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Bevezetés

A szénszál alapú kompozitok előállítása világszerte növekszik. A repülés, az űrhajózás

területéről a felhasználás egyre inkább áttolódik a polgári életbe, hidakat, felüljárókat és

egyéb szerkezeti elemeket készítenek belőlük. Az elmúlt években hazánkban is megindult a

szénszálgyártás, a Zoltek Rt. Nyergesújfalun nagykapacitású üzemet indított be. A cég remé-

nyei szerint ez a lépés jelentősen megnöveli a szénszálas kompozitok felhasználását, amit a

szénszállal erősített kompozitok kiváló tulajdonságai ellenére eddig a szénszál igen magas ára

korlátozott. A növekvő felhasználással egyidejűleg szélesedik az alkalmazott műanyag mátri-

xok köre is. Az újabb és újabb termékek tervezéséhez és előállításához elengedhetetlen a

kompozit tulajdonságainak ismerete. Az összetétel mellett a végső tulajdonságokat elsősorban

a szerkezet (szálorientáció, szálhossz) és a szál/mátrix kölcsönhatás befolyásolja.

A szálerősítés sikerének oka, hogy a két komponens, a szál és a mátrix polimer egye-

sítése egy olyan új anyagot eredményez, melynek tulajdonságai jobbak, mint a komponenseké

külön-külön. A kompozitokban a rendkívül merev szál hordozza a terhelést, míg a mátrix

közvetíti azt a szálak között. Az ilyen rendszerek előnyei csak akkor használhatók ki igazán,

ha a szál valóban felveszi a terhelést, amihez megfelelő hosszúnak kell lennie és orientációjá-

nak egyeznie kell a terhelés irányával. Nyilvánvaló azonban, hogy feszültségátvitel csak ak-

kor jön létre, ha erős kapcsolat alakul ki a szál és a mátrix között. A komponensek közötti

adhézió erősségét felületkezeléssel tudjuk módosítani. A kezelési eljárásokat a gyártók titko-

san kezelik vagy szabadalom védi őket. Előkísérleteink azt mutatták, hogy a kereskedelmi

forgalomba kerülő kezelt szálakkal a legtöbb esetben nem lehet az optimális szál/mátrix köl-

csönhatást elérni. Az is bebizonyosodott, hogy adott mátrixhoz kidolgozott kezeléssel ellátott

szál alkalmazása egy másik polimerben gyenge jellemzőkkel rendelkező kompozitot eredmé-

nyez, a tulajdonságok rosszabbak lesznek, mint az optimális esetben.

A kutatás elsődleges célkitűzése a szál és a mátrix között kialakuló kölcsönhatások és

azok módosítási lehetőségeinek vizsgálata volt. Vizsgálni kívántuk az elektrolitikus oxidáció

során a szál felületén képződő funkciós csoportok típusát és mennyiségét. A szál felületének

kémiai összetételét az elektrolit típusának és koncentrációjának, valamint az elektrolízisnél

alkalmazott áramerősségnek és a kezelés idejének változtatásával széles határok között szán-
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dékoztunk módosítani. Az elektrolitikus oxidációval előállított szálak és a mátrix közötti ad-

héziót kapcsoló anyagok alkalmazásával kívántuk változtatni. A célok között szerepelt a

komponensek közötti kémiai reakciók követése, illetve a kialakuló kötések jellegének meg-

határozása, majd ezeket kapcsolatba kívántuk hozni a kompozit tulajdonságaival, különösen a

határfelületi adhézió jellemzésére szolgáló mennyiségekkel. A gyakorlat szempontjából

ugyancsak fontos rövid szálakat tartalmazó kompozitok esetében a cél a szerkezet és a tulaj-

donságok közötti kapcsolatok felderítése volt.

Alkalmazott módszerek

• A kezeletlen szál anódos oxidációjához elektrolizáló kádat építettünk, melyben a szén-

szálköteget folyamatos eljárással oxidáltuk. Anódnak kapcsoltuk a kezelendő szálköteget,

katódnak grafit tömböt alkalmaztunk. A kezelés során változtattuk az elektrolit típusát,

koncentrációját, a kezelési potenciál értékét és az elhúzás sebességét.

• A szál felületi kémiáját infravörös spektroszkópiával (DRIFT) és röntgenfotoelektron-

spektroszkópiával (XPS) határoztuk meg.

• A szál felületi kémiájával összefüggésben lévő felületi elektrokémiai aktivitást ciklikus

voltammetriával vizsgáltuk, különböző próbamolekulák segítségével.

• A szál/mátrix adhézió mértékének jellemzésére fragmentációs mikromechanikai módszert

alkalmaztunk, az ehhez szükséges nyújtó-berendezést mi terveztük és építettük. A vizs-

gálat során a mátrixba ágyazott szál töredékeinek hosszát optikai mikroszkópia segítségé-

vel mértük.

• A szál felületén kialakuló kapcsolóanyag-réteg szerkezetét pásztázó elektronmikroszkópi-

ával (SEM) vizsgáltuk.

• A különböző paraméterekkel fröccsöntött rövidszál-erősítésű poliamid kompozitok mec-

hanikai tulajdonságait szakítógéppel, műszerezett törőberendezéssel vizsgáltuk.

• A fröccsöntött próbatestekben az orientációt optikai mikroszkópiával és képanalizáló

program segítségével határoztuk meg.
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Új tudományos eredmények

• A szálerősítésű kompozitokban uralkodó határfelületi kölcsönhatások szerepére és módo-

sítására irányuló kutatás számos új eredményt hozott. Megállapítottuk, hogy a szénszálak

elektrolitikus oxidációja során az elektrolízis körülményei jelentősen befolyásolják a szál

felületén kialakuló funkciós csoportok számát és mennyiségét. Az elektrolit típusa, kon-

centrációja és az elektrolízis potenciálja egyaránt módosítja a felület minőségét. Szoros

kapcsolatot találtunk a felületen kialakult funkciós csoportok mennyisége és a határfelületi

adhézió között.

• Ipari szempontból is jelentős az az eredmény, amely azt mutatja, hogy nátrium-hidroxid

elektrolitban oxidálva a szálakat, a kezelés paramétereitől függően, a nátrium-hidroxid ad-

szorbeálódik a felületen, ami csökkenti a szál-mátrix adhéziót. Az adszorbeálódott elekt-

rolit eltávolításával jelentősen javult a kölcsönhatás.

• Megállapítottuk, hogy a ciklikus voltammetriával jellemezni lehet a felület aktivitását.

Eredményeink alapján összefüggést határoztunk meg a ciklikus voltammetriában mért

csúcsáram, a felületi funkciós csoportok és a határfelületi adhézió között.

• A szál és a mátrix közötti kölcsönhatás, a határfelületi adhézió, kapcsolóanyagok segítsé-

gével módosítható. Különböző kapcsolóanyagok felhasználásával végzett kísérletek bebi-

zonyították, hogy a felületen számos reakció megy végbe. A kezelés során kialakuló ha-

tárréteg szerkezete és tulajdonságai döntően befolyásolják az adhézió mértékét, illetve a

kompozit tulajdonságait. A kapcsolóanyag a felületen gyakran bonyolult polimerizációs

reakciókban vesz részt. A kialakult szerkezet függ a kapcsolóanyag kémiai szerkezetétől,

valamint a kezelés körülményeitől. Az eredmények bizonyították, hogy sem a túl merev

réteg, sem pedig a kis szilárdságú réteg nem alkalmas a határfelületi adhézió növelésére, a

megfelelő kompozit tulajdonságok elérésére.

• Hőrelágyuló mátrixnál a polimer láncon elhelyezkedő reaktív csoporttal lép reakcióba a

kapcsolóanyag megfelelő funkciós csoportja. A láncon található funkciós csoportok kis



Gulyás János Ph.D. tézisek

5

száma - polikarbonát esetében a láncvégi hidroxil-csoportok száma – miatt korlátozott nö-

vekedést érhetünk el az adhézióban.

• A rövidszállal erősített kompozitokban a határfelületi kölcsönhatások mellett nagyon

fontos a szerkezet szerepe is. A feldolgozás során kialakuló szálhossz és orientáció jelen-

tősen befolyásolhatja a termék tulajdonságait. A fröccsöntés során egy héj-mag szerkezet

alakul ki, a rétegekben jelentősen eltér a szálak orientációja. A héj vastagsága függ az ösz-

szetételtől és a feldolgozás körülményeitől. Megállapítottuk, hogy a kompozit merevsége,

szilárdsága és ütésállósága ugyan nő a száltartalom növekedésével, de kis száltartalomnál

az ütésállóság csökken, mivel a szálak hibahelyként viselkednek és törésiniciáló hatásuk

van. A rövidszállal erősített poliamid kompozitokban a meghatározott orientációs eloszlás

eltért az irodalomban közöltektől. Az eltérés a tulajdonságokban is jelentkezett, ami egy

újabb bizonyítéka a szerkezet meghatározó szerepének.
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