoxi jobban be tud folyni a szálak közé. Ez azonban nem javít
a szálpaplan rossz alakrögzítő képességén. A grafén nélküli EP/PCL szálpaplan
előállításakor egyes szálszakaszok, amelyek egymással összetapadtak, és nem tudott a
gyanta közéjük folyni szálkötegekké olvadtak össze. Ezzel a PCL fázis térhálócsomópontjainak száma megnőtt, amelynek révén jobb alakrögzítés valósulhat meg a
grafénes mintához képest, ahol a szálak összeolvadását a grafén gátolja.
Mivel a PCL ömledék állapotban oldható az epoxi komponensben, ezért in-situ is
előállítható EP/PCL anyagtársítás, amely a szálpaplanos mintáéval megegyező PCL
tartalomnál szintén kettős folytonos fázisszerkezetű. Ezáltal a bonyolult szálképzést el
lehet kerülni, továbbá a PCL kristályosodásával történő alakrögzítés jósága 80%-ra
növekedett.

6.1. Tézisek
Kísérleti eredményeim alapján az alábbi téziseket fogalmaztam meg.
1.

Kimutattam,

hogy

üvegszövettel,

szénszövettel,

vagy

unidirekcionális

szénszállal erősített alakemlékező epoxigyanta kompozitok visszaalakulási
hajlítófeszültségeik az elérhető legnagyobb (1…1,6%) deformációk esetén egykét nagyságrenddel nagyobbak, mint az erősítetlen epoxigyantáké, miközben a
visszaalakulási képesség nem csökken 98% alá. A magas visszaalakulási arány
annak köszönhető, hogy a károsodáshoz vezető, irreverzibilis változások
elhanyagolható

mértékűek,

amennyiben

a

deformáció

a

lineárisan

viszkoelasztikus tartományon belül marad. Ekkor a visszaalakulási feszültség
közel azonos az alakadási feszültséggel [87-91].
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Dinamikus mechanikai analízissel kimutattam, hogy a növényi erősítőszálak
aminos térhálósítás esetén 6-12°C-kal, anhidrides térhálósítás esetén akár 1830°C-kal is csökkenthetik az epoxigyanta mátrix üveges átmeneti hőmérsékletét
(Tg). Anhidrides térhálósításnál azért nagyobb a Tg csökkenésének mértéke, mert
az anhidrid képes kémiai reakcióba lépni egyrészt a növényi szállal bevitt
maradék (szárítás után megmaradó) vízmolekulákkal, másrészt a növényi rostok
funkciós csoportjaival. A szükségesnél kevesebb mennyiségű anhidrid tökéletlen
térháló kialakulását, így a Tg csökkenését eredményezi. Ezzel szemben az
aminos térhálósításnál csak a vízmolekulák fizikai lágyító hatása érvényesül [9294].

3.

Kimutattam, hogy szénszövettel erősített alakemlékező epoxigyanta mátrixú
kompozitok hárompontos hajlítása esetén az erősítés miatti alakrögzítési
tényező-csökkenés kompenzálható azzal, ha az erősítőanyag aszimmetrikusan
túlnyomórészt a húzott oldalon helyezkedik el. Igazoltam, hogy az
aszimmetrikus erősítés az eltérő hőtágulási együtthatók miatt hőmérsékletváltoztatáskor elhajlást okoz, amely hatás a hajlító igénybevételű alakemlékező
effektushoz hozzáadódik, ha az erősítőanyag a húzott oldalon helyezkedik el, és
kivonódik, ha az erősítőanyag a nyomott oldalon helyezkedik el [90, 95].

4.

Pásztázó

elektronmikroszkópos

vizsgálatokkal

igazoltam,

hogy elektro-

szálképzett, 0,1-1 µm átmérőjű szálakat tartalmazó polikaprolakton (PCL)
szálpaplan

vákuummal

segített

gyantainfúziós

technikával

történő

epoxigyantába ágyazásakor az impregnálás javítható, ha a PCL szálpaplan
grafént is tartalmaz. Kimutattam, hogy a szálképzés során a PCL szálak közé
került grafén mintegy távtartóként funkcionál, így az epoxigyanta jobban a
szálak közé tud jutni [94, 96].
5.

Bebizonyítottam, hogy in-situ is elő lehet állítani két alakra emlékező
epoxigyanta (EP)/ polikaprolakton (PCL) anyagtársítást úgy, hogy az epoxi
komponens a benne oldott PCL olvadék jelenlétében a hozzáadott diaminnal
fázisszétválást eredményezve térhálósodik. Az így előállított 23 m% PCL
tartalmú in-situ EP/PCL alakrögzítési (81-95%) és visszaalakulási (85-94%)
képességeiben hasonló az ugyanannyi PCL-t tartalmazó, elektroszálképzéssel és
impregnálással előállítható EP/PCL szálpaplan alakemlékezési képességeihez,
amelyek rendre 67-95% és 89-96% [94, 96].
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6.2. Megoldásra váró feladatok
Alakemlékező epoxigyanta visszaalakulási feszültsége nagyságrendekkel növelhető
szálas erősítőanyagok alkalmazásával, azonban ez a lineárisan viszkoelasztikus
deformáció-tartományt csökkenti. A deformálhatóság növelésére más erősítőanyagokat (pl.
aramid szál) vagy többféle erősítőanyag megfelelő kombinációja lehet megoldás. Mivel a
deformálhatóságot tönkremeneteli folyamatok bekövetkezése korlátozza, ezért ezek
megértése, illetve nyomon követése (pl. akusztikus emisszió mérésével) nélkülözhetetlen a
deformálhatóság növeléséhez. Munkám során nem foglalkoztam az erősítőanyagok
rétegrendjének változtatásával, de a deformálhatóság növeléséhez még ez is egy lehetőség.
Az alakemlékezés modellezése is megoldásra váró feladat az epoxigyanta alapú
kompozitok esetében ahhoz, hogy iparilag alkalmazható lehessen. Epoxi kompozitok
alakemlékezésének modellezéséhez ki lehet indulni alakemlékező epoxigyantákra
kidolgozott modellekből [48].
Alakemlékező epoxigyanta alapú kompozitokat hajlító igénybevétellel szokás
vizsgálni, de érdemes lenne csavaró igénybevétellel is. Habár a hosszúszálas erősítésű
kompozitok eredendően nem jól bírják a csavaró igénybevételt, viszont a mátrix ez esetben
nagyrugalmas állapotban lenne, másrészt így a próbatest nagyobb része venne részt a
munkában, mint a hárompontos hajlítás esetében.
A növényi szálas erősítés ugyan nem kedvez az alakemlékező jellemzőknek, viszont
anhidrides térhálósítás esetén jelentkező, lokálisan ható Tg-módosító tulajdonságukat ki
lehet használni egy gyártási lépésben előállítható több alakra emlékező epoxigyanta alapú
kompozit

előállításához,

ha

különböző

nedvességtartalmú

erősítőanyag-rétegeket

impregnálunk ugyanazzal az anhidriddel térhálósodó epoxigyantával, és térhálósítjuk egy
présszerszámban. A különböző nedvességtartalmú rétegek eltérő mértékben tolják el a
sztöchiometriát, így eltérő Tg-k alakulnának ki az egyes rétegekben. A több alakra
emlékező rendszer így egyúttal erősített is lenne.
Az

alakemlékező

polimerek

tulajdonságai

nagy

mértékben

függenek

a

programozásuk módjától. Például Ttrans közelében, vagy az alatt is lehet alakítani, mellyel
elvileg növelhető lenne a visszaalakulási feszültség. Ezek tanulmányozására már nem
terjedt ki a kutatómunka, de mindenképpen megoldásra váró feladatnak számít.
Nem vizsgálták azt sem, hogy egy szélesebb Tg átmenettel rendelkező epoxigyanta
(mint a kísérleti részben bemutatott ELO-AH) mutathat-e két alakra emlékezést, ha
lépcsőzetes programozást alkalmazunk. Ugyanis a szélesebb Tg átmenet oka lehet az, hogy
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több Tg-vel rendelkező szegmenst tartalmaz az anyag, de ezek közelségük miatt
befolyásolják egymást.
Két eltérő Tg-jű epoxigyanta egymásra rétegezésével előállítható két alakra emlékező
rendszer tulajdonságaira hatással van az aszimmetria és az ebből adódó hátra és
előrerugózási jelenség. Ezt ki lehetne küszöbölni, ha elő lehetne állítani olyan
epoxigyantát, amelynek két eltérő Tg-je van. Egyszerűen azzal, hogy különböző epoxi- és
térhálósító komponenseket keverünk össze, ezt nem lehet megtenni, mert olyan szoros
molekuláris összekeveredés történik, amely azt eredményezi, hogy egyetlen Tg-je lesz az
anyagnak. Azonban ha nem monomereket, hanem már „előtérhálósított”, de még a
gélesedést el nem ért oligomereket keverünk össze, akkor kialakulhat két eltérő Tg-jű fázis.
A kísérleti részben előállított EP/PCL anyagtársítások rendelkezhetnek öngyógyuló
képességgel is, ugyanis ha egy repedés keletkezik az anyagban, és azt a Tm hőmérséklet
fölé hevítjük, akkor a PCL fázis kitölti a rendelkezésre álló teret, majd lehűlve
kikristályosodik, ezáltal a repedés „beforr”. További kutatások tárgyát képezheti ennek az
öngyógyuló képességnek a vizsgálata.
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