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JELÖLÉS- ÉS RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
Az alkalmazott jelölések
a

[mm]

Bemetszés hossza

ds

[mm]

Elemi úthosszúság

E

[MPa]

Húzó rugalmassági modulus

E’

[MPa]

Tárolási modulus

F

[N]

Terhelő erő

Fmax

[N]

Maximális terhelő erő

Fs

[N]

Síkra merőleges igénybevétel esetében az átlagos tépési erő a
telítettségi tartományban

fδ

[-]

Geometriai korrekciós tényező

G

[N/mm]

Fajlagos energia felszabadulás

Gc

[N/mm]

Fajlagos repedésterjedési ellenállás

h

[mm]

Képlékeny zóna magassága (DEN-T), illetve szélessége (nadrág)

hB

[mm]

Képlékeny zóna szélessége a „B” zónában (nadrág próbatesteknél)

H

[mm]

J
Jc
Je

Próbatest hossza
2

J-integrál (törési szívósság)

2

J-integrál kritikus repedésterjedéshez tartozó értéke

2

Rugalmas J-integrál komponens

2

Képlékeny J-integrál komponens

[kJ/m ]
[kJ/m ]
[kJ/m ]

Jp

[kJ/m ]

KI

[ MPa ⋅ m ] Feszültségintenzitási tényező különböző repedéskinyílási módokra

KII

[ MPa ⋅ m ] Feszültségintenzitási tényező különböző repedéskinyílási módokra

KIII

[ MPa ⋅ m ] Feszültségintenzitási tényező különböző repedéskinyílási módokra

KIc

[ MPa ⋅ m ] I-es
módbeli
repedéskinyíláshoz
tartozó
feszültségintenzitási tényező, törési szívósság

kritikus

KIIc

[ MPa ⋅ m ] I-es
módbeli
repedéskinyíláshoz
tartozó
feszültségintenzitási tényező, törési szívósság

kritikus

KIIIc

[ MPa ⋅ m ] I-es
módbeli
repedéskinyíláshoz
tartozó
feszültségintenzitási tényező, törési szívósság

kritikus

L

[mm]

Ligament

La

[mm]

Eltépett keresztmetszet hossza, ligament az „A” zónában nadrág
próbatestnél

LA

[mm]

Eltépett keresztmetszet hossza, maximális ligament az „A” zónában
nadrág próbatestnél
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LB

[mm]

Eltépett keresztmetszet hossza, maximális ligament a „B” zónában
nadrág típusú próbatestnél

m

[-]

Képlékenységi tényező (Hill szerint)

r

[mm]

Sugárkoordináta

R

[-]

Regressziós együttható

Rp

[mm]

Képlékeny zóna sugara a repedéscsúcs környezetében

Spa

[mm2]

Képlékeny zóna területe nadrág próbatesteknél az „A” zónában

SpB

[mm2]

Képlékeny zóna területe nadrág próbatesteknél a „B” zónában

t

[mm]

Próbatest vastagsága

ta

[perc]

Öregítési idő

T

[°C]

Hőmérséklet

Tsz

[-]

Normált szakadási modulus

Ta

[°C]

Öregítési hőmérséklet

Tg

[°C]

Üvegesedési hőmérséklet

Tt

[-]

Anyagra jellemző normált tépési modulus

Tr

[°C]

Megfiatalítási hőmérséklet

u

[mm]

Elmozdulás vektor

U

[J]

Potenciális energia

Ut

[J]

Teljes energia

Ue

[J]

Teljes potenciális energia rugalmas komponens hányada

Up

[J]

Teljes potenciális energia képlékeny komponens hányada

v

[mm/perc]

Deformáció sebesség

W

[mm]

Próbatest szélessége

We

[kJ]

Lényegi törésmunka

we

[kJ/m2]

Fajlagos lényegi törésmunka

we,n

[kJ/m2]

Repedésterjedéshez szükséges fajlagos lényegi törésmunka

we,y

[kJ/m2]

Ligament megfolyásához szükséges fajlagos lényegi törésmunka

Wf

[kJ]

Teljes törésmunka

wf

[kJ/m2]

Fajlagos törésmunka

wIe

[kJ/m2]

Fajlagos lényegi törésmunka sík alakváltozási állapotban

Wn

[kJ]

Repedés terjedéséhez szükséges munka
2

wn

[kJ/m ]

Repedés terjedéséhez szükséges fajlagos munka

Wp

[kJ]

Képlékeny törésmunka

wp
wp,n

3

Fajlagos képlékeny törésmunka

3

Fajlagos térfogati disszipált energia a törésig

[MJ/m ]
[MJ/m ]
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wp,y

[MJ/m3]

Fajlagos térfogati disszipált energia a ligament megfolyásáig

WTE

[kJ]

Lényegi törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén az „A”
zónában

wTE

[kJ/m2]

Fajlagos lényegi törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén
az „A” zónában

B
wTE

[kJ/m2]

Fajlagos lényegi törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén a
„B” zónában

WTF

[kJ]

Teljes törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén az „A”
zónában

wTF

[kJ/m2]

Fajlagos teljes törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén az
„A” zónában

WTFB

[kJ]

Teljes törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén a „B”
zónában

B
wTF

[kJ/m2]

Fajlagos teljes törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén a
„B” zónában

WTP

[MJ]

Képlékeny törésmunka síkra merőleges igénybevétel esetén az „A”
zónában

wTP

[MJ/m3]

Fajlagos képlékeny törésmunka síkra merőleges igénybevétel
esetén az „A” zónában

B
wTP

[MJ/m3]

Fajlagos képlékeny törésmunka síkra merőleges igénybevétel
esetén az „B” zónában

Wy

[kJ]

Ligament megfolyásához szükséges munka

wy

[kJ/m2]

Ligament megfolyásához szükséges fajlagos munka

Wr

[kJ/mm2]

Rugalmas alakváltozási energiasűrűség

x

[mm]

Elmozdulás

Y

[-]

Geometriai korrekciós tényező

Z

[mm]

Próbatest befogási hossza

α’

[-]

„A” zónában kialakult képlékeny zóna szélessége és a ligament
közötti arányossági tényező (nadrág próbatest)

α”

[-]

„A” zónában kialakult képlékeny zóna alaki tényezője (nadrág
próbatest)

β

[-]

Képlékeny zóna alakjára vonatkozó tényező

β’

[-]

Ligament megfolyásához kapcsolódó képlékeny zóna alakjára
vonatkozó tényező

β”

[-]

Repedésterjedéshez kapcsolódó képlékeny zóna alakjára vonatkozó
tényező

δ

[mm]

Repedéskinyílás

δc

[mm]

Kritikus repedéskinyílás
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∆H

[J/g]

Entalpia relaxáció

η

[-]

Terhelési korrekciós tényező

Θ

[°]

Szögkoordináta

σ

[MPa]

Feszültség vektor

σa

[MPa]

Terhelő feszültség

σij

[MPa]

A repedés csúcsában kialakuló feszültségmező

σn

[MPa]

Normál feszültség

σns

[MPa]

Állandósult normál feszültség

σy

[MPa]

Folyási feszültség

Rövidítések
aCOP

Amorf kopoliészter

AR

Kapott, beszerzési állapot (as-received)

Au/Pd

Arany/Palládium

COD

Repedéskinyílási deformáció (Crack Opening Displacement)

DENT

Két oldalon bemetszett szakító próbatest (Double Edged Notched
Tensile)

DMTA

Dinamikus-mechanikus termikus analízis (Dynamic-mechanical
thermal analysis)

DSC

Differenciál

pásztázó

kaloriméter

(Differential

scanning

calorimetry)
EWF

Lényegi törésmunka (Essential Work of Fracture)

FTIR

Fourier

transzformációs

infravörös

spektroszkópia

(Fourier-

Transform Infrared Spectroscopy)
IFPZ

A törés belső folyamat zónája (Inner Fracture Process Zone)

iPP

Izotaktikus polipropilén

KTM

Képlékeny törésmechanika

LRTM

Lineárisan rugalmas törésmechanika

MD

Megmunkálási irány, gyártási irány (Machine Direction)

MFI

Folyási mutatószám (Melt Flow Index)

NPGDB

Neopentil-glikol-dibenzoát

OPDZ

Külső képlékeny deformációs zóna (Outer Plastic Deformation
Zone)

PBT

Polibutiléntereftalát
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PC

Polikarbonát

PEEK

Poliéter-éterketon

PEN

Poli(etilénnaftalát)

PET

Poli(etiléntereftalát)

PETG

Poli(etiléntereftalátglikol)

PMMA

Polimetilmetakrilát

PP

Polipropilén

PVC

Polivinilklorid

RJ

Megfiatalított állapot (rejuvenated)

RT

Szobahőmérséklet (Room temperature)

SEM

Pásztázó elektronmikroszkóp (Scanning Electron Microscope)

SEN-T

Egy oldalon bemetszett szakító próbatest (Single Edged Notched
Tensile)

TD

Keresztirány (Transverse Direction)

uPVC

kemény PVC
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1. BEVEZETÉS, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLJA
Napjainkban a polimerek egyre nagyobb teret hódítanak a mérnöki gyakorlatban
alkalmazott szerkezeti anyagok között. A műanyagok jelen vannak gyakorlatilag az emberi
élet minden területén: az egészségügytől az űrhajózásig; a csomagolástól az informatikáig; a
járműipartól a mindennapi használati tárgyainkig.
A csomagolástechnika napjainkban a marketing középpontjába került. Az alapvető
funkció (a termék állagának megóvása) mellett a külső megjelenés és az esztétika is fontos.
Jelenleg az üdítőitalok legelterjedtebb csomagolóanyaga a polietiléntereftalát (PET).
Magyarországon 2002-ben több mint 35 ezer tonna került felhasználásra, míg ez az érték
Európában közel 1,8 millió tonna, a műanyag csomagolóanyagok 11%-a. A főbb
felhasználási területeken túl (üdítőital, mosogatószerek, stb.) PET palackokba tölti a termékét
néhány sörgyár, illetve kozmetikai cikkeket is csomagolnak így. Évente körülbelül
ugyanennyi hulladék is képződik a PET palackokból, mivel nagy részük „eldobható”, egyszer
használatos csomagolás. Kisebb részük ugyan visszaváltható palack, azonban ezekre
jellemző, hogy a többszöri visszaváltás után bár csomagolási funkciójukat még kiválóan
teljesítik, az anyag átlátszósága csökken, felülete karcosodik, így esztétikai funkcióját teljes
mértékben elveszti, ezért viszonylag kevés újratöltés után eldobásra kerülnek.
A szerkezeti anyagok minősége használatuk közben romlik, amelyet a használat
közbeni igénybevétel és a termék környezetének káros hatásai okoznak. A környezet hatására
az idő során bekövetkezett minőségromlást összefoglalóan öregedésnek nevezzük, amely a
polimereknél jóval jelentősebb lehet, mint a fémeknél vagy kerámiáknál, tekintettel a
polimerek eltérő molekuláris felépítésére, valamint idő- és hőmérsékletfüggő viselkedésére. A
műanyag termékek tervezésekor a mérnököknek az öregedési folyamattal is számolni kell,
éppúgy mint a használat során fellépő mechanikai és kémiai hatásokkal. Az öregedési
folyamat általában káros, ezért a tervezők igyekeznek adalékanyagokkal, ritkábban különböző
konstrukciós módszerekkel lassítani, gátolni azt. Az öregedés hatására bekövetkező
minőségromlás általában a termékek elszíneződésében, opálosodásában, degradációjában,
mikro-repedezettségében, illetve pl. az amorf PET anyagoknál utókristályosodásában
mutatkozik meg. Gyakran ezek az elváltozások csak a termék esztétikai megjelenésére
vannak hatással, de legtöbb esetben ez az élettartamuk végét is jelenti.
Az

öregedést

többféleképpen

csoportosíthatjuk.

Az

egyik

felosztás

szerint

megkülönböztetünk fizikai és kémiai öregedést. A kémiai öregedés, vagy degradáció esetében
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az anyag kémiai szerkezete megváltozik, amíg a fizikai öregedés esetében csak az anyag
fizikai szerkezete változik. Az üvegszerű amorf poliészterek esetében a fizikai öregedés a
meghatározóbb, amely hosszabb távon jelentősen befolyásolja az anyag jellemzőit. Az ilyen
típusú anyagok a feldolgozáskor alkalmazott gyors lehűtés hatására metastabilis (nemegyensúlyi) állapotba kerülnek. Ezekben az anyagokban az életútjuk során egyensúlyi
állapotra irányuló folyamat játszódik le, amelynek hatására az anyagban lévő szabad térfogat,
így a molekuláris relaxáció csökken, a molekulákon keresztül történő erőátvitel térben
korlátozott lesz, az anyagban mikrorepedések keletkeznek. Ez a folyamat a folyási feszültség
(σy) és az entalpia relaxáció (∆H) növekedésével is jár. A gyakorlati életben az öregedés
meghatározására a folyási feszültség növekedésének mérését használják. A fizikai öregedés
hatására az anyag tulajdonságaiban bekövetkezett változás – mértékétől függően –
részlegesen vagy teljes mértékben visszaállítható egy rövid ideig tartó, az üvegesedési
hőmérséklete felett végzett hőkezeléssel, amelyet megfiatalításnak (rejuvenation) is
neveznek. A fizikai öregedés sebességét nagymértékben befolyásolja a hőmérséklet, amely a
gyorsított, laboratóriumi öregítés alapja. Szakirodalom alapján a fizikai öregedés mértékét
megfelelő próbatesteken mért folyási feszültséggel, illetve DSC (Differenciál pásztázó
kalorimetria) vizsgálattal meghatározott entalpia relaxációval lehet meghatározni.
A

PET

palackok

folyamatosan

növekvő

felhasználása

következtében

azok

újrahasznosíthatósága kulcskérdéssé vált. Az eljárás, hogy a használt PET palackokból
összegyűjtés után ismét PET palack készítése (bottle to bottle) létezik, de Európában a
hatályos törvények nem engedélyezik a visszaforgatott anyag használatát élelmiszerek újbóli
csomagolására. Ezért hazánkban az összegyűjtött PET hulladékot általában exportálják (pl.
Kínába), ahol szálakat húznak belőle, jelentős részben a textilipar (pl.: kabátbélésekhez),
kisebb részben pl. a papíripar (papír erősítésére) számára.
A hulladékkezelés és az újrafelhasználás alkalmazásánál nagyon fontos, hogy ne, illetve
a lehető legkisebb mértékben károsítsa a környezetet. Az egyik gyakran használt
palackanyag, a PVC esetében annak elégetése során sósav (HCl) keletkezik, ezért
környezetvédelmi szempontokból fontos kérdés a PVC más polimerrel való helyettesítése
(még ma is PVC-ből készül az étolajos flakon). Erre lehetőséget nyújtanak a poliészterek,
amelyet azonban módosítani kell (lágyítani), hogy a PVC-hez hasonló tulajdonságokkal
rendelkezzen.
A dolgozat célja egy részről a fizikai öregedésnek a poliészterek törési és tépő
szívósságára gyakorolt hatásának vizsgálata a lényegi törésmunka elmélet (EWF)
segítségével, másrészről összefüggés keresése a folyási feszültség, az entalpia relaxáció és a
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lényegi törésmunka paraméterei között. Pontokba foglalva, a fentebb leírtak alapján a
dolgozat célja:
1.

A megfiatalítás hatásának elemzése a síkbeli lényegi törésmunka (EWF) paraméterek
segítségével a fizikailag öregedett, lágyítót tartalmazó PETG jellemzőire különböző
deformáció sebességek esetében.

2.

Termikusan előidézett fizikai öregedés hatására bekövetkezett tulajdonságváltozás
meghatározása síkbeli és síkra merőleges igénybevétel esetében.

3.

A nedves öregítés hatásának meghatározása PET és PETG síkbeli EWF paramétereire.

4.

Korreláció keresése a síkbeli és a síkra merőleges igénybevételi lényegi törésmunka
paraméterek, illetve a folyási feszültség és az entalpia relaxáció között.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A következőkben a téma szakirodalmát tekintem át, kitérve a törésmechanikai és az
öregedéssel kapcsolatos tanulmányokra (könyvek, cikkek, konferencia előadások), különös
tekintettel a lényegi törésmunka elméletre és a fizikai öregedés jellemzésére.

2.1. Törésmechanikai áttekintés
A törésmechanikai elméletek [1] alapvető célkitűzései, hogy a hibahelyet, repedést
tartalmazó

próbatestek,

szerkezeti

elemek

törési

kritériumait

meghatározzák.

A

törésmechanika alapfeltevése, hogy a repedés az anyagban jelenlévő hibahelyről indul az
igénybevétel hatására. Az alapkérdés az, hogy a repedésterjedés megindul-e vagy sem, azaz
az anyag mennyire ellenálló a repedésterjedéssel szemben. Egy szerkezeti elem viselkedését a
törésmechanikai elméletek érvényessége alapján három csoportba sorolhatjuk: a lineárisan
rugalmas törésmechanika (LRTM), a kis képlékeny tartományú LRTM és a képlékeny
törésmechanika (KTM) elmélete.
A törésmechanikában használatos másik osztályozás a terhelt elemben lévő repedés
viselkedéséből indul ki. Megkülönböztethető a repedéskeletkezés, a stabil repedésterjedés, az
instabil repedésterjedés és repedésmegállás elmélete.
2.1.1. Lineárisan rugalmas törésmechanika
A lineárisan rugalmas törésmechanika alkalmazhatóságának feltétele, hogy az anyag
viselkedése a törésig lineárisan rugalmas legyen, és a repedéscsúcs környezetében képződött
kisméretű képlékeny zóna kialakulását azonnal törési folyamat kövesse. A törési jellemzők
mennyiségi leírását két elmélet teszi lehetővé, az energiaelmélet és a feszültségintenzitási
elmélet.
2.1.1.1. Energiaelmélet
Az energiaelmélet a repedésterjedés energia egyensúlyát Griffith-féle modell alapján
határozza meg [1]. A törés során felszabaduló rugalmas alakváltozási energiát, mint fajlagos
energia felszabadulást (G) tekinti törési kritériumnak. Bevezeti a fajlagos repedésterjedési
ellenállás (Gc) fogalmát. Az elmélet kimondja, hogy a repedés akkor indul meg, ha a
repedésterjedés közbeni energia felszabadulás meghaladja a repedési ellenállást, azaz G≥Gc
[1].
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2.1.1.2. Feszültségintenzitási elmélet
Ez az elmélet az r=0 sugarú bemetszés csúcsot, mint geometriai határesetet vizsgálja, és
olyan tényezőt ad, amely a repedéscsúcs körül kialakult feszültségmezőt jellemzi. A
különböző repedéskinyílási esetekre (1. ábra) feszültségintenzitási tényezőket (KI, KII, KIII)
vezet be, amelyek segítségével a repedés csúcsában lévő feszültségmező (σij) a következő
módon írható le [1]:

σ ij =

[

1
K1 f ijI + K II f ijII + K III f ijIII
2πr

]

(1)

A repedés csúcsában létrejött feszültségnövekedés intenzitását a polárkoordinátáktól (r
és Θ) független KI, KII, KIII tényezők jellemzik, az fij(Θ) függvények dimenzió nélküliek, és
egyedül a Θ-tól függenek. A feszültségintenzitási tényezők a repedési felületek lehetséges
relatív elmozdulásai szerint különböztethetők meg egymástól (1. ábra). Az I. törési módnál a
terhelés a repedés síkjára merőleges, a II. törési módnál a terhelés párhuzamos a repedés
síkjával és x irányú, a III. törési módnál a terhelés szintén párhuzamos a repedés síkjával,
azonban z irányú. A gyakorlatban az I. módbeli terhelésnek van a legnagyobb jelentősége,
ilyen repedéskinyílási mechanizmus működik a húzással, nyomással terhelt, illetve belső
nyomás alatt álló szerkezeti elemekben [1, 14]. A csomagoló anyagoknál nagy jelentősége
van a III. módbeli igénybevételnek (tépés) is.

1. ábra Repedéskinyílási módok
A feszültségintenzitási tényező kísérleti meghatározásának alapja a feszültség –
elmozdulás diagram repedés megindulással összefüggő feszültségértéke. Például az I. módbeli
(húzás, hajlítás) repedéskinyíláshoz tartozó kritikus feszültségintenzitási tényező a (2)
összefüggéssel számítható [1].
K Ic = Yσ a .

(2)
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Az összefüggésben szereplő Y paraméter a próbatest véges geometriáját is figyelembe
veszi.
Az egy oldalon bemetszett próbatest (SEN-T, 4. ábra) esetében a feszültségintenzitási
tényező a következő polinommal közelíthető [1]:

F a
KI =
tW

2
3
4

 a  ,
a
a
a
1,99 − 0,41  + 18,7  − 38,48  + 53,85  
W 
 W  
W 
W 


(3)

ahol t a próbatest vastagsága, W a szélessége, a a bemetszés mélysége.
Az egyenlet érvényességi tartománya:

0≤

a
≤ 0,6
W

(4)

A feszültségintenzitási elmélet szerint a repedés akkor kezd instabil módon terjedni, ha
a feszültségintenzitási tényező eléri az anyagra jellemző kritikus értékét (KIc, KIIc, KIIIc). A
határállapothoz tartozó értéket törési szívósságnak nevezzük [1].
A kis képlékeny tartományú LRTM annyiban jelent változást az LRTM –mel szemben,
hogy figyelembe veszi a kis mértékű képlékeny alakváltozást, amely a repedés csúcsánál
bekövetkező feszültségnövekedés miatt a makroszkópikusan ridegen viselkedő anyagok
esetében is képlékeny tartomány kialakulásához vezet [1].
2.1.2. Képlékeny törésmechanika

Az LRTM nem használható képlékeny és szívós polimerek esetében, mivel ezeknél a
repedéscsúcs környezetében olyan méretű megfolyt zóna keletkezik, ahol a képlékeny
tartomány sugara a repedés hosszúságával, valamint a próbatest méreteivel összehasonlító.
Ebben az esetben az LRTM csak rendkívüli körülmények között vagy nagy falvastagság
mellett használható [1]. A képlékeny törésmechanika (KTM) tartományába tartozó elméletek
széleskörű műszaki felhasználást tesznek lehetővé olyan anyagoknál is, ahol a törést nagy
képlékeny alakváltozás előzi meg.
A KTM gyakorlati jelentősége abban nyilvánul meg, hogy lehetővé teszi a
törésmechanikai anyagjellemzők meghatározását az LRTM érvényességi határain kívül is, így
a vizsgálatokhoz kis méretű próbatestek is használhatóak. Az így meghatározott
anyagjellemzők felhasználhatók az LRTM érvényességi korlátain belül is.
A KTM három legelterjedtebb elmélete a COD, a J-integrál és a lényegi törésmunka
elmélet (Essential Work of Fracture, EWF).

Vizsgált anyagok, vizsgálati módszerek

18

2.1.2.1. COD-elmélet
A COD-elméletet Wells a Dugdale-féle repedésmodellből vezette le [1]. Az elmélet
feltételezi, hogy szívós anyagoknál a törési folyamatot nem a kritikus feszültségintenzitás,
hanem a repedés csúcsában létrejövő kritikus alakváltozás irányítja, amelynek a mérőszáma a

δ repedéskinyílás:

δ=

8σ y a 
π σ a 
ln sec
πE 
2 σ y 

(5)

Ha a σa/σy < 0,6, akkor δ értéke közelítőleg

δ=

πσ a2 a
σ yE

(6)

Burdekin és Stone [15] igazolta, hogy a COD és az LRTM elmélet között összefüggés
van (7), amely az alapja a δc kritikus repedéskinyílás kísérleti értékének meghatározásának.

πaσ a2
K Ic2
δc ≈
= fδ
Eσ y
Eσ y

(7)

2.1.2.2. J-integrál elmélet

Rice [16] olyan új képlékeny törési kritériumot javasolt, amely energetikai alapokra
épül. A J-integrált nemlineárisan rugalmas anyag viselkedésére definiálták:

J = ∫ Wr dy − σ
Γ

Az

egyenletben

szereplő

Wr

a

du
ds
dx
rugalmas

(8)
alakváltozási

energiasűrűség,

σ

feszültségvektor, u az elmozdulásvektor, ds az elemi úthosszúság és Γ a zárt integrálási
útvonal, amely a repedés felső szélét az alsóval köti össze (2. ábra) és a rugalmasan viselkedő
anyagtérben halad (a képlékeny tartomány a görbén belül marad).

2. ábra J-integrál értelmezése [1]
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Ha az integrálandónak az integrálási útvonal által körülzárt területén belül nincsenek
szinguláris pontjai, illetve a folytonossága nem szakad meg, akkor a J-integrál értéke nulla
(J=0). Ha viszont szingularitást okozó repedés létezik, akkor a J-integrál értéke nem nulla

(J≠0), de értéke független a körüljárás választott irányától. Ez azért lényeges, mert lehetővé
teszi a repedés csúcsától kellően távol eső útvonal választását.
A (8) egyenletből kísérletileg ellenőrizhető törési kritériumot levezetni eddig nem
sikerült, ezért a J-integrált gyakorlati célokra úgy definiálták, hogy a rugalmas alakváltozás
esetén a repedésterjedés U potenciális energiájának változásával egyenlő (9).

J =−

1 dU
t da

(9)

Ebből az értelmezésből kísérletileg is meghatározható anyagjellemző számítására a (10)
összefüggés ad lehetőséget, amelyben t a próbatest vastagsága, (W-a) a ligament nagysága.
J =η

Ut
t (W − a)

(10)

Sumpter és Turner szerint [17] a J-integrált fel lehet osztani rugalmas (Je) és képlékeny
komponensre (Jp):
J = Je + J p

(11)

A komponensekre is érvényes a (10)-es egyenlet, így a J-integrál az alábbiak szerint írható fel:
J = ηe

Up
Ue
1
+ηp
=
(ηeU e + η pU p )
t (W − a)
t (W − a) t (W − a)

(12)

ahol Ue és Up a teljes energiának (Ut) a rugalmas és a képlékeny összetevői. A 3. ábra az erőelmozdulás görbe felosztását mutatja be.

3. ábra Erő-elmozdulás görbe felosztása

Vizsgált anyagok, vizsgálati módszerek

20

A (12) egyenlet alapján határozható meg a kritikus repedésterjedési érték (Jc) több próbatestes
J-R görbe esetén. Két szabvány rögzíti a J-integrál kísérleti megvalósítását: ASTM D 6068:96

[88] és az ESIS protokoll [89].
2.1.3. Lényegi törésmunka módszere síkbeli igénybevétel esetében

A képlékeny törésmechanika tárgykörébe tartozó legújabb módszer a lényegi
törésmunka elmélet (EWF). Jóllehet a J-integrál terjedt el a képlékeny, illetve szívós
polimerek törésmechanikai vizsgálatára, az utóbbi 10 évben egyre szélesebb körben
alkalmazzák az EWF módszert is egyszerű kísérleti megvalósíthatósága miatt.
A módszert elsőként Broberg [18] ajánlotta képlékeny anyagok jellemzésére, majd Mai,
Cotterell és Reddel [19-22] fejlesztette ki képlékeny fémek esetére. Az elmúlt 10 évben egyre
szélesebb körben elterjedt a képlékeny, szívós polimerek sík feszültségi állapotbeli
vizsgálatára is [2-4, 10, 28-69, 82]. A módszert kiterjesztették papír vizsgálatára is [23-27]. A
lényegi törésmunka módszer fóliaszerű, illetve vékony lemezek vizsgálatára lett kifejlesztve,
ezért a törésmechanika általánosan alkalmazott egyéb próbatest alakokat [28] jelen
vizsgálataim során nem indokolt alkalmazni.
Broberg javaslatára a repedéscsúcs környezetében kialakult képlékeny tartomány két
részre osztható: belső törési folyamat zónára (IFPZ) és külső plasztikus deformációs
tartományra (OPDZ), ahol számos deformációs folyamat lejátszódik (mikro üreg képződés,
nyíró folyás). A 4. ábra egy és két oldalon bemetszett (SEN-T és DEN-T) próbatestek
esetében mutatja be az előzőleg említett két zónát.

a.
b.
4. ábra A terhelés következtében kialakult képlékeny zóna DEN-T (a) és SEN-T (b)
próbatesteknél (Az ábrától eltérően SEN-T típusú próbatestnél a geometriai aszimmetria
miatt a folyamat zóna is aszimmetrikus, L: ligament, a be nem metszett anyagrész hossza)
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A törés teljes munkája (Wf) az EWF módszer értelmében két részre osztható [2]: a belső
törési folyamat zónában kifejtett munkára, a törés lényegi munkájára (We) és a külső
képlékeny deformációs zónában disszipálódott energiára, a képlékeny törési munkára (Wp). A
törés teljes munkája felírható a két komponens összegeként (13).
W f = We + W p

(13)

Fizikai szempontból We tisztán repedésellenállási paraméter és lényegében felületi
energia, így a ligamenttel (L - a próbatest be nem metszett részének hossza), arányos, amíg Wp
térfogati energia, amely a IFPZ környezetében a képlékeny deformációra fordítódik és a
ligament négyzetével arányos (L2) egy adott próbatest vastagságnál. Így a (13) egyenlet a
következőképpen is felírható:
W f = we Lt + β wp L2t ,

(14)

ahol t a próbatest vastagsága, we a fajlagos lényegi törésmunka, wp a fajlagos képlékeny
törésmunka és β a képlékeny zóna alakjára vonatkozó tényező. A teljes törési munkát fajlagos
alakban is felírva, wf az alábbi módon határozható meg:
wf =

Wf
Lt

= we + βwp L

(15)

Síkfeszültségi állapotban we és wp az anyagra jellemző konstans, valamint β a
ligamenttől független, így wf a ligament függvényében lineárisan változik (5. ábra).

5. ábra A lényegi törésmunka meghatározása
(vízszintes tengely a módszer érvényességi tartományát jelzi (2.1.3.2 és 2.1.3.3. fejezet))
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A we értéke meghatározható a regressziós egyenes y tengelymetszetével L=0 helyen,
amíg βwp az egyenes meredeksége. A plasztikus zóna alakjára vonatkozó tényező (β) az
alábbiak szerint határozható meg [2]:

kör alak esetén

β=

ellipszis alak esetén

β=

rombusz alak esetén

β=

π
4

πh
4L

h
2L

(16)

(17)

(18)

Számos vizsgált anyagnál azt tapasztalták [29-31], hogy a képlékeny zóna alakja az
ellipszis és rombusz között található, ezért Ferrer-Balas és szerzőtársai iPP esetében egy új
plasztikus zóna alakra tettek javaslatot [32], amely jobban tükrözi a deformált régiót. A
képlékeny régiót két parabola által határolt, emberi szemhez hasonló alakú („eye-shaped”)
zónával jellemezték, és az alaki tényezőt az alábbiak szerint írták le:

β=

2h
3L .

(19)

A β tényező könnyen meghatározható a képlékeny zóna magassága (h) - ligament (L)

diagramm pontjaira fektetett regressziós egyenes meredekségéből.
2.1.3.1. A terhelési görbe felosztása

A törési folyamat két részre bontására, a lényegi és a képlékeny törésmunka
összetevőinek meghatározására Karger-Kocsis és társai [29, 33-34] tettek javaslatot. Azt
vették alapul, hogy a ligament teljes megfolyásánál a terhelésben nagy esés következik be (6.
ábra - nyíllal jelölt rész), amely mentén az erő-elmozdulás görbét két részre lehet osztani: a
ligament megfolyásához szükséges munkára (Wy) és a nyakképződésre, illetve a repedés
továbbterjedéséhez szükséges munkára (Wn).
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6. ábra Szakítógörbe felosztása

A teljes töréshez szükséges munka két elem összegéből adódik:

W f = Wy + Wn

(19)

w f = wy + wn = we + βwp L

(20)

A fajlagos értékekkel:

wy és a wn felírható a (15) szerint:
wy = we , y + β ' wp , y L

(21)

wn = we , n + β " wp , n L

(22)

we = we, y + we, n

(23)

we,y és we,n összege we-t adja:

ahol we,y a folyáshoz, we,n a repedésterjedéshez szükséges fajlagos lényegi törésmunka.
Hasonlóképpen a képlékeny törésmunka összetevőkre is:

β wp = β ' wp , y + β " wp , n

(24)

ahol β’wp,y a fajlagos térfogati disszipált energia a ligament megfolyásáig, β”wp,n pedig a
törésig. E tényezők meghatározásánál hasonlóképpen kell eljárni, mint azt az 5. ábra mutatja.
A komponensekre bontás minden olyan anyagnál lehetséges, ahol jól elkülönül a két
összetevő. Ezt kísérletileg alkalmazták amorf kopoliészterek [3-4, 29, 34-38], izotaktikus PP
[39], szindiotaktikus PP [40-41], uPVC [42-43], PEN [44-45], PBT [46], PC [47] és PEEK
[48] esetében is.
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2.1.3.2. Az EWF módszer alkalmazhatósági követelményei
1. A ligament teljes megfolyásának és a repedéscsúcs tompulásának meg kell előznie a
repedésterjedés folyamatát.
2. A különböző ligamentek esetében kapott F-x görbéknek egymáshoz hasonlóknak kell
lenniük.
3. L≤2Rp, amely biztosítja, hogy a ligament teljes megfolyása bekövetkezzen a
repedésterjedés megelőzően. Ebben az esetben biztosított a lineáris kapcsolat Wp és L2
között. Rp a képlékeny zóna sugara a repedéscsúcs környezetében, amelynek értéke
[49]:
2Rp =

π E ⋅ we
⋅
8 σ y2

lineáris képlékeny zóna esetén és

(25)

2Rp =

1 E ⋅ we
⋅ 2

kör alakú képlékeny zóna esetén,

(26)

π

σy

ahol E a rugalmassági modulus és σy a folyási feszültség.
4. L≤W/3, amely biztosítja, hogy a próbatest szélei ne befolyásolják a képlékeny zónát
(szél hatás elkerülése), és a plasztikus deformáció csak a ligamenten belül történjék
meg.

2.1.3.3. A ligament régió feszültség állapota
A ligament tartomány feszültségi állapotát illetően a 7. ábra szerint három típusú lényegi
törésmunkát különböztethetünk meg:
- sík-alakváltozási állapot (plane-strain): abban az esetben, ha a próbatest vastagsága a
többi dimenziójával összemérhető és amikor az alábbi, J-integrálnál bevezetett feltételt
a próbatest teljesíti:

w 
t ≥ 25 ⋅  Ie 
σ 
 y .

(27)

Ebben az esetben a ligament további csökkentésével a wIe az y tengelymetszetével
meghatározható (ld. 7. ábra). A wIe anyagra jellemző konstans, az anyagra jellemző
szívósságot adja meg, és független a próbatest geometriájától [50-51]. A
képlékenységi elmélet alapján a tisztán síkalakváltozás állapotra jellemző, hogy a wIe
független a próbatest vastagságától [52], és a J-integrál kritikus értékével (JIc) egyezik
meg [53]. Azonban wIe meghatározása kísérleti úton sokkal nehezebb, mint ugyanazon
anyag vizsgálata síkfeszültségi állapotban. Karger-Kocsis és szerzőtársai azt
vizsgálták, hogy melyik síkfeszültségi EWF paraméter egyezik meg wIe-vel. Azt
tapasztalták, hogy a ligament megfolyásához szükséges fajlagos lényegi törésmunka,
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we,y közel azonos értéket ad wIe-vel [4, 34, 54], és független a molekulasúlytól [29,
45], valamint statikus körülmények között a deformáció sebességtől [4, 29].

7. ábra A ligament méretének az igénybevételi állapotra gyakorolt hatása
- síkfeszültségi/sík-alakváltozási állapot (plane stress/plane strain) közötti átmenet.
- síkfeszültségi állapot (plane stress): abban az esetben, ha ha a próbatest vastagsága a

többi dimenziójával nem összemérhető és a

L ≥ (3 − 5)t

(28)

feltétel teljesül. Erre a feszültségi állapotra vonatkozó lényegi törésmunka a we. A fent
leírt alapfeltételek szerint tehát a síkfeszültségi lényegi törésmunka a következő
tartományban mozoghat:
(3 − 5)t ≤ L ≤ min(2 R p ;

W
)
3

(29)

A módszer alkalmazhatóságának felső határát a fémekre határozták meg, a szakirodalom
tanulmányozása során azt tapasztaltam, hogy a polimerek esetében ez a megkötés túl
konzervatív [29, 34, 37, 39-40, 44-45].

2.1.3.4. A ligament régió feszültségállapotának ellenőrzése
A lényegi törésmunka módszerrel kapott eredményeket a keresztmetszeti feszültség
(σ n =

Fmax
) – ligament görbe segítségével lehet ellenőrizni. A Hill szerinti képlékenységi
L ⋅t

elmélet [55] alapján a tisztán sík alakváltozási állapotra jellemző, hogy σn független a
ligament nagyságától. Vegyes feszültségi állapotban a σn kis ligamenteknél a csökkenő
ligament hatására nagymértékben növekszik. Ezzel ellentétben növekvő ligament hatására
csökken, majd beáll egy állandósult értékre (σns). Ezzel a tartománnyal egyezik meg a
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síkfeszültségi tartomány.

8. ábra A keresztmetszeti feszültség változása a ligament függvényében

σn változását a ligament függvényében a 8. ábra mutatja be. A képlékenységi elmélet szerint:
σ n = m ⋅σ y

(30)

ahol m a képlékenységtől függő tényező, amelynek maximális értéke SEN-T próbatestekre 1,
DEN-T próbatestekre 1,15.

2.1.3.5. EWF paramétereket befolyásoló tényezők
A hőmérséklet (T) hatása
Minden anyag viselkedésének egyik meghatározó pontja az üvegesedési hőmérséklet
(Tg). Az EWF paramétereinek jellemző vizsgálati tartományait két részre lehet bontani: Tg
alatti és Tg feletti tartományra. Arkhireyeva és Hashemi kristályos PET-et vizsgáltak [57-59],
és azt tapasztalták, hogy a fajlagos lényegi törésmunka (we) - DEN-T próbatestek esetében -

Tg-ig nem változik, de felette a hőmérséklet emelkedésével növekszik, majd csökken (9.
ábra). Ezzel ellentétben a fajlagos képlékeny törésmunka (βwp) Tg közelében maximumot
mutat, majd csökken a hőmérséklet függvényében (10. ábra). Ilyen következtetést vont le
tanulmányukban Pegoretti és Ricco is [3], hasonló eredményeket kaptak PEN-re is [59-60].
Vizsgálták az összetevők alakulását is Tg alatti tartományban amorf PET (Tg≈70 °C) esetében
[37], és azt tapasztalták, hogy we,y csökken, we,n növekszik, amíg a βwp és β”wp,n kb. 60 °C-ig
kis mértékű növekedést, majd csökkenést mutat. β’wp,y kis mértékben lineárisan csökken a
hőmérséklet növekedésével az üvegesedési átmenet alatti tartományban. A képlékeny zóna
alakjára vonatkozó tényező, β növekszik a hőmérséklet emelésével a vizsgált 20-60 °C-ig
tartó intervallumban. Karger-Kocsis és szerzőtársai hasonló tendenciáról számoltak be [61].
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10. ábra Hőmérséklet hatása βwp-re kristályos
PET-nél [57]

Hasonló eredményeket értek el PBT-re (Tg≈80 °C) is [46, 62], azzal a különbséggel,
hogy ott we, we,y és we,n is állandónak mutatkozott Tg-ig, de utána értéke csökkent, ellentétben
a PET-tel.
PET-hez hasonló eredményeket kaptak PC-re (Tg≈70 °C) [47, 63], és lágyítót nem
tartalmazó PVC-re (Tg≈80 °C) [42-43] is: a vizsgált tartományban (25-120 °C) we független,

we,y, β’wp,y csökken, amíg we,n, βwp és β”wp,n növekszik a hőmérséklet növekedésével.
Ferrer-Balas és társai PP homopolimert és etilén-propilén blokk-kopolimert vizsgáltak 40...+70 °C-os tartományban [64-65]. we a kopolimerek esetében kb. 30 °C alatt független
volt, amíg a homopolimernél kb. 50 °C-ig növekedett, majd utána csökkent a hőmérséklet
növekedésével, βwp mindegyik típusú PP-re kb. 50 °C-ig növekszik, majd csökken.
Meghatározták β és wp értékét is, amelyek közel exponenciális csökkenést mutattak
homopolimer esetében, amíg wp értéke kopolimereknél az üvegesedési átmenet körül
maximumot mutat emelkedő hőmérséklet esetében.

A deformáció sebesség (v) hatása
A képlékeny anyagok kvázistatikus állapotban képlékeny jelleggel törnek, amíg
nagyobb sebességnél képlékeny/ridegen, illetve ridegen is törhetnek. A lényegi törésmunka
paramétereinek alakulását a terhelési sebesség függvényében különböző anyagokra több
szerző is kutatta. Karger-Kocsis és társai azt tapasztalták amorf kopoliészterek (aCOP)
esetében [34], hogy a lényegi törésmunka és összetevői függetlenek, amíg a képlékeny munka
és összetevői a sebesség növekedésével kis mértékben változtak 1-100 mm/perc-es sebesség
tartományban. Hasonló megállapítást tettek PET-re [58] és PEN-re [60] 1-50 mm/perc-es
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tartományban. Karger-Kocsis és Czigány PEN-nél [44] azt tapasztalták, hogy a we,y
növekszik, míg we,n csökken a sebesség növekedésével, ellentétben az aCOP-pal. Hasonló
megállapítást tettek Arkhireyeva és társai uPVC [42] esetében is.
Ching és társai 0,1-100 mm/perc-es sebességtartományban vizsgáltak PETG két oldalon
bemetszett próbatesteket [66], amelyek kis sebességeknél képlékenyen törtek, azonban 10
mm/perc felett ridegen. Képlékeny törési tartományban 1 mm/perc-ig a we értékek
növekedtek, majd nem változtak a v növekedésével. Ez összhangban van más kutatók
vizsgálataival. Ezzel ellentétben a képlékeny törésmunka, βwp, 1 mm/perc sebességig állandó,
majd kis mértékű csökkenést mutat.
Hashemi PBT esetében azt tapasztalta [67], hogy we kb. 10% növekedést mutat, ha a
sebesség 2-ről 50 mm/perc-re növekszik, ellentétben PBT/PC blendekkel [31], ahol we nem
mutatott jelentős változást. Mindkét anyagnál βwp értéke a sebesség növekedésével kis
mértékben csökkent. PC [63] esetében a deformációs sebesség egyik EWF paraméterre se volt
hatással a vizsgált tartományban (2-50 mm/perc).

A próbatest típusának hatása
A lényegi törésmunka módszer használatakor többnyire két oldalon (DEN-T) vagy
ritkábban egy oldalon bemetszett (SEN-T) próbatesteket alkalmaznak. A DEN-T próbatest
nagy előnye a szimmetrikusság, amellyel elkerülhető a próbatest terhelés közbeni
elcsavarodása, különösen akkor, ha a próbatest hosszú és vékony.
Arkhireyeva és társai [42, 58, 60], Hashemi és társai [31, 47, 62, 68-69] több anyag
esetében vizsgálták az EWF paramétereket mindkét típusnál, és azt tapasztalták, hogy we és

βwp-re a SEN-T próbatesteken végzett vizsgálatok mindig nagyobb értékeket adtak, mint
DEN-T próbatesteknél. Hasonlóan a SEN-T próbatestek vizsgálatánál kapott értékek
összetevői is nagyobbak (we,y, we,n és β’wp,y,), kivéve β”wp,n-t, amely kisebb [42] a DEN-T
értékeinél.

A próbatest vastagságának (t) hatása
A próbatest vastagsága meghatározza a ligament régió feszültségállapotát (ld. (27)).
Síkfeszültségi állapotban aCOP [34], PET [49], PEN [60], PBT [62][67][69] esetében we
független a vizsgált próbatest vastagságától, amíg βwp aCOP (összetevői is) és PET esetében
növekszik, PEN esetében nem változik, PBT esetében csökken a vastagság növekedésével.
aCOP esetében we,y nagy mértékben nő a vastagsággal, amíg we,n csökken.
Ezzel ellentétben Hashemi társai poliészter [68], PEEK [70] és uPVC [43] vizsgálatánál
azt tapasztalták, hogy a lényegi törésmunka a vastagság növekedésével jelentősen nő, amíg a
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képlékeny törésmunka közel állandó marad. Hasonló eredményt kaptak uPVC esetében is
Levita és társai is [71].

A próbatest szélességének (W) hatása
A próbatest szélessége nincs hatással egyik paraméterre sem, ha a Z/W (Z: befogási
hossz) arány kisebb, mint 2, illetve a próbatest szélessége legalább kétszerese a maximális
ligamentnek ( W > 2 Lmax )[31, 42, 58, 69].

A próbatest befogási hosszának (Z) hatása
A befogási hossz (Z), azaz a nagyobb Z/W jelentősen meghatározza a vizsgálat
eredményességét. Emelve a Z/W arányt, a próbatestek ridegen törnek: Először csak nagyobb
ligamenteknél, majd a Z/W növekedésével a kisebb ligamenteknél is. Ching és társai szerint
[66], a rideg törés oka a próbatest száraiban tárolódott rugalmas energia. Minél nagyobb a

Z/W viszony, annál több energia halmozódik fel, amely repedésterjedéskor felszabadul, és a
törési folyamatot felgyorsítja, amely instabillá válik, és rideg törés következik be. A törés
instabillá válik, ha a normált szakadási modulus (Tt) nagyobb, mint az anyagra jellemző
normált tépési modulus (Tsz):
(31)

Tt ≤ Tsz

A két tényezőt (Tt, Tsz) az alábbi egyenletek segítségével lehet meghatározni DEN-T
próbatestekre:

Tt =

4E

σ y2

βwp ,

(32)

Z
,
W

(33)

Tsz = 12m

ahol m a Hill szerinti képlékenységi tényező [55] síkfeszültségi állapotban.
Ching és társai PETG próbatesteken vizsgálták a befogási hossz hatását.
Megállapították, hogy 2<Z/W<4 tartomány alatt ligament teljes tartományában a
tönkremenetel képlékeny (stabil repedésterjedés, Tt ≥ Tsz ), felette rideg, amíg e tartományban
csak rövidebb ligamentek esetében volt képlékeny a törés [66]. A tanulmányból
megállapítható, hogy stabil repedésterjedési tartományban a befogási távolság növekedése we
értékét kis mértékben, βwp értékét nem befolyásolja. Hasonló megállapítást tettek
Arkhireyeva és társai [42] és Hashemi [31] is. A kemény PVC esetében jól mutatja a 11. ábra,
hogy β’wp,y növekszik, amíg β”wp,n csökken Z/W arány növekedésével.
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11. ábra Z/W arány hatása β’wp,y és β”wp,n-re uPVC esetében [42]

A próbatest orientációjának hatása
A

szakirodalomban

ellentétes

eredmények

születtek

az

orientáció

hatásával

kapcsolatban. Valószínűsíthető, hogy ez teljes mértékben anyagfüggő. Maspoch és társai
biaxiálisan orientált PET próbatesteket vizsgáltak [49], és megállapították, hogy we jelentősen
függ az orientációtól (we,TD>we,MD), amíg βwp független attól. Hashemi ellentétes
eredményeket ért el PBT [62], illetve Paton és Hashemi a PC [72] vizsgálatakor.
2.1.4. Lényegi törésmunka elmélet síkra merőleges terhelés esetén

Az előzőekben részletezett törési jellemzők meghatározása síkbeli repedésterjedésre
vonatkozott, azonban a síkra merőleges igénybevétellel terhelt próbatestek vizsgálatára már
sokkal kevesebb tanulmány áll rendelkezésre, pedig polimer csomagolóanyagok esetében ez
az igénybevétel legalább olyan fontos, mint a részletesen tárgyalt síkbeli igénybevétel.
Vékony anyagok szakadási ellenállása nadrág (trousers) próbatestekkel (12. ábra)
határozható meg, amelyet Rivlin és Thomas fejlesztett ki gumi vizsgálatára [73]. Ezt a típusú
próbatestet először Mai és Cotterell vizsgálta a lényegi törésmunka módszerrel képlékeny
fémek esetében [21]. A fajlagos tépési lényegi törésmunka (wTE) meghatározására egy sémát
vezettek le, amely figyelembe veszi a próbatest képlékeny hajlításához (bending) és
kiegyenesítéséhez (unbending) szükséges munkát is. Képlékeny polimerek esetében azonban
az ehhez szükséges munka elhanyagolható kis merevségük miatt, így ez a megközelítés
közvetlenül nem alkalmazható. A közelmúltban jelent meg Wong és szerzőtársainak
tanulmánya, amelyben egy kétzónás modellt állítottak fel [74]. A legtöbb képlékeny polimer
szakadásakor elhatárolható egy kezdeti repedésterjedési tartomány („A” zóna), ahol a kezdeti
repedéscsúcs körül egy külső képlékeny zóna alakul ki, és a képlékeny zóna szélessége (h) az
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elszakadt ligament hosszának növekedésével növekszik. Az „A” zóna végénél a plasztikus
zóna állandósul, szélessége (hB) a további repedésterjedés hatására állandó marad. Ez a
tartomány a telítődési tartomány („B” zóna).

12. ábra Nadrág próbatest – 2 zónás modell [74]
(A képlékeny zóna alakja a repedésterjedési folyamattal egyidejűleg, folyamatosan alakul ki.)

Kezdeti repedésterjedési tartomány
Kezdeti repedésterjedési szakaszban az alábbi folyamatok zajlanak le:
1.

A folyamatos terhelés eredményeképpen a szárak kiegyenesedése során
folyamatosan változik a próbatest repedéscsúcs körüli alakja

2.

Jelentős változások következnek be a törési módban: egyre dominánsabb
szerepet játszik az I. módbeli igénybevétel a III. módbelihez képest, amit a
repedéscsúcs körüli régió síkba történő elfordulása okoz.

3.

A képlékeny zóna szélessége (h) a repedésterjedés előrehaladtával
fokozatosan növekszik.

A teljes törési munka az „A” zónában:

WTF = WTE + WTP = wTE La t + wTP S pa t

,

(34)

ahol T index arra utal, hogy síkra merőleges igénybevételről van szó (T - tearing), La a már
elszakadt ligament hosszát jelenti az „A” zónában ( 0 < La ≤ LA ), illetve Spa a külső képlékeny
zóna területe. A képlékeny zóna szélessége (h) közelíthető az alábbi összefüggéssel:

h ≈ α ' La .

(35)

Így Spa felírható:
S pa = α " L2a

,

(36)

ahol α” alaki tényező, amely fél-elliptikus képlékeny zóna esetén a következő összefüggés
szerint határozható meg:
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α"=

πhB

(37)

4 LA .

Behelyettesítve (36)-ot a (34)-be:

WTF = wTE La t + α " wTP L2a t ,

(38)

WTF
= wTF = wTE + α " wTP La
La t
.

(39)

illetve felírva fajlagos alakban:

A 0 < La ≤ LA tartományban a fajlagos lényegi tépési törésmunka (wTE) egyszerűen
meghatározható a wTF – La görbe y tengelymetszetéből.
Telítődési tartomány
Az „A” zóna végétől (La=LA), a „B” zónában a képlékeny tartomány magassága a
repedés tovább terjedésével nem változik, eléri a telítődési értékét (hB=áll.). A „B” zónában a
teljes tépési törésmunka a lényegi törésmunka módszerre épülve az alábbiak szerint adódik:
B
B
WTFB = WTEB + WTPB = wTE
LB t + wTP
S pB t

,

(40)

ahol LB a ligament hossza a „B” zónában, SpB a képlékeny zóna területe a „B” zónában:
S pB = hB LB

.

(41)

A (41)-es összefüggést behelyettesítve a (40)-esbe és fajlagos alakban felírva:
B
TF

w

WTFB
B
B
=
= wTE
+ wTP
hB
LB t
.

(42)

B
A (42)-es összefüggés szerint, wTE
meghatározható, ha nadrág típusú próbatesten különböző
B
magasságú (hB) képlékeny zónát állítunk elő, majd az egyes hB-hez tartozó wTF
-t ábrázoljuk

hB függvényében. Azonban számos polimer esetében hB változása túl kis mértékű,
B
meghatározása pontatlanná válik. Ilyen esetekben wTE
a következőképpen határozható meg a

telítettségi tartományban [21, 31, 68-69, 75]:
B
=
wTF

2 Fs
t ,

(43)

ahol Fs a telítődési tartományban („B” zóna) a tépéshez szükséges erő. Mivel hB közvetlenül
B
mérhető tönkremenetel után az elszakadt próbatesteken, illetve wTP
meg kell, hogy egyezzen
B
az „A” zónabeli regressziós egyenes meredekségével, wTP -vel, így a (42) egyenlettel wTE

meghatározható. Wong és szerzőtársai hasonló értékeket kaptak az „A” és „B” zónabeli
lényegi törésmunkára PETG és PP próbatestek esetében [74].
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2.2. Öregedés
A műanyagból készült termékek tulajdonságai nem állandóak, azokban a használat
során hosszabb idő alatt különböző fizikai és kémiai folyamatok játszódnak le, amelyeket
összefoglalóan öregedésnek nevezünk [5]. Az öregedés mértéke és sebessége az igénybevétel
körülményeitől (hőmérséklet, környezeti hatások, terhelés, stb.) és a polimer sajátosságaitól
függ.
A polimer tulajdonságainak változása a kémiai vagy fizikai szerkezetének
megváltozására vezethető vissza. Kémiai szerkezet változását kémiai öregedésnek vagy
degradációnak, a fizikai szerkezetét fizikai öregedésnek nevezzük.
2.2.1. Degradáció

A

kémiai

szerkezetváltozását

degradációnak

nevezzük,

amely

különféle

reakciómechanizmus szerint megy végbe:
o depolimerizáció során a makroláncok végéről, egymás után és általában egyenként

monomerek hasadnak le,
o eliminációs bomlás során a főlánc egyik szubsztituense leszakad és kis molekulájú

vegyületet képez,
o lánctördelődés, térhálósodás során a makromolekula kötéseinek egy része felszakad

és részláncokra esik szét, amelyet térhálósodás követhet.
Az anyagra feldolgozás és használat során különböző tényezők hatnak, ami a polimer
degradációját eredményezheti. A degradációt kiváltó hatásokat az alábbiak szerint
csoportosíthatjuk:
Termikus degradáció: A termikus energia megnövekedése idézi elő a kémiai
változásokat az anyag szerkezetében. Ez különösen hőre lágyuló polimerek magas
hőmérsékleten végzett feldolgozása alatt következik be. Általában a feldolgozó
gépben csak kis mennyiségű oxigén, víz és egyéb kis móltömegű anyag van jelen,
ezért a termikus degradáció dominál, amely eredményeképpen a fő-, illetve a
mellékláncokban

a

kémiai

molekulatömege

csökken,

kötések
illetve

felszakadhatnak,

melléktermékként

ezáltal

PET

az

esetében

anyag
főleg

acetaldehid, víz, széndioxid és karboxil végcsoportok keletkeznek [76].
Lánctördelődés után a láncok között keresztkötések is kialakulhatnak. A
lánctördelődési folyamat akkor következik be, ha a termikus energia nagyobb a
kötési energiánál.
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Termooxidatív degradáció: Amennyiben a magasabb hőmérsékleten az oxigén
nagyobb mennyiségben jelen van, a lánctördelődés sokkal gyorsabban mehet
végbe, mint a tisztán termikus degradáció esetében. Szobahőmérsékleten az oxigén
csak az amorf régióba diffundál, így a termooxidatív degradáció is csak az amorf
régióban játszódik le. Hasonló káros folyamattal kell szembenézni a műanyagok
újrahasznosításánál is.
Fotodegradáció: Napfény hatására az anyagban számos oxidációs folyamat játszódik
le, amely kémiai degradációhoz vezet: lánctördelődés és pl. PET-nél karbonil
végcsoportok megjelenése következik be. Ennek következménye a ridegedés, a
fényesség csökkenése, színelváltozás és felületi mikrorepedések megjelenése. A
kettős kötéseket, aromás és egyéb csoportokat tartalmazó molekulák abszorbeálják
a látható és az UV fényt. Különösen a nagyobb energiájú UV fény hatására kémiai,
általában gyökös reakciók indulnak el, amelyek láncreakcióban a polimerek
tulajdonságainak jelentős változását idézik elő. A kristályos polimerekben, mint pl.
a PET, a lánctördelődés a kristályossági fok növekedéséhez vezet, mivel a
leszakadt láncok kristályos fázisba rendeződnek. Ezt kémiai kristályosodásnak
nevezik, és bekövetkezése nagymértékben függ a molekulaláncok mobilitásától,
azaz az üvegesedési átmenet alatt a kémiai kristályosodás nem tud kialakulni [77].
A kettős kötést tartalmazó polimerek, a gumik, és az ütésálló polisztirol különösen
érzékenyek az UV sugárzásra.
Nagyenergiájú sugárzás által kiváltott degradáció: A nagyenergiájú sugárzás tipikusan
az atomtechnika használata közben keletkezik. Ellentétben a fotodegradációval,
hatása nem szelektív, energiája gyakorlatilag minden kötés megbontásához
elegendő. A fémekhez és a kerámiákhoz képest a műanyagok sokkal
érzékenyebbek a nagyenergiájú sugárzásokra [78]. A műanyagok típusuktól
függően különbözőképpen reagálnak a sugárzásra.
Mechanikai degradáció: A külső feszültség gyakran a kémiai kötések felszakadásához
vezethet. Általában a kötésszakadás szabad gyököket eredményez, amelyek
további

gyökös

reakciókban

vesznek

részt.

Feldolgozáskor

nemcsak

a

nyírófeszültség hatására az ömledék legjobban terhelt határfelületén következhet
be mechanikai degradáció, hanem nyújtó alakváltozás következtében is. A polimer
láncok annál könnyebben szakadnak el, minél hosszabbak, illetve minél nagyobb
az ömledékben a nyírófeszültség. Ez az alapja annak a feltevésnek, hogy kell
lennie egy kritikus molekulatömegnek, amely alatt már nem következik be
mechanikai degradáció.
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2.2.2. Fizikai öregedés

A fizikai öregedés során az anyag fizikai szerkezete változik meg. Olyan polimereknél
következik be, amelyek metastabilis (nem-egyensúlyi) állapotban vannak, és a szerkezetük
lassú molekuláris relaxáció következtében egyensúlyi állapot felé törekszik. Polimerek
feldolgozása során a hűtési sebesség jelentősen befolyásolja a fizikai szerkezetüket, és ezzel
együtt a mechanikai tulajdonságaikat. A PET kristályos polimer. Ahhoz, hogy átlátszó
terméket

nyerjenek,

speciális

eljárást

alkalmaznak,

amivel

megakadályozzák

a

kristályosodást, üveges állapotban dermed meg a polimer. A kérdés az, hogy az alkalmazás
során a termék hogyan őrzi meg a tulajdonságait. A fizikai öregedés, ami a szabad térfogat
csökkenésével és feszültség relaxációval jár, a folyási feszültség növekedését, a szakadási
nyúlás és a kúszási hajlandóság csökkenését, az anyag ridegedését okozza.
Az anyagban lévő szabadtérfogat nagysága döntően befolyásolja a molekulák
mozgékonyságát. Ennek oka az, hogy az üvegszerű állapotban lévő polimereket alkotó
molekulák állandó termikus mozgást végeznek, amely ebben az állapotban az ideiglenes
egyensúlyi állapot körüli rezgőmozgást jelenti, illetve, hogy a részecskék időnként új
egyensúlyi helyzetekbe ugranak át [8]. A hosszú távú rendezettség hiánya miatt az anyagban
szabad helyek, ún. „lyukak” vannak. Az egyensúlyi helyzet körül rezgőmozgást végző
részecske ilyen lyukakba ugrik át, és az új egyensúlyi helyzet körül rezeg tovább. A „lyukak”
mennyiségét az ún. szabad térfogattal jellemezzük, amely az anyag össztérfogatának és a
részecskék saját térfogatának különbsége (13. ábra). Nyilvánvaló, minél nagyobb a szabad
térfogat, annál nagyobb az átugrások valószínűsége, illetve a részecskék mozgékonysága.

13. ábra A fajlagos, a saját és a szabad térfogat alakulása a hőmérséklet függvényében [8]
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A polimerek üvegszerű állapota akkor alakul ki, ha a nagyrugalmas tulajdonságokért
felelős szegmensmozgás befagy. A polimerek üvegesedési folyamata kinetikai (relaxációs)
jellegű átmenet. A nagyrugalmas állapotú polimer lehűtése során az adott hőmérsékletekhez
tartozó egyensúly kialakulásához a szegmensek megfelelő átrendeződése szükséges. Ez a
folyamat időigényes, és mennyiségileg a szerkezeti átrendeződés relaxációs idejével
jellemezhetjük. Magasabb hőmérsékleten (a nagyrugalmas tartományban) a relaxációs idők
kicsik, és az átrendeződések kinetikai feltétele biztosítva van. A relaxációs idő a hőmérséklet
csökkenésével exponenciálisan nő, és kellően alacsony hőmérsékleteken olyan nagy értéket
vehet fel, hogy a hűtés során az adott hőmérsékletnek megfelelő egyensúlyi szerkezet
kialakulásához nincs elegendő idő, azaz a szerkezetváltozás nem tudja követni a hőmérséklet
változását, amelynek eredményeképpen alakul ki az üvegesedés. Nyilvánvaló, hogy az
üvegesedés hőmérséklet-tartományát a hűtési sebesség és a relaxációs idő viszonya határozza
meg, azaz egy adott polimer üvegesedési hőmérséklete (Tg) a hűtési sebességtől függ (az
üvegesedés relaxációs jellege). Az üvegszerű állapotban tehát az üvegesedési hőmérséklet
feletti tartományban fennálló szerkezet rögzítődik, és megmarad a további (a Tg alatti
hőmérséklet-tartományba való) lehűtés során. Az amorf polimerek tehát a Tg alatt nemegyensúlyi, metastabilis állapotban vannak. Ezen metastabilis állapot alapvető jellegzetessége
az, hogy gyakorlatilag korlátlan ideig fennmaradhat, mivel a nagy relaxációs idők miatt a
rendszer belátható időn belül nem juthat el az egyensúlyi állapotba, mivel csak nagyon lassú
relaxációs folyamatok játszódnak le, de ezek hosszú távon az anyag mechanikai
tulajdonságainak a változását okozzák. A relaxációs folyamatoknak, azaz a fizikai
öregedésnek a sebessége az üvegesedési hőmérséklethez közeledve növekszik. A fizikai
öregedés reverzibilis, ha a polimert Tg-je felé melegítjük, a relaxációs folyamatok hatása
eltűnik, lehűtés után ismét nem-egyensúlyi állapot alakul ki. Ezt a hőkezelési folyamatot a
továbbiakban megfiatalításnak nevezem.
A 13. ábra alapján belátható, hogy nagyobb hűtési sebesség esetén az üvegesedési
hőmérséklet magasabbra tolódik, ami nagyobb befagyott szabad térfogatot eredményez. Ez az
anyag szívósságára van kedvező hatással (részecskék nagyobb mozgékonysága).
A fizikai öregedésnek az anyagszerkezetre gyakorolt hatása tanulmányozható a
húzóvizsgálattal meghatározott folyási feszültség (σy) és a termikus analízis során mért
entalpia relaxáció megváltozásával, illetve kísérletet tettek a lényegi törésmunka módszer
alkalmazásával is [79].
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2.2.2.1. Entalpia relaxáció változása
Az entalpia relaxáció mérése differenciál pásztázó kalorimetriával (DSC) történik. A
polimerrel közölt hő a molekulák átrendeződésére fordítódik. Ha a molekuláris
átrendeződések ideje (relaxációs idő) rövidebb, mint a hőközlés ideje, a molekulák a külső
tényezők változását követve átrendeződnek. Gyors hőközlés (magasabb felfűtési sebesség)
hatására a molekuláris relaxációra nincs idő, nem játszódik le, azonban további felmelegítés
hatására a relaxáció ideje és a hőközlés ideje összemérhetővé válik, ami a molekulák gyors –
a külső paramétereknek megfelelő egyensúlyi állapotba történő – átrendeződését teszi
lehetővé. Ekkor lejátszódhatnak azok az átrendeződések is, amelyek az egyensúlyi feltételek
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0.1 K/min
0.4 K/min
1.5 K/min

2,5

-1

-1

Fajhő (Jg K )

3,0

2,0

1,5

1,0
10

20

30

40

50

60

70

Hőmérséklet (°C)

14. ábra A poli(vinil-acetát) fajhőjének alakulása a különböző fűtési sebességek (K/min)
esetén [8]

hiánya miatt alacsonyabb hőmérsékleten nem valósulhattak meg, és ez a fajhő hirtelen
növekedését eredményezi az üvegesedés átmenet után (14. ábra), amely a DSC görbén a Tg
felett jelentkező endoterm csúcsban nyilvánul meg. Ezt a jelenséget entalpia relaxációnak
nevezik [8-9], amely nagymértékben függ a hőközlés sebességétől és a vizsgált anyag
termikus előéletétől [9]. Ez adja az alapját annak, hogy a fizikai öregedés mértékét
meghatározhassuk az azonos fűtési sebességgel mért entalpia relaxációkból [79-81]. Ezt jól
szemlélteti PET esetében a 15. ábra, ahol a fizikai öregedést különböző időtartamig tartó
hőkezeléssel idézték elő.
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15. ábra A fizikai öregedés hatására bekövetkezett entalpia relaxáció poliészter gyanta
esetében [81]

2.2.2.2. Folyási feszültség változása
Az üvegszerű állapotú polimerek molekulaláncainak helyzete rögzített. A jelentős
szabadtérfogat miatt laza szerkezetűek, ennek ellenére a molekulaláncok közötti gyenge
másodlagos kötések meggátolják a szegmensmozgást. Ha az ilyen polimerre elegendően nagy
mechanikai feszültség hat, az kikényszerítheti a szegmensek átrendeződését, így az
összegombolyodott molekulák kiegyenesednek, maradó deformáció következik be, mivel a
feszültség megszűnése után a molekulák visszagombolyodásának (szegmensmozgás)
energiáját a hőmozgás energiája nem fedezi. Ezt nevezik kényszerelasztikus alakváltozásnak,
amelyhez szükséges mechanikai feszültséget az irodalomban szokásosan folyási feszültségnek
(σy) is nevezik (16. ábra).

T5

T1 > T2 > T3 > T4 > T5

T4

Feszültség (MPa)

T0 > Tg
T3
T2
T1
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σor

T0

Deformáció (%)

16. ábra Az amorf polimerek tipikus szakítógörbéi különböző hőmérsékleteknél [8]
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Az igénybevétel sebességének növekedése, hőmérséklet és az anyagban lévő szabadtérfogat
csökkenése a folyási feszültség növekedését, az anyag ridegedését okozza, így a fizikai
öregedés mindig a folyási feszültség megváltozásában nyilvánul meg [61] (A ridegedés
mechanikai fogalma a nyúlási (deformációs) képesség csökkenése ugyanazon külső terhelés
növekedési lépcső hatására. Ugyanakkor polimerek esetében a ridegedésre jellemző lehet a
folyási feszültség növekedése is.).
A létrejött kényszerelasztikus deformáció reverzibilissé tehető, ha a mintát a Tg fölé
melegítjük. A Tg-n felszabadul a szegmensmozgás, és a polimerláncok felvehetik a nyújtás
előtti egyensúlyi gombolyodottsági fokukat. Ez a hőkezelés azonos a korábban említett
megfiatalítási folyamattal, amelynek eredményeképpen nemcsak a geometriai méretek
alakulnak vissza, hanem regenerálódnak a mechanikai tulajdonságok is.
2.2.2.3. Lényegi törésmunka változása
Liu és Nairn felvetették, hogy a lényegi törésmunka (we) is alkalmas lehet az öregedés
mértékének követésére [81]. Eredményeik azt mutatták, hogy rövid öregítési időtartományban
(kb. egy napig) ugyan alkalmas lehet, azonban hosszabb öregítés hatására we nem változik.
Karger-Kocsis és Moskala a we,y használatát javasolták az öregedés meghatározására [61],
mivel számos tanulmány alátámasztotta, hogy ez a paraméter jól jellemzi az anyag
szívósságát [4, 10, 34, 54, 61].
2.2.3. A polimer fizikai szerkezetét megváltoztató hatások

Az üvegszerű állapotban lévő polimerek fizikai szerkezetét jelentősen befolyásolják a
feldolgozás és a használat közbeni körülmények (hűtési sebesség, hőmérséklet, mechanikai
igénybevétel), továbbá kismolekulájú anyagok (pl.: víz, lágyító) jelenléte is.
2.2.3.1. Nedvességtartalom hatása a polimer fizikai szerkezetére
A polimerek közül a poláros polimerek nedvszívó tulajdonságúak (higroszkóposak). A
vízfelvételüket a molekulaláncok hidrofil csoportjai nagyobb száma kedvezően befolyásolja,
ugyanis a poláros hidrofil csoportok intermolekuláris kötésekkel lekötik az egyes
vízmolekulákat, amelyek egyébként egymáshoz is hajlamosak kapcsolódni. A lineáris
polimereknél – amennyiben nedvszívóak – a vízfelvétel mértéke nő, ha csökken a kristályos
részarány, a molekulaláncok merevsége, a molekulatömeg, és az amorf orientáció.
Rendezetlenebb amorf részek szabad helyei (szabadtérfogat) nagyobbak, és ez elősegíti a
vízmolekulák behatolását, diffúzióját.
A polimer anyagok nedvességfelvétele és –leadása a relatív légnedvesség függvényében
hiszterézist mutat (17. ábra), amelyet azzal magyaráztak [6], hogy a molekulaszerkezet arra
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törekszik, hogy állapotát változatlanul fenntartsa. Száraz állapotban a szekunder kötések a
vízmolekulák behatolásával, nedves állapotban a hidrofil csoportok által lekötött
vízmolekulák eltávolodással szemben mutatnak ellenállást.

17. ábra A nedvességfelvétel és –leadás hiszterézise, valamint az egyensúlyi
nedvességtartalom kialakulása [6]

A nedvességtartalom a polimerek tulajdonságaira a hőmérséklethez hasonlóan lágyítást
okoz,

a

szegmensmozgást

elősegíti,

az

üvegesedési

hőmérsékletet

csökkenti.

A

nedvességtartalom lágyító hatása a rugalmassági modulus csökkenésében, a deformabilitás
növekedésében és a szilárdság csökkenésében nyilvánul meg.
2.2.3.2. Lágyító hatása a polimer fizikai szerkezetére
A lágyítók olyan anyagok, amelyeket azért adnak egy polimerhez, hogy javítsák a
feldolgozhatóságát, hajlékonyságát, nyújthatóságát. A lágyító általában csökkenti az anyag
üvegesedési hőmérsékletét, szilárdságát és rugalmassági modulusát anélkül, hogy a polimer
kémiai szerkezetét megváltoztatná.
Kétféle lágyítást különböztetnek meg [6-7]. A belső lágyítás során – amely lényegében
kopolimerizáció – a láncok hajlékonyságának növelését, az üvegesedési hőmérséklet
csökkentését olyan monomerek beépítésével érik el, amelyek csökkentik a láncok közötti
másodlagos kötések számát és erősségét. A külső vagy szerkezeti lágyítás során a lágyítók
szerepe abban nyilvánul meg, hogy a szomszédos molekulaláncok közötti másodlagos
kötéseket (van der Waals, dipólus kötés, hidrogén-híd) felbontja, illetve a kis molekulatömegű
lágyító és a polimer közötti kölcsönhatásra cseréli. A hosszú polimer láncok között kialakuló
kölcsönhatások már egy-két keresztkötés esetén is a lánc mozgékonyságának csökkenését
okozzák. A lágyító hatására ezek a keresztkötések megszűnnek, vagy számuk jelentősen
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lecsökken, ami a lánc mozgékonyságának jelentős növekedését és az üvegesedési hőmérséklet
csökkenését eredményezi.
Kis mennyiségben alkalmazott lágyítónál felléphet az antilágyítás [7], azaz a lágyítási
keményedés, ami abban nyilvánul meg, hogy a lágyító nem növeli, hanem csökkenti a
hajlékonyságot, és növeli a szilárdságot, valamint a rugalmassági modulust, az üvegesedési
hőmérséklet csökkenése mellett. Ez a jelenség a PVC esetében 15% lágyító tartalom alatt
következik be. Az antilágyítás hatását a 18. ábra szemlélteti.

18. ábra Antilágyítás PVC esetében [7]

2.3. Az irodalmi áttekintés kritikai értékelése
A lényegi törésmunka (EWF) módszer a nemzetközi szakirodalomban 1990-es évek
elejétől nagyon részletesen vizsgált témakör, Magyarországon azonban csak néhány
tanulmány jelent eddig meg e területen [82-83]. Részletesen vizsgálták a kísérleti paraméterek
(hőmérséklet, sebesség, próbatest méretei, geometriai alakja, stb.) változásának hatását az
EWF paramétereire minden fontosabb polimer esetében, nemcsak homogén, hanem erősített
szerkezetek és polimer keverékek esetében is. Ennek ellenére kevés tanulmány jelent meg és
azok nem tértek ki részletesen arra, hogy van-e összefüggés a polimerek fizikai öregedése és a
lényegi törésmunka változása között.
A fentiek figyelembevételével a doktori értekezésem célja a fizikai öregedés mértéke és
a lényegi törésmunka közötti összefüggések keresése, és ezeknek a folyási feszültség és az
entalpia relaxáció segítségével történő alátámasztása.
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3. VIZSGÁLT ANYAGOK, VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Dolgozatomnak ebben a fejezetében bemutatom a vizsgált poliészter anyagokat és
ismertetem az alkalmazott vizsgálati módszereket és körülményeket.

3.1. Vizsgált anyagok
A kísérleteim során amorf kopoliésztereket (PET, PETG), illetve NPGDB-vel
(neopentil-glikol-dibenzoát) lágyított PETG-t vizsgáltam. A poliészter fóliákat az Eastman
Chemical Company (Kingsport, TN, USA) biztosította. Az 1. táblázat tartalmazza a vizsgált
anyagok típusát és összetételüket.
Vizsgált anyag
PETG (31 mól% 1,4ciklohexil-dimetilén)
PET
PETG (31 mól% 1,4ciklohexil-dimetilén)

Típus
Eastar® Copolyester
PETG 6763
Eastar® Copolyester
PET 9921

Vastagság [µm]

Gyártási év

250

1997

250

1997

250

2000

0 m% NPGDB
5 m% NPGDB
10 m% NPGDB
20 m% NPGDB

®

Eastar Copolyester
PETG 6763

1. táblázat A vizsgált poliészterek

A vizsgált poliészterek kémiai képletét a 19. ábra tartalmazza. PET esetében n=0, m=100
mol%, amíg PETG esetében n=31, m=69 mól%.
_
_

_
CH2

CH2

O

C
O

_

C O
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_
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H

CH2
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19. ábra A vizsgált poliészter kémiai képlete

A két poliészter annyiban különbözik egymástól, hogy a PETG-ben jelen lévő 31 mól%
ciklohexil-dimetilén az anyag szerkezetét rendezetlenné teszi, így az kristályosodásra nem
képes. Ezt a különbséget jól mutatja a DSC görbéjük (20. ábra). Feldolgozáskor a gyors
lehűtés hatására a PET amorf állapotban marad, azonban a felfűtés eredményeképpen kb.
170°C-on kristályosodik, majd kb. 240°C-on található a kristályolvadási hőmérséklete.
Megfigyelhető, hogy ez a két csúcs a PETG esetében nem látható, aminek az az oka, hogy az
anyag nem képes kristályosodni. Az első kisebb csúcs mindkét anyagnál a fizikai öregedés
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hatására bekövetkezett entalpia relaxációt (∆H) mutatja, amelyet a későbbiekben az öregedés
mértékének meghatározására fogok felhasználni.

20. ábra A PET és a PETG DSC görbéje

3.2. Vizsgálati módszerek
Mechanikai, EWF vizsgálatok
A folyási feszültség meghatározásához, EN ISO 527-2: 1996 számú szabvány szerinti
1B típusú piskóta alakú próbatestet alkalmaztam [90], amelyet a 21. ábra mutat be. A
vizsgálati sebességnek minden esetben 2, illetve a lágyítótartalom hatásának vizsgálatánál 2,
10 és 100 mm/perc-et választottam.

21. ábra Piskóta próbatest

A két oldalon bemetszett próbatesteket (DEN-T) a piskóta próbatesteknél
alkalmazottakkal megegyező vizsgálati sebességgel terheltem. DEN-T próbatestek méreteit a
22. ábra mutatja.
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Nadrág típusú próbatestek esetében 20 mm/perc-es vizsgálati sebességet alkalmaztam.
A próbatest méretei a 23. ábrán láthatóak.
A próbatesteket minden esetben a hengerlési iránnyal megegyezően vágtam ki. A
szakítóvizsgálatokat szobahőmérsékleten végeztem el.

22. ábra DEN-T próbatest

23. ábra Nadrág típusú próbatest

Az anyag jellemzőinek a meghatározása
A DSC (Differenciál Pásztázó Kalorimetria) vizsgálatokat Mettler DSC 821 típusú
készüléken végeztem el -100 és 300°C tartományban 10, illetve 20°C/perc-es felfűtési
sebességgel.
A DMTA (Dinamikus Mechanikus Termikus Analízis) méréseket Eplexor Quaimeter
25N (Gabo, Ahlden, Németország) típusú berendezésen végeztem 10 Hz-es frekvenciával, 3
N statikus és ±1,5 N dinamikus terheléssel, 2°C/perc fűtési sebességgel, -100…+100°C-os
hőmérséklet tartományban. Az alkalmazott próbatest mérete 10x40x0,25 mm.
Fraktográfia
A töretfelületekről pásztázó elektronmikroszkóppal (Jeol, JSM 5400, Japán) készítettem
felvételeket. A vizsgálat előtt a töretfelületeket Au/Pd ötvözettel vontam be.
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4. KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK
A disszertációm e fejezetében a kísérleti eredményeimet és azok értékelését mutatom
be. Először igazolom, hogy az általam vizsgált poliészter fóliák teljesítik az EWF
követelményeit, majd rámutatok arra, hogy a fizikai öregedés reverzibilis, azaz egy rövid
ideig tartó hőkezeléssel az anyag tulajdonságai teljesen vagy részben visszaállíthatók eredeti
állapotukba (megfiatalítás). A továbbiakban a lágyító tartalom változásának hatását keresem
fizikailag öregedett és megfiatalított állapotban, majd a megfiatalított fóliákat vizsgálom
termikus (síkbeli, síkra merőleges igénybevétel) és nedves (síkbeli igénybevétel) öregítés
után.

4.1. Az EWF alkalmazhatósági követelményeinek teljesülése
A vizsgált anyagok képlékeny tönkremenetel esetében teljesítették az EWF
alkalmazhatósági követelményeit (2.1.3.2. fejezet) az alábbiak szerint:
1. A ligament teljes megfolyásának és a repedéscsúcs tompulásának meg kell előznie a
repedésterjedés folyamatát. A 24. ábra egy PET fóliából kivágott DEN-T próbatest
törési folyamatát mutatja be. Megfigyelhető, hogy a ligament megfolyása – amelyet az
szakítógörbén mindig egy hirtelen terhelésesés jellemez – megelőzi a repedésterjedési
folyamatot.

24. ábra A törési folyamat PET esetében (DEN-T): ligament teljes megfolyása (1.) a
repedésterjedés (2.) és a teljes tönkremenetel (3.)

2. A különböző ligamentek esetében kapott F-x görbéknek egymáshoz hasonlóknak kell
lenniük. A 25. ábrán jó látszik, hogy a különböző ligamentek esetében mért F-x
görbék egymáshoz hasonlóak.
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a.

b.

c.
d.
25. ábra Különböző ligamenteknél mért F-x görbék (a – megfiatalított PETG; b – megfiatalított
PET; c – 264 óráig termikusan öregített PETG; d – 264 óráig higrotermikusan öregített PET)
3. L≤2Rp, amely biztosítja, hogy a ligament teljes megfolyása bekövetkezzen a
repedésterjedés megelőzően, illetve L≤W/3, amely biztosítja, hogy a próbatest szélei
ne befolyásolják a képlékeny zónát (szél hatás elkerülése), és a plasztikus deformáció
csak a ligamenten belül történjék meg. Az EWF módszer alkalmazhatóságára tett ezen
követelményeket képlékeny fémek vizsgálatára állapították meg, illetve az ESIS TC4
csoport ajánlásai is ezt tartalmazzák, azonban polimerek esetében az utóbbi időben a
kutatások azt mutatják, hogy 1/3W≤L≤2/3W tartományban is megbízható eredmények
születtek. Ezen oknál fogva vizsgálataim során a ligament felső határának
megközelítőleg L=2/3 W használtam.

4.2. Megfiatalítás hatása az anyag tulajdonságaira
Az amorf termoplasztikus polimerek tipikus felhasználási területe az üvegesedési
hőmérsékletük alatti tartományban található. Az anyagban az élettartama során nagyon lassú
fizikai szerkezeti változások játszódnak le, amelyet fizikai öregedésnek nevezünk. A fizikai
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öregedés sebessége annál kisebb, minél nagyobb az eltérés az üvegesedési hőmérséklettől
(Ta<Tg). Amorf poliészterek esetében a fizikai öregedés sebessége szobahőmérsékleten
csekély, azonban évek során jelentős tulajdonságromlás is bekövetkezhet. Nagyobb mértékű
fizikai öregedés hatására a tönkremenetel nem képlékeny, hanem rideg jellegű. Az általam
vizsgált fóliák esetében is jelentős fizikai öregedés következett be (pl. PETG esetében 2 év
alatt kb. 10%-os folyási feszültség növekedés), ezért a vizsgálataim előtt megfiatalítást
(hőkezelést) alkalmaztam, amellyel az anyag azonos előéletét biztosítottam a további
vizsgálatok során.
4.2.1. A megfiatalítási paraméterek kiválasztása

A megfiatalítás eredményességét a hőkezelés hőmérséklete és ideje határozza meg.
Előkísérleteket végeztem 6 éves PET és PETG fóliákon azzal a céllal, hogy meghatározzam a
fenti paraméterek optimumát a poliészter fóliák folyási feszültségére.

26. ábra A hőkezelési idő hatása a PET és PETG fóliák folyási feszültségére (Ta=87°C)

A 26. ábrán jól látszik, hogy 15-20 percnél hosszabb hőkezelési idő PET és PETG
esetében nem biztosít további folyási feszültség-csökkenést ezen az öregítési hőmérsékleten
(Ta=87°C). További előkísérleteket végeztem annak érdekében, hogy megállapítsam, hogy a
magasabb hőmérséklet (Ta=97, 107, 117°C) hogyan befolyásolja a folyási feszültséget. Azt
tapasztaltam, hogy a PETG nagymértékben rideggé vált, amíg a PET esetében kristályosodás
játszódott le. Ezért további vizsgálataim során a megfiatalítást az üvegesedési hőmérséklet
felett 10°C-kal (PET és PETG esetében egységesen 87°C-on), és 15 perc hőkezelési idő
mellett végeztem el. A 2. táblázat a vizsgált anyagok üvegesedési (Tg) és megfiatalítási
hőmérsékleteit (Tr) foglalja össze.
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Vizsgált anyag
PETG (31 mól% 1,4ciklohexilén-dimetilén)
PET
PETG + 0% NPGDB
PETG + 5% NPGDB
PETG + 10% NPGDB
PETG + 20% NPGDB

1
2
3
4
5
6
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Gyártási
év

Üvegesedési
hőmérséklet, Tg [°C]

Megfiatalítási
hőmérséklet, Tr [°C]

1997

77

87

1997

74
77
60
49
36

87
87
70
59
46

2000

2. táblázat A vizsgált poliészterek üvegesedési és megfiatalítási hőmérsékletei

4.2.2. A megfiatalítás hatása az EWF paraméterekre

A 3. táblázat a vizsgát anyagok folyási feszültség és EWF paramétereit tartalmazza
megfiatalítás előtti (AR) és utáni (RJ) állapotban. Az eredmények alapján megállapítható,
hogy a megfiatalítás jelentősen befolyásolja a vizsgált anyagok folyási feszültségét (egy
kivétellel minden esetben min. 10%-os csökkenés tapasztalható) és az EWF paramétereket is.
Vizsgálatkori
Állapot
életkor
[év]
AR
PETG
6
RJ
AR
PET
6
RJ
AR
PETG
2
RJ
AR
PETG
3
RJ
PETG
AR
2
(5%NPGDB)
RJ
PETG
AR
2
(10%NPGDB)
RJ
AR
PETG
2
(20%NPGDB)
RJ
Vizsgált
anyag

σy
[MPa]
52,2
46,6
60,8
52,3
49,1
41,3
50,5
45,3
49,6
43,6
49,2
43,0
23,1
29,8

∆σy
[ %]
-10,2
-14,0
-15,9
-10,3
-12,1
-15,0
+29,0

we
[kJ/m2]
44,2
41,9
54,5
48,1
51,0
36,1
52,3
36,6
31,6
35,5

∆we
[ %]
-5,3
-11,7
-29,2
-30,0
+12,3

Rideg
törés

34,8
36,1
30,3

we,n
[kJ/m2]
29,6
29,7
39,7
36,4
38,0
25,1
39,1
25,2
17,2
24,3

∆we,n
[ %]
+0,3
-8,3
-33,9
-35,8
+41,3

Rideg
törés

-16,1

24,7
29,2
23,2

we,y
[kJ/m2]
14,6
12,2
14,8
11,6
13,0
10,9
13,2
11,4
14,4
11,1

∆we,y
[ %]
-16,5
-21,7
-16,2
-13,6
-22,9

Rideg
törés

-20,5

10,1
6,9
6,5

-5,8

3. táblázat A vizsgált poliészterek σy, we, we,n és we,y értékei AR és RJ állapotban

4.3. A lágyítótartalom hatása a PETG tulajdonságaira
Környezetvédelmi szempontból a klór tartalmú polimereket (pl.: PVC) káros anyagnak
tekintik, mivel eldobásuk után, ha szemétégetőbe kerülnek, égetésük során sósav keletkezik,
amely elnyeletés nélkül káros hatással van a környezetre [11]. Ezért a piacon jelentős érvek
szólnak ezeknek az anyagoknak más polimerekkel történő helyettesítése mellett. Az egyik
lehetséges ilyen helyettesítő anyagok a poliészterek, amelyek jelentős árcsökkenése óta

Kísérleti rész

49

számos alkalmazásában már most konkurenciát jelentenek a lágyított kopoliészterek (pl.:
melegformázásos

csomagolóanyagként).

A

kopoliészterek

tulajdonságai

jelentősen

változtathatók lágyító hozzáadásával. Kis mennyiségű lágyító ellentétes hatást válthat ki,
antilágyítóként viselkedhet. Ez azt jelenti, hogy az eredeti anyaghoz képest a Tg (amely a
lágyító tartalom hatására csökken) alatt az anyag merevsége növekszik [7, 12]. Azonban
magasabb lágyító tartalom, valamint a Tg csökkenése mellett a merevség is csökken az
elvárásoknak megfelelően.
E fejezet célja tanulmányozni a vizsgálati sebesség és a lágyító hatását az anyag
mechanikai és EWF jellemzőire újabb típusú lineáris poliészter anyagoknál megfiatalítás
előtti és utáni állapotban [84].
4.3.1. Antilágyító hatás

A 27. ábra a különböző mennyiségű lágyítót (Neopentilglikol-dibenzoát, NPGDB)
tartalmazó PETG tárolási modulusát (E’) és a mechanikai veszteségi tényezőt (tanδ) mutatja
be a hőmérséklet (T) függvényében, megfiatalított állapotban. A lágyító tartalom
növekedésével az üvegesedési átmenet fokozatosan alacsonyabb hőmérsékletre tolódik. Ezzel
párhuzamosan nő a Tg alatti tartományban mért tárolási modulus és csökken a β-relaxációs
átmenet intenzitása.

27. ábra Lágyítót tartalmazó PETG DMTA görbéi
Továbbá, az NPGDB tartalom növekedése a Tg alatti tartományban merevség

növekedést eredményez. Mindezek mellett a másodlagos relaxációs csúcs intenzitása csökken
NPGDB tartalom növekedésével. Ezek a változások jellemzőek az antilágyításra [12].
A megfiatalítás előtti (AR) és az utáni (RJ) állapotok közötti különbséget DSC
vizsgálatok alapján a 28. ábra mutatja be 5, illetve 20 m% lágyító tartalom mellett. Ahogy az
várható, a nagyobb mértékű öregedés nagyobb mértékű entalpia relaxációs csúcsot
eredményez, amely a fizikai öregedés meghatározására is alkalmas lehet [79-81]. Az ábrán jól
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látszik, hogy az entalpia relaxáció a 20 m% lágyítót tartalmazó mintánál a megfiatalítás után
is jelen van. Ez annak tulajdonítható, hogy a fizikai öregedés mértéke annál nagyobb, minél
közelebb van a környezeti hőmérséklet az anyag üvegesedési hőmérsékletéhez. Ennél az
összetételnél a Tg (36°C) sokkal közelebb található a szobahőmérséklethez, ahol a tárolás
történt, amelynek következtében a relaxációs idő kisebb, így a 20 m% NPGDB-t tartalmazó
PETG esetében nagyobb mértékű fizikai öregedés tapasztalható, mint a 10 m%-ot
tartalmazónál.

28. ábra 5, ill. 20% lágyítót tartalmazó PETG DSC görbéi kapott és megfiatalított állapotban
(Tr=Tg+10°C)

4.3.2. EWF eredmények

A DEN-T próbatestek jellemző erő-elmozdulás görbéit mutatja be a 29. a. és b. ábra
kapott és megfiatalított állapotban. A 30. ábra a lágyító tartalom hatását ábrázolja
megfiatalított állapotban.

a.
b.
29. ábra Lágyítót nem tartalmazó PETG szakító görbéi kapott (a. - AR) és megfiatalított állapotban
(b. -RJ) (Tr=Tg+10°C)
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30. ábra A lágyító tartalom hatása megfiatalított (RJ) állapotban (Tr=Tg+10°C)

A görbe alatti terület felosztása mindegyik kísérlet sorozatra alkalmazható volt, ahol a
tönkremenetel képlékeny módon történt. A fajlagos törésmunka paraméterek meghatározása a
(15), illetve a (21) és a (22) alapján lineáris regresszió segítségével történt.
A 4. táblázat tartalmazza a fajlagos lényegi törésmunkát (we) és összetevőit (we,y és we,n)
három különböző vizsgálati sebesség mellett, 0, 5, 10 és 20 m% lágyítót tartalmazó PETG
esetében. A táblázatban megtalálhatók a piskóta alakú próbatesteken mért mechanikai
anyagjellemzők (E és σy) is.
Az eredmények alapján megfigyelhető, hogy a lágyított PETG próbatestek húzó
rugalmassági modulusa és folyási feszültség értékei a lágyító tartalom növelésével nem
változnak 10% NPGDB tartalomig, amely tisztán mutatja az NPGDB antilágyító hatását. A
lényegi törésmunka (we) azonban a lágyító tartalom növekedésével csökken, amely ellent
mond az antilágyításnak. Ezért célra vezetőbb a lényegi törésmunka összetevőit vizsgálni.
Megfigyelhető, hogy a ligament megfolyásához szükséges lényegi törésmunka (we,y)
mechanikai jellemzőkhöz hasonlóan alakul, az anyag szívósságát adja [61]. A 31. ábra
mutatja, hogy a we,y a vizsgálati sebesség hatására növekszik, de csökken a lágyító tartalom
növekedésével. Ez utóbbi az NPGDB lágyító hatását mutatja.
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Állapot
Természetesen
öregedett
(kapott)

PETG

Megfiatalított

PETG
+
5%
NPGDB

PETG
+
10%
NPGDB

PETG
+
20%
NPGDB

Természetesen
öregedett
(kapott)
Megfiatalított
Természetesen
öregedett
(kapott)
Megfiatalított
Természetesen
öregedett
(kapott)
Megfiatalított

Vizsgálati
sebesség
[mm/perc]
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100

Mechanikai
jellemzők
[MPa]
E
σy
2230
49,1
2125
53,1
2160
55,8
1885
41,3
1870
44,7
1955
48,9
2390
49,6
2085
43,6
2120
48,1
2160
54,5
2245
43,0
2270
48,7
2470
58,0
1370
23,1
1730
33,0
1665
29,8
1870
35,3
2145
46,6

Fajlagos lényegi törésmunka
jellemzők
[kJ/m2]
we,n
we,y
we
51,0
38,0
13,0
50,7
35,1
15,6
35,6
17,9
17,7
36,0
25,1
10,9
35,5
23,6
11,9
30,9
14,8
16,1
31,6
17,2
14,4
Rideg törés
Rideg törés
35,5
24,3
11,1
36,8
25,0
11,8
19,8
8,4
11,4
Rideg törés
Rideg törés
Rideg törés
34,8
24,7
10,1
34,5
22,0
12,5
Rideg törés
36,1
29,2
6,9
37,1
26,7
10,4
Rideg törés
30,3
23,8
6,5
30,7
21,0
9,7
Rideg törés

4. táblázat A vizsgált PETG mechanikai és EWF eredményei (Tr=Tg+10°C)

31. ábra A lágyító tartalom és a vizsgálati sebesség hatása we,y-ra (Tr=Tg+10°C)

Az eredmények alapján egy hasznos összefüggés vonható le. Ábrázolva a különböző
lágyító tartalom, deformáció sebesség melletti megfiatalítás előtt és után mért we,y –t a folyási
feszültség függvényében (σy), lineáris kapcsolat található (32. ábra). Ennek értelmében, az
öregedés mértéke a piskóta alakú próbatesteken mért folyási feszültség (σy) [13, 61] mellett a
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szükséges

lényegi

törésmunkával

(we,y)

is

követhető,

számszerűsíthető, és az alábbi összefüggést lehet felírni PETG anyag vizsgálatánál [84]:
we , y = a ⋅ σ y + b ,

(43)

ahol a és b anyagra és öregedettségi állapotra vonatkozó állandó. Megfiatalítás előtti
állapotban a értéke 0,0003 m, b értéke 0,2 kJ/m2, amíg megfiatalítás utáni állapotban a értéke
0,00025 m, b értéke 0.

32. ábra we,y és σy kapcsolata megfiatalítás előtti (AR) utáni állapotban (RJ) (Tr=Tg+10°C)

Az 5. táblázat a (15), illetve a (21) és (22) szerinti képlékeny munka összetevőket
(βwp, β’wp,y, β”wp,n), az alaki tényezőket (β) és a regressziós egyenesek korrelációs
együtthatóit (R2) tartalmazza.

βwp 10 mm/perc sebesség alatt mindegyik állapotban állandó maradt, azonban
magasabb deformáció sebesség esetében βwp növekszik, amennyiben képlékeny törés
történik. Hasonló trend figyelhető meg β”wp,n és β’wp,y értékeire is, azonban esetükben a
deformáció növekedésének kisebb hatása van. A lágyító tartalom 10 m%-ig nem befolyásolja

βwp és β”wp,n értékeit, azonban magasabb NPGDB tartalom hatására csökkenést mutatnak
(33. ábra).
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Állapot
Természetesen
öregedett
(AR)

PETG

Megfiatalított
(RJ)
PETG
+
5%
NPGDB

PETG
+
10%
NPGDB

PETG
+
20%
NPGDB

Természetesen
öregedett
(AR)
Megfiatalított
(RJ)
Természetesen
öregedett
(AR)
Megfiatalított
(RJ)
Természetesen
öregedett
(AR)
Megfiatalított
(RJ)

Vizsgálati
sebesség
[mm/perc]
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100
2
10
100

βwp
6,6
6,6
8,5
7,5
7,5
8,7
7,5

7,9
7,5
9,5

7,5
7,4
6,3
6,2
6,4
6,4

Fajlagos képlékeny törésmunka
[MJ/m3]
(15)
(21)
2
R
wp
β’wp,y R2
β
0,98 0,082 80,5
1,1
0,98
0,98 0,074 89,2
1,1
0,90
0,99 0,093 91,4
1,2
0,93
0,99 0,089 84,3
1,3
0,99
0,99 0,087 86,2
1,3
0,98
0,99 0,103 84,5
1,5
0,98
0,94 0,096 78,1
1,1
0,96
Rideg törés
Rideg törés
0,99 0,087 90,8
1,0
0,97
0,99 0,089 84,3
1,0
0,95
0,99 0,113 85,0
1,4
0,97
Rideg törés
Rideg törés
Rideg törés
0,99 0,204 36,8
1,0
0,94
0,99 0,210 35,2
0,9
0,93
Rideg törés
0,99 0,094 67,0
1,3
0,98
0,99 0,114 54,4
1,1
0,97
Rideg törés
0,99 0,095 67,4
1,2
0,97
0,99 0,097 66,0
1,1
0,97
Rideg törés

(22)
5,5
5,5
7,3
6,2
6,2
7,2
6,4

R2
0,98
0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,93

6,9
6,5
8,1

0,99
0,99
0,99

6,5
6,5

0,99
0,99

5,0
5,1

0,99
0,99

5,2
5,3

0,99
0,99

β”wp,n

5. táblázat A vizsgált PETG fajlagos képlékeny törésmunka értékei (Tr=Tg+10°C)

33. ábra A lágyító tartalom és a vizsgálati sebesség hatása βwp-re RJ állapotban
(Tr=Tg+10°C)

Az alaki tényező meghatározásakor a képlékeny zóna „eye-shaped” alakját vettem
figyelembe, illetve a 2.1.3. fejezetben leírtak szerint jártam el. Az alaki tényező (β) a nagyobb
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deformáció sebesség hatására növekedést mutat, illetve a lágyító hatására is nő. Érdemes
megjegyezni, hogy βwp és β”wp,n értékeire megfiatalított állapotban a minden összetétel
esetében nagyobb értékek adódnak, mint a hőkezelés előtt, kivéve a 20 m% lágyító tartalmú
PETG-t, amelynél nem volt különbség a megfiatalítás előtti és utáni állapot között. Ez
összhangban van a DSC (28. ábra) eredményekkel. Ez a „gyors” öregedésnek tulajdonítható,
mivel az üvegesedési hőmérséklete (Tg=36°C) alig magasabb a szobahőmérsékletnél.
4.3.3. Tönkremenetel

A 34. ábrán az elszakadt (RJ állapotú) DEN-T próbatestek láthatóak mind a négy
összetétel esetében hőkezelés előtt és után, amelynek körülményei teljes mértékben
megegyeznek

a

megfiatalítási

hőkezelés

paramétereivel

(Tr=Tg+10°C,

15

perc).

Megfigyelhető, hogy a terhelés hatására a DEN-T próbatestekben kialakult képlékeny zóna
igazi képlékeny deformáció helyett kényszer elasztikus deformációval alakult ki, mivel az a
hőkezelés hatására teljes mértékben visszaalakult (kivéve a 20% NPGDB tartalmú PETG
próbatestet).

Ez

a

visszaalakulási

folyamat

a

molekulaláncok

mozgásával,

„visszagombolyodásával” magyarázható. Ez a jelenség jön létre üvegszerű amorf
polimereknél terhelés hatására [10].

34. ábra A terhelés hatására kialakult képlékeny zóna hőkezelés előtt (a) és után (b)
(Tr=Tg+10°C)

Ahogy az a 4. és az 5. táblázatban látható, a megfiatalítás előtti próbatestek magasabb
vizsgálati sebesség hatására ridegen törtek (35. ábra). Képlékeny/rideg átmenet is
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megfigyelhető volt a ligament függvényében azonos körülmények között. Ilyen esetekben a
fajlagos törésmunka tényezők meghatározása előtt a kiértékeléshez felhasznált ligament
tartományt lecsökkentettem.

35. ábra SEM felvételek megfiatalítás utáni 20 m% NPGDB tartalmú próbatestek
töretfelületeiről, amelyek terhelése 2 (bal) és 100 mm/perc (jobb) sebességgel történt

4.3.4. Következtetések

E fejezetben az NPGDB-vel lágyított PETG törési szívósságát határoztam meg a
lényegi törésmunka módszer segítségével természetesen öregedett (AR – 2 év) és
megfiatalított állapotban (RJ). Az eredmények alapján az alábbi következtetések vonhatók le
[84]:
-

A fizikai öregedés és a megfiatalítás hatása a PETG esetében jól követhető a
megfolyáshoz szükséges fajlagos lényegi törésmunka (we,y) növekedésével.
Ez a tényező jól korrelál a folyási feszültséggel (σy).

-

A megfolyáshoz szükséges fajlagos lényegi törésmunka (we,y) növekszik a
deformációsebesség növekedésének (2 – 100 mm/perc) hatására. A lágyító
anyag (NPGDB) tartalom 10 m%-ig való növekedésekor we,y kis mértékben
nő, majd 20 m% lágyító tartalom mellett az adalék már valódi lágyítóként
viselkedik, és we,y ennek megfelelően arányosan csökken.

-

A fajlagos képlékeny törésmunka és a nyakképződési összetevője állandó
maradt mindhárom deformáció-sebesség mellett a 0, 5 és 10 m% NPGDB
tartalmú PETG esetében, azonban 20 m% NPGDB tartalomnál a sebesség
növekedésével csökkent.
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4.4. Termikus öregítés hatása a poliészterek jellemzőire
A fizikai öregedés jelentősen befolyásolja az üvegszerű állapotban lévő amorf
polimerek tulajdonságait. A fizikai öregedés nem hirtelen lejátszódó folyamat, hanem lassan
megy végbe. Sebessége attól függ, hogy a felhasználás, illetve tárolás közben a hőmérséklet
mennyire közelíti meg az anyag üvegesedési hőmérsékletét. Példaképpen, amorf
termoplasztikus poliészterek esetében 6 éves szobahőmérsékleten történt tárolás hatására az
eredeti értékhez képest a mechanikai tulajdonságaiban (σy) akár 15%-os növekedés is
bekövetkezhet, amelynek hatására az anyag tönkremeneteli módja azonos igénybevétel esetén
képlékenyből képlékeny/rideg, illetve teljesen rideggé válhat. Ezek alapján az anyag
felhasználásának tervezésekor fontos ismerni, hogy a fizikai öregedés milyen intenzitással,
illetve a felhasználás, tárolás közben eltelt idő függvényében lineárisan vagy exponenciális
jelleggel következik-e be, és hogy milyen mértékben befolyásolja a polimerek mechanikai
tulajdonságait.
Az anyagok öregedés vizsgálatánál általában gyorsított öregítést alkalmaznak
természetes helyett, mivel az ipari fejlődés megköveteli a gyors eredményeket. Amorf
termoplasztikus polimereknél a fizikai öregedést gyorsítani lehet a hőmérséklet növelésével,
ezáltal sokkal rövidebb idő alatt lehet megismerni a fizikai öregedés miatt bekövetkezett
tulajdonságromlás mértékét.
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy milyen mértékben változik a fizikai öregedés
hatására a különböző poliészterek folyási feszültsége, törésmechanikai tulajdonságai és egy
morfológiai jellemzője: az entalpia relaxáció [85]. Megvizsgálom, hogy hogyan változnak a
vizsgált anyagok tulajdonságai az öregítési idő függvényében. Meghatározom, hogy mely
EWF paraméter segítségével lehet az öregedés mértékét megbízhatóan kimutatni. Kísérleteim
során a folyási feszültség változását veszem alapul a fizikai öregedés meghatározására, mivel
a gyakorlati életben e tényező vizsgálata terjedt el széles körben. Vizsgált anyagaim öregítése
előtt minden esetben megfiatalítást alkalmaztam.
4.4.1. Vizsgált anyagok, öregítésük

A fizikai öregedés hatását vizsgáltam PETG (3, 6 év), PET (6 év) és lágyított PETG
(10% NPGDB, 3 év) esetében, megfiatalítás után. A 10%-os lágyítót tartalmazó PETG
kiválasztásánál a fő célom az volt, hogy mechanikai tulajdonságaiban jelentősebb különbség
legyen. Természetesen ebben az esetben a 20% lágyítót tartalmazót kellett volna kiválasztani,
azonban itt már olyan alacsony az üvegesedési hőmérséklet, hogy már nem lehetett volna
gyorsított öregítést alkalmazni (Tg=36°C; Ta=26°C≈szobahőmérséklet (RT)).
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A vizsgált anyagoknál alkalmazott öregítési hőmérsékleteket az 5. táblázat tartalmazza.
A termikus öregítést 6, 24, 96 és 264 órán keresztül végeztem előmelegített üveglapok között.

Jelölés
1
2
3
5

Vizsgált anyag
PETG (31 mól% 1,4ciklohexilén-dimetilén)
PET
PETG + 0% NPGDB
PETG + 10% NPGDB

Gyártási
év

Üvegesedési
hőmérséklet, Tg [°C]

Öregítési hőmérséklet,
Ta [°C]

1997

77

67

1997

74
77
49

67
67
39

2000

5. táblázat A vizsgált poliészterek üvegesedési és öregítési hőmérséklete

4.4.2. A fizikai öregítés hatására bekövetkezett folyási feszültség változás

A fizikai öregedés meghatározásának egyik lehetséges módja a folyási feszültség
mérése. A 36. ábra a folyási feszültség változását mutatja be az öregítési idő függvényében,
féllogaritmikus ábrázolásban. Jól látható, hogy a kezdeti nagyobb mértékű öregedési szakaszt
felváltja a gyengébb intenzitású öregedési folyamat. Már kb. 6 órányi öregítés elegendő
ahhoz, hogy az anyag folyási feszültség értéke megközelítse, vagy meghaladja a megfiatalítás
előtti állapotot.
Ez a kezdeti meredek folyási feszültség növekedés felveti azt a kérdést, hogy a
megfiatalítás esetleg csak „látszólagos” tulajdonságjavító kezelés? Ennek azonban ellentmond
az (amely igazolja a 36. ábrán látható tendenciát), hogy a gyártó által PETG 6763 esetében
megadott folyási feszültség 42,7 MPa; amíg általam vizsgált minta két éves korában 49,1
MPa; három éves korában 50,5 MPa; és hat éves korában pedig 52,2 MPa. Jól látható tehát,
hogy itt is jelentkezik egy meredekebb kezdeti szakasz, majd a változás sebessége csökken.

36. ábra A fizikai öregedés hatása a folyási feszültségre (Ta=Tg-10°C)
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A 36. ábra alapján elmondható, hogy a lágyított PETG kis mértékben érzékenyebb a
fizikai öregedésre, mint a lágyítót nem tartalmazó. A szabályosabb kémiai szerkezetű,
kristályosodásra hajlamos PET esetében kb. 10%-kal magasabb értéket kapunk, azonban a
fizikai öregedés jellege a PETG-vel azonos tendenciájú.
4.4.3. A fizikai öregítés hatására bekövetkezett entalpia relaxáció változás

A fizikai öregedés jól követhető a DSC technikával mért entalpia relaxáció értékének
változásával is. A 37. a. és b. ábra a különböző ideig öregített PETG és a PET DSC görbéit
tartalmazza.

a.
b.
37. ábra Különböző ideig öregített PETG (a.) és PET (b.) DSC görbéi (Ta=67°C)
Az ábrán szürke színnel jelölt rész adja az entalpia relaxáció meghatározásának alapját.
A szürke terület felső határvonalának – az ábrán jelölt egyenes vonallal ellentétben – spline
közelítést (egy inflexiós pontot tartalmazó lezáró görbe szakasz) választottam.

38. ábra A fizikai öregedés hatása az entalpia relaxáció értékére (Ta=Tg-10°C)
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A 38. ábra az entalpia relaxáció mértékének változását mutatja be az öregítési idő
függvényében féllogaritmikus ábrázolásban. Az ábrán megfigyelhető, hogy a kezdeti (ta<6
óra) intenzívebb növekedés a későbbiekben lelassul, de kisebb mértékben, mint az a σy - logta
görbén (36. ábra) látható.
Az ábráról egy érdekes dolog olvasható le: az entalpia relaxáció értéke a 6 éves anyagok
megfiatalított állapotában nem nulla, ellentétben a 3 éves PETG fóliával. Ez azt jelenti, hogy
6 éves fóliák esetében már olyan mértékű fizikai öregedés alakult ki, amelyet az alkalmazott
hőkezeléssel (87°C, 15 perc) már nem lehet eltüntetni. Ha összevetjük a PETG folyási
feszültség értékekeivel (σy(2 év)=41,3 MPa; σy(3 év)=45,3 MPa; σy(6 év)=46,6 MPa), látható, hogy
a megfiatalított érték az élettartam növekedésével nő.
A 39. ábra a folyási feszültség és az entalpia relaxáció közötti kapcsolatot mutatja be.
Megfigyelhető, hogy a két, öregedés meghatározására szolgáló tényező között, az
elvárásoknak megfelelően, jó korreláció található mind a négy vizsgált poliészter fólia között.
Az ábráról megállapítható, hogy minél szabályosabb a polimer szerkezete, annál kisebb az
azonos folyási feszültséghez tartozó entalpia relaxáció, illetve az összefüggés meredekségét
elsősorban a polimer típusa határozza meg, és nem változik lényegesen a lágyító hatására.

39. ábra Az entalpia relaxáció és a folyási feszültség közötti kapcsolat (Ta=Tg-10°C, DSC
20°C/perc, deformáció sebesség 2 mm/perc)

4.4.4. A fizikai öregítés hatása a vizsgált poliészterek EWF paramétereire

Az EWF vizsgálatokat a 3.2. fejezetben bemutatott DEN-T próbatesten és vizsgálati
körülmények között végeztem el. A 40. ábrán a 67°C-on különböző ideig öregített PET és
PETG mintákból kivágott, két oldalon bemetszett próbatesteken (DEN-T) mért jellemző
szakítógörbéket mutatom be.
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Az erő-elmozdulás görbéken jól látszik, hogy a fizikai öregedés hatására a maximális
erő nő, amíg a szakadáshoz tartozó nyúlás csökken, azonban a görbék jellege azonos marad.
A mért, illetve meghatározott értékeket a Melléklet 1-4. táblázata tartalmazza.
Ábrázolva a lényegi törésmunkát (we - 41. ábra) és összetevőit (we,n, we,y - 42. ábra) az
öregedési idő függvényében, látható, hogy we és we,n esetében nem állapítható meg
öregedéssel kapcsolatba hozható változás. A ligament megfolyásához szükséges lényegi
törésmunka (we,y) mindegyik vizsgált anyag esetében az öregítési idő növekedésével
növekszik. A lágyított PETG esetében a változás intenzitása sokkal jelentősebb, mint a másik
három vizsgált anyag esetében, ami az alacsonyabb, ezáltal a szobahőmérséklethez közelebbi
üvegesedési hőmérsékletnek (Tg=49°C) tulajdonítható.

a.
b.
40. ábra Különböző öregedettségi állapotú PETG (a.) és PET (b.) próbatestek (DEN-T)
szakítódiagramjai (Ta=Tg-10°C, deformáció sebesség 2 mm/perc)

41. ábra A fizikai öregedés hatása a lényegi törésmunkára (we) (Ta=Tg-10°C)
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a.
b.
42. ábra A fizikai öregedés hatása a lényegi törésmunka összetevőire
(we,n (a.) és we,y (b.)) (Ta=Tg-10°C)
A 43. a. és b. ábra a we, ill. we,y és a folyási feszültség közötti korrelációt mutatja be 6
éves PETG és PET és 3 éves PETG, illetve lágyított PETG fóliák esetében. A we - σy és a we,y
- σy közötti lineáris kapcsolat együtthatóit a 6. táblázat tartalmazza. Leolvasható, hogy a
lényegi törésmunka esetében kisebb korrelációs tényező adódott, mint we,y esetében, illetve
megfigyelhető, hogy PETG (3 és 6 éves) esetében azonos a és b értékek adódtak.

a.
b.
43. ábra we, ill. we,y és a folyási feszültség közötti korreláció 6 éves PETG és PET (a.) és 3 éves
PETG és 10 m% lágyítót tartalmazó PETG fóliák esetében (b.) (Ta=Tg-10°C)

a [kJ/m ]
21,4
39,7
6,0

we - σy
b [m]
0,38
0,21
0,65

-6,0

0,92

2

PETG (6 év)
PET (6 év)
PETG (3 év)
PETG +10 m%
NPGDB (3 év)

0,78
0,3
0,71

a [kJ/m ]
-2,6
1,5
-2,4

we,y - σy
b [m]
0,31
0,23
0,30

R2
0,88
0,82
0,93

0,74

-6,1

0,37

0,95

2

2

R

6. táblázat A we - σy és we,y - σy összefüggés együtthatói (Ta=Tg-10°C, deformáció sebesség: 2
mm/perc)
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Megállapítható, hogy a we,y - σy közötti összefüggés függ a vizsgált polimer típusától, a
meredeksége a lágyabb típus felé nő, illetve we,y értéke kisebb mértékben nő az öregítési idő
függvényében, mint a σy.
Ábrázolva we,y-t és we-t az entalpia relaxáció függvényében (44. ábra), hasonló
következtetést lehet levonni. Az entalpia relaxáció és a we,y között szorosabb kapcsolat
állapítható meg, amelyet a magasabb korrelációs együttható értéke mutat. Az összefüggés
meredeksége jelen esetben is a lágyabb polimer esetében nagyobb. Továbbá jelen esetben
értelmezhető a zéró entalpia relaxáció értékhez tartozó we,y, amely a szabályosabb felépítésű
PET esetében a legnagyobb. A 43. és a 44. ábrák azt bizonyítják, hogy a ligament
megfolyásához szükséges lényegi törésmunka meghatározásával jól nyomon követhető fizikai
öregedés hatása.

a.
b.
44. ábra we, ill. we,y és az entalpia relaxáció közötti kapcsolat 6 éves PETG és PET (a.) és 3
éves PETG és 10 m% lágyítót tartalmazó PETG (b.) esetében (Ta=Tg-10°C, deformáció
sebesség (EWF): 2 mm/perc, DSC 20°C/perc)

a [kJ/m ]
38,0
50,4
34,9

we - ∆H
b [g/m2]
1101,3
288,4
1622,5

28,2

2568,7

2

PETG (6 év)
PET (6 év)
PETG (3 év)
PETG +10 m%
NPGDB (3 év)

0,84
0,25
0,58

a [kJ/m ]
11,1
13,0
11,0

we,y - ∆H
b [g/m2]
890,2
412,4
784,6

R2
0,93
0,89
0,88

0,72

7,8

1159,2

0,99

2

2

R

7. táblázat A we - ∆H és we,y - ∆H összefüggés együtthatói (Ta=Tg-10°C, deformáció sebesség
(EWF): 2 mm/perc, DSC 20°C/perc)

A képlékeny törésmunka (βwp), amely az anyag repedésterjedéssel szembeni
ellenállásával jellemzi, az elvárásoknak megfelelően a fizikai öregedésre csökkenő
tendenciával válaszol (45. ábra). A PETG fóliák esetében ez a csökkenés monoton, azonban
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PET esetében 24 óra öregítés után βwp tovább nem csökken. Ennek az oka az lehet, hogy a
kristályosodásra képes amorf PET-ben a további öregítés hatására kis mértékű kristályosodás
játszódott le. A lágyított PETG esetében 96 órás öregítés eredményeképpen jelentős
csökkenés tapasztalható, amely a további öregítés hatására oly mértékben folytatódik, hogy az
anyag ridegen törik, így a EWF módszer már nem alkalmazható. Ez azzal magyarázható,
hogy a fizikai öregedés hatására a képlékeny zóna alaki tényezője jelentős mértékben
csökken, amely a képlékeny zóna magasságának csökkenésével arányos. Ez azt jelenti, hogy
az öregítés hatására egyre kisebb területre terjed ki a plasztikus deformáció, azaz kisebb az a
terület, ahol a törési energia disszipálódhat. Ez azt is jelenti, hogy az anyag törés szilárdsága
kisebb, mint a folyási feszültség, így nem alakul ki kényszerelasztikus alakváltozás.

45. ábra A fizikai öregedés hatása a képlékeny törésmunkára (βwp) (Ta=Tg-10°C)

A 46. a. ábrán a repedésterjedési szakaszhoz tartozó képlékeny törésmunka összetevő
(β”wp,n) található az öregítési idő függvényében. Jól látható, hogy az előbb, βwp-nél leírt
tendencia itt még erősebben megfigyelhető, hiszen ebben a szakaszban van a repedésterjedés,
ekkor alakul ki a teljes képlékeny zóna. A 46. b. ábrán a ligament teljes megfolyásáig tartó
szakaszhoz tartozó képlékeny törésmunka összetevő (β’wp,y) található. Megfigyelhető, hogy a
PETG fóliáknál a fizikai öregedés a β’wp,y -t nem befolyásolja, amíg a PET-nél 24 órás
öregítésnél maximum található, és a továbbiakban csökkenő tendenciát mutat.
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a.
b.
46. ábra A fizikai öregedés hatása a képlékeny törésmunka összetevőire
(β”wp,n (a.) és β’wp,y (b.)) (Ta=Tg-10°C)
A 47. ábra a folyási feszültség és a βwp, illetve a β”wp,n, között kapcsolatot mutatja be:
az anyag ridegedésével, amelyet a folyási feszültség növekedése jelez, az anyag
repedésterjedési ellenállása csökken. Ha összehasonlítjuk βwp és β”wp,n-t, megállapítható,
hogy a β”wp,n pontosabban meghatározza az öregedettség mértékét, mivel a σy-nal való
korrelációs viszonya 0,8 felett található (a lágyított PETG kivételével).

a.

b.
47. ábra βwp, ill. β”wp,n és a folyási feszültség közötti korreláció 6 éves PETG és PET (a.) és 3
éves PETG és 10 m% lágyítót tartalmazó PETG fóliák esetében (b.) (Ta=Tg-10°C)
A 48. ábrán a képlékeny törésmunka és repedésterjedési komponense található az
entalpia relaxáció függvényében. A kristályosodásra nem képes PETG-nél kiváló korreláció
tapasztalható mindkét tényezőnél. Ha megvizsgáljuk a PET esetében kapott korrelációt,
látható, hogy kisebb érték adódik. Feltételezhető, hogy az öregedés hatására bekövetkező
lehetséges kis mértékű kristályosodás az entalpia relaxációban nem tükröződik, azonban az
anyag mechanikai tulajdonságaiban igen.
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a.
b.
48. ábra βwp,ill. β”wp,n és az entalpia relaxáció közötti kapcsolat 6 éves PETG és PET (a.) és 3
éves PETG és 10 m% lágyítót tartalmazó PETG fóliák (b.) esetében (Ta=Tg-10°C, DSC
20°C/perc)
A képlékeny zóna alaki tényezőjének (β) meghatározásával megkaphatjuk a képlékeny
munkát, wp-t. β meghatározásához a Ferrer-Balas és szerzőtársai által ajánlott „eye-shaped”
modellt [32] alkalmaztam. A 49. ábrán jól látszik, hogy PET esetében is megfigyelhető a két
parabola (fehér szaggatott vonal) által határolt plasztikus zóna.

49. ábra PET fóliából kivágott DEN-T próbatest síkbeli terhelése során kialakult képlékeny
zóna

A Melléklet 1-4. táblázata tartalmazza a különböző öregedettségi állapothoz tartozó
alaki tényező értékeket. Megfigyelhető, hogy a fizikai öregedés mértékének növekedésével a
repedésterjedési ellenállás (βwp) kis mértékben, az alaki tényező (β) nagyobb mértékben
csökken, így növekvő képlékeny munkát (wp) eredményez. A 50. ábra a fajlagos képlékeny
munkát tartalmazza az öregítési idő függvényében. Látható, hogy a kezdeti nagyobb mértékű
változást felváltja a sokkal kisebb mértékben növekvő, illetve stagnáló szakasz.
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50. ábra PET fóliából kivágott DEN-T próbatest síkbeli terhelése során kialakult képlékeny
munka változása az öregítési idő függvényében (Ta=Tg-10°C)

4.4.5. Következtetések

E fejezetben a termikus öregítés hatását vizsgáltam 6 éves PETG, PET és 3 éves PETG,
illetve 10% lágyítót tartalmazó PETG esetében. A vizsgálatok alapján az alábbi
következtetéseket lehet levonni:
-

Üvegesedési hőmérséklet alatti hőkezelés hatására bekövetkező fizikai
öregedés jól követhető a megfolyáshoz szükséges fajlagos lényegi
törésmunka (we,y) növekedésével, amit a folyási feszültség (σy) és az entalpia
relaxáció (∆H) változásával való összefüggéssel bizonyítottam. we,y - σy
(R2>0,83) és we,y - ∆H (R2>0,88) között nagyon jó korreláció mutatható ki.

-

A fajlagos képlékeny törésmunka repedésterjedési összetevője szintén
alkalmas lehet a fizikai öregedés nyomon követésére. E tényező az öregedés
előrehaladtával csökken. Jó korrelációt találtam β”wp,n - σy (R2>0,86 – a
lágyítót tartalmazó PETG kivételével) és β”wp,n - ∆H (R2>0,81 – a lágyítót
tartalmazó PETG kivételével) között, ami ezt a feltevést alátámasztja.

4.5. A nedves öregítés hatása a poliészterek jellemzőire
A polietiléntereftalát kis mértékben vízfelvételre hajlamos, azonban kisebb mértékben,
mint pl. a poliamid. Az előző fejezetben bemutattam, hogy normál körülmények között tárolt
poliészter fóliák esetében már két év alatt is jelentős tulajdonságromlás következik be. Azt is
fontos azonban ismerni, hogy magasabb nedvességtartalom mellett hogyan változnak az
anyag tulajdonságai a tárolás, illetve használat során. A PET egyik fő alkalmazási területe az
ásványvizek és üdítőitalok palackozása, így funkciója teljesítése alatt folyadékkal érintkezik.
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Előkísérleteket végeztem 1 mm vastagságú PET fóliákon (Eastar® Copolyester PET
9921, minden tekintetben megegyezik a 3.1. fejezetben bemutatott PET fóliával). A kivágott
próbatesteket 100 órán keresztül 60°C-os vízbe, ill. kólába helyeztem, majd meghatároztam
az EWF paraméterek változását három különböző hőmérsékleten (-20, +23°C, +60°C) [86]. A
100 órás vízbe merítés kb. 0.8%-os nedvességfelvételt eredményezett az eredeti állapothoz
képest, amely kb. 10 óra után közel telítettséget mutatott. Az EWF eredményeket a 51. ábra
szemlélteti. Az ábrákon a vizesen öregített próbatesteket WA (water-aged) rövidítéssel
jelölöm. Megfigyelhető, hogy az anyag által felvett nedvesség jelentős hatással van a
törésmechanikai jellemzőikre. A nedvesség hatására a repedés megindításához szükséges
munka, we jelentősen csökkent, amíg a repedésterjedéssel szembeni ellenállás, βwp nőtt.
Hasonló eredményeket adott a kólában öregített PET vizsgálata is.
Az EWF eredmények a felvett víz lágyítóként hatása miatt változtak. Ezt támasztják alá
a mintákról készített DSC görbék is (52. ábra). Jól látszik, hogy a vízfelvétel hatására az
üvegesedési hőmérséklet kb. 10°C-kal csökkent (Tg=74→64°C). A DSC görbéről az is jól
látszik, hogy nem történt víz-indukált kristályosodás, mivel a hideg kristályosodás entalpiája
nagyjából megegyezik a kristályolvadáséval.

a.
b.
51. ábra PET lényegi (a.) és képlékeny törésmunkája (b) nedves öregítés előtt ( AR) és után
(WA) (Ta=60°C)
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52. ábra A nedvesség hatására bekövetkező Tg csökkenés PET esetében (Ta=60°C)

Az előkísérletek alapján további vizes öregítési vizsgálatokat végeztem PET és PETG
fóliákon különböző időtartamig. Célom megvizsgálni azt, hogy kialakul-e a víz lágyító hatása
mellett fizikai öregedés.
4.5.1. Vizsgált anyagok, öregítésük

A felvett víz lágyító hatását és az esetlegesen kialakuló fizikai öregedés hatását
vizsgáltam PETG (6 év), PET (6 év) esetében megfiatalítás után.
A nedves öregítést 6, 24, 96 és 264 óráig végeztem két üveglap között 67°C-os
desztillált vízben a vonatkozó szabvány szerint [91]. Az üveglap és a próbatestek közé a víz
odajutásának megkönnyítése céljából nedvszívó textíliát fektettem. A poliészter fóliák a
vízfelvétel szempontjából a telítettségi állapotukat kb. 6 óra áztatás alatt elérték.
4.5.2. Nedves öregítés hatása a folyási feszültségre

Az előző fejezetekben bemutattam, hogy a folyási feszültség alkalmas külön a
lágyítóhatás (4.3.2. fejezet) és külön a fizikai öregedés (4.4.2. fejezet) meghatározására.
Ebben az esetben azonban e két hatás komplexen jelentkezik. Az 53. ábra a folyási feszültség
alakulását mutatja be az öregítési idő függvényében. Az ábráról leolvasható, hogy az első 6
óra jelentős σy csökkenést okozott mindkét vizsgált anyag esetében (PETG esetében 14%,
PET esetében 22%). További vizes öregítés hatására PETG-nél a fizikai öregedés jelentkezik,
a folyási feszültség növekszik. PET-nél a folyási feszültség további gyenge csökkenése
tapasztalható, majd 4 nap öregítés után jelentkezik a fizikai öregedés.

Kísérleti rész

70

53. ábra A nedves öregedés hatása a folyási feszültségre (Ta=67°C)

4.5.3. A nedves öregítés hatására bekövetkezett entalpia relaxáció változás

A fizikai öregedés jól követhető az entalpia relaxáció értékének DSC technikával
történő mérésével. A DSC vizsgálatokat a nedves közegben (víz) öregített minták természetes
közegben történt kiszáradása után végeztem el. Az entalpia relaxáció meghatározásához jelen
esetben is spline közelítést alkalmaztam. Az 54. a. és b. ábra a megfiatalított, majd különböző
időtartamig 67°C-os desztillált vízben kezelt, 6 éves PETG és PET DSC görbéit tartalmazza.

a.
b.
54. ábra Különböző ideig nedves közegben öregedett állapotú PETG (a.) és PET (b.) DSC
görbéi (Ta=67°C)
A 55. ábra az entalpia relaxáció mértékének változását mutatja be az öregítési idő
függvényében féllogaritmikus ábrázolásban. Az ábrán jól látszik, hogy a 67°C-on történt
„áztatás” hatására az entalpia relaxáció sokkal kisebb intenzitással növekszik, mint a termikus
öregítés esetében (38. ábra). E különbség oka a molekulaláncok közé bediffundált víz
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molekulák, amelyek hatására nő a polimer láncok mozgékonysága, csökken a relaxációs idő,
így az entalpia relaxáció mértéke is.

55. ábra A nedves öregítés hatása az entalpia relaxáció értékére (Ta=67°C)

Amint azt az előző fejezetben bemutattam, a folyási feszültség e komplex igénybevétel
esetében is jelentősen változik, mindkét tényező (magasabb hőmérséklet és a víz lágyító
hatása) jelentősen befolyásolja értékét. Az entalpia relaxáció azonban a jelenlévő víz miatti
nagyobb mozgékonyság miatt nem vagy csak kis mértékben tud kialakulni. A 0-6 óra
öregítési idő tartományban a felvett víz mennyisége folyamatosan növekszik, azonban további
öregítés alatt a víztartalom közel állandó, tehát az entalpia relaxáció változás már e lágyított
anyag fizikai öregedését határozza meg, ezért összefüggések keresésekor a továbbiakban a
megfiatalított értékeket nem veszem figyelembe, hiszen itt még nem jelentkezik a víz lágyító
hatása (56. ábra). Megállapítható, hogy a nedves öregítés során az állandóan jelenlévő víz
lágyító hatása miatt lassul a polimer fizikai öregedése, amelyet az entalpia relaxáció
változásával bizonyítottam. Nedves öregítés mellett PETG esetében kb. 4,5-szer, PET
esetében kb. 9-szer kisebb mértékű entalpia relaxáció alakult ki, mint azonos anyagnál száraz
öregítés során.
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56. ábra Az entalpia relaxáció és a folyási feszültség közötti kapcsolat RJ érték nélkül,
nedves öregítés esetén (Ta=67°C)
4.5.4. Az EWF paraméterek változása a nedves öregítés hatására

Az EWF vizsgálatokat az eddigi vizsgálatokhoz hasonlóan (3.2. fejezet) végeztem el. A
különböző öregedettségi állapotban lévő fóliákból kivágott DEN-T próbatesteken mért
szakítógörbék az 57. ábrán láthatók.

a.
b.
57. ábra Különböző mértékben nedves közegben öregített PETG (a.) és PET (b.) próbatestek
(DEN-T) szakítódiagramjai (Ta=67°C)
Az szakítógörbéken jól látszik, hogy 6 óra vizes öregítés hatására mindkét anyag
esetében a maximális erő csökken, a szakadási nyúlás növekszik, amely azt bizonyítja, hogy a
felvett víz lágyítóként viselkedik. Ha összehasonlítjuk a 264 órás öregítést a 6 órás öregítéssel
látható, hogy a maximális erő növekszik, amíg a szakadáshoz tartozó nyúlás csökken. Ez a
változás a fizikai öregedésre utal.
Az 58. ábrán a lényegi törésmunka (we), az 59. ábrán pedig az összetevői (we,n, we,y)
láthatóak az öregedési idő függvényében, féllogaritmikus ábrázolásban. (Az idevonatkozó
mérési eredményeket a Melléklet 5. és 6. táblázata tartalmazza.)
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58. ábra A nedves öregítés hatása a lényegi törésmunkára (we) (Ta=67°C)

Jól látható, hogy we és we,n változása nem mutat egyértelmű tendenciát öregítési idő
függvényében. A ligament megfolyásához szükséges lényegi törésmunka (we,y) hasonló
jelleget mutat a folyási feszültséghez (53. ábra): Az öregítés első 10 órájában a poliészterek
telítődtek (σy és we,y csökken), majd megjelenik a fizikai öregedés (σy és we,y a kis mértékben
nő).

a.
b.
59. ábra A nedves öregítés hatása a lényegi törésmunka összetevőire
(we,n (a.) és we,y (b.)) (Ta=67°C)
Az 60. ábra a we, ill. we,y és a folyási feszültség közötti korrelációt mutatja be 6 éves
poliészter fóliák esetében (a korreláció együtthatóit a 8. táblázat tartalmazza). Jól látható,
hogy a lényegi törésmunka esetében kisebb korrelációs tényező adódott, mint we,y esetében,
amely azt mutatja, hogy mind a lágyítóhatás, mind a fizikai öregedés követésére a we,y az
alkalmasabb.
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60. ábra we,ill. we,y és a folyási feszültség közötti korreláció 6 éves PETG és PET esetében
nedves öregítés után (Ta=67°C)

PETG (6 év)
PET (6 év)

a [kJ/m2]
-21,4
-13,3

we - σy
b [m]
0,30
0,70

R2
0,20
0,92

a [kJ/m2]
-15,5
-17,2

we,y - σy
b [m]
0,58
0,59

R2
0,96
0,99

8. táblázat A we - σy és we,y - σy összefüggés együtthatói nedves közegben öregített
poliészterek esetében (Ta=67°C, deformáció sebesség: 2 mm/perc)

Az 61. ábra we,y-t és we-t mutatja be az entalpia relaxáció függvényében. A
megfiatalított értékek (RJ) a fentebb leírtak miatt nem szerepelnek a diagrammon. Ha
megvizsgáljuk we,y-t, jól látható, hogy PETG esetében kiváló, PET esetében gyengébb a
korreláció adódik az entalpia relaxáció függvényében. PET esetében a gyenge korreláció oka,
hogy ∆H az öregítési idővel monotonon növekszik, amíg we,y PET esetében 6 óra öregítéshez
képest is további csökkenést mutat egészen a 264 órás öregítési pontig, ahol már növekedés
tapasztalható.

61. ábra we, ill. we,y és az entalpia relaxáció közötti kapcsolat 6 éves PETG és PET esetében
(6, 24, 96 és 264 óra vizes öregítési állapotoknál ) nedves öregítés után (Ta=67°C, DSC
20°C/perc, deformáció sebesség 2 mm/perc)
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Összefoglalva: A ligament megfolyásához szükséges lényegi törésmunka e komplex
hatás esetében is alkalmas az amorf poliészter fóliák fizikai öregedésének elemzésére.
A vizes öregítés során a víz lágyító hatásának a képlékeny törésmunka (βwp)
növekedésében, amíg a megjelenő fizikai öregedés hatására annak csökkenésében kellene
tükröződnie. A kérdés tehát az, hogy dominál-e valamelyik hatás, vagy azok kiegyenlítik
egymást. Jelen esetben βwp az eltelt idő függvényében nem mutat szignifikáns változást (62.
ábra), amely a felvett víz lágyító hatásának és a fizikai öregedés egymást kiegyenlítő
hatásának tulajdonítható.

62. ábra A nedves öregítés hatása a képlékeny törésmunkára (βwp) (Ta=67°C)

Ha megvizsgáljuk a képlékeny törésmunka összetevőit (β”wp,n, β’wp,y) hasonlóan a
képlékeny törésmunkához, nem tapasztalható szignifikáns változás.

a.
b.
63. ábra A nedves öregítés hatása a képlékeny törésmunka összetevőire
(βwp,n (a.) és βwp,y (b.)) (Ta=67°C)
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A 64. ábra a folyási feszültség és a βwp, illetve β”wp,n, közötti kapcsolatot mutatja be.
Jól látszik, hogy igen gyenge a korreláció, mivel a képlékeny törésmunka és összetevői nem
változnak a higrotermikus öregítés során, ellentétben a folyási feszültséggel. Ezek alapján
megállapítható, hogy a képlékeny törésmunka és a repedésterjedéshez tartozó összetevője
csak a fizikai öregedés vagy a vízfelvétel okozta lágyítás meghatározására alkalmas, ha
azonban e két hatás együttesen lép fel, már nem alkalmazható.

64. ábra βwp, ill. β”wp,n és a folyási feszültség közötti korreláció 6 éves PETG és PET
esetében nedves öregítés után (Ta=67°C)

4.5.5. Következtetések

Nedves közegben öregített PETG és PET lapokat vizsgáltam EWF módszerrel. A
vizsgálatok alapján az alábbi következtetéseket lehet levonni:
-

Hasonlóan a termikusan öregített fóliákhoz, we,y alkalmas a fizikai öregedés
és a felvett víz okozta lágyítás együttes hatásának meghatározására. A folyási
feszültség és e paraméter között jó korrelációt találtam (R2>0,96).

-

A képlékeny törésmunka nem alkalmas a víz által lágyított PET és PETG
repedéssel szembeni ellenállásának meghatározására, mivel az öregítési idő
függvényében nem mutat szignifikáns változást.

4.6. Termikus öregítés hatása a síkra merőleges igénybevétel mellett
Az előző fejezetekben a poliészter fóliákat síkban történő, vagy másnéven I. módbeli
igénybevétellel terheltem. A polimer fóliák használata során azonban a síkon kívüli, azaz III.
módbeli terhelés is jelentős (1. ábra).
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A tépési jellemzők meghatározására nadrág típusú próbatestet fejlesztettek ki, amelyet
főleg gumik vizsgálatánál alkalmaztak. Polimerek ilyen vizsgálatára kevés tanulmány áll
rendelkezésre a szakirodalomban, amely a módszer kísérleti körülményekkel szembeni
nagyfokú érzékenységére vezethető vissza. A közelmúltban jelent meg Wong és szerzőtársai
2 zónás modellje [74], amely a polimer fóliák ezen irányú vizsgálatának egy új lehetőségére
tesz javaslatot (2.1.4. fejezet).
4.6.1. EWF vizsgálatok síkon kívüli terhelés mellett

A szakítóvizsgálatokat szobahőmérsékleten 20 mm/perc-es deformáció sebességgel
végeztem el a 23. ábrán bemutatott nadrág típusú próbatesteken. A vizsgált anyagnak 6 éves
PETG és PET fóliákat választottam. Öregítésük a 4.4.1. fejezetben leírtak alapján történt.
A 65. ábra a két poliészter fólia vizsgálatánál különböző ligamentekre kapott
szakítógörbéket tartalmazza. Jól látszik a poliészterekre jellemző görbe típus, amelyet a
szakirodalom stick-slip típusnak nevez. Megfigyelhető, hogy ilyen igénybevétel esetében a
szabályosabb kémiai szerkezetű PET a PETG-vel összehasonlítva kb. 25%-kal nagyobb erőt
igényel, amely jelentősebb eltérés, mint a síkban történő terhelésnél (I. módbeli)
megfigyelhető 5-10%-os különbség.

a.
b.
65. ábra A jellemző szakítógörbe síkon kívüli terhelés esetén PETG (a.) és PET (b.) fóliák
vizsgálatánál száraz öregítés után (Ta=67°C)

4.6.2. Az EWF eredmények kiértékelése

Az EWF módszer értelmében – néhány különbséget kivéve – hasonlóképpen kell
eljárni, mint az I. módbeli EWF kiértékelésénél. A fajlagos törésmunkát (az szakítógörbe
alatti terület osztva a ligament és a próbatest vastagságának szorzatával) a (39) összefüggés
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szerint ábrázolva a ligament függvényében látható, hogy a felrajzolt pontok jól tükrözik a
tönkremeneteli folyamat két zónáját, ezért az LA alatti és feletti ligamenteknél szereplő
pontokra külön-külön regressziós egyenest kell fektetni, ahogy azt a 66. ábra szemlélteti.

66. ábra Fajlagos tépési törésmunka a ligament függvényében PET esetében RJ állapotban

A fenti ábrán látható, hogy a tönkremeneteli folyamat két szakasza jól elkülönül, az
átmenet az „A” zónából a „B” zónába L=14 és 17 mm között található. Az „A” zónabeli
regressziós egyenes y tengelymetszete adja a fajlagos tépéshez kapcsolódó lényegi
törésmunkát az „A” zónában (wTE). A szakirodalom szerint wTE-nek megközelítőleg meg kell
egyeznie az I. módbeli lényegi törésmunkával a repedéscsúcs körüli terület rotációja miatt,
aminek következtében a tönkremenetel e szakaszában az I. módbeli igénybevétel a
meghatározó.
Ha megfigyeljük a „B” zónát, jól látható, hogy a pontokra fektetett regressziós
egyenes közel párhuzamos az x tengellyel. A tapasztalat alapján azonban ez általában kis
mértékben eltér a vízszintestől, de ez a kis mértékű meredekségben való eltérés az y
tengelymetszetben már jelentős hibát okozhat. Ezért sokkal célra vezetőbb, ha az egyensúlyi
állapotban („B” zóna) az értékek számtani átlagát vesszük figyelembe. A 66. ábrán szaggatott
vonal jelzi a telítődési tartomány egyenesét. A két egyenes metszéspontja adja az „A” és „B”
zóna közötti átmenethez tartozó ligament értéket (LA).
4.6.3. A termikus öregítés hatása az EWF jellemzőkre

Ábrázolva a fajlagos tépési lényegi törésmunka változását az öregedési idő
függvényében (67. ábra, Melléklet – 7. és 8. táblázat), jól látható, hogy nincs tendenciózus
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csökkenés vagy növekedés, csak kis mértékű ingadozást tapasztalható. Megállapítható, hogy
ez a paraméter nem érzékeny az öregedésre, hasonlóképpen a síkbeli lényegi törésmunkához.

67. ábra Fajlagos tépési lényegi törésmunka az öregítési idő függvényében PETG és PET
esetében száraz öregítés után (Ta=67°C)

68. ábra Fajlagos képlékeny tépési törésmunka az öregítési idő függvényében PETG és PET
esetében száraz öregítés után (Ta=67°C)

69. ábra „B” zónabeli fajlagos tépési törésmunka a ligament függvényében PETG és PET
esetében száraz öregítés után (Ta=67°C)
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Hasonló következtetést lehet levonni, ha megvizsgáljuk a fajlagos képlékeny tépési munkát
(α”wTP, a regressziós egyenes meredeksége az „A” zónában, 68. ábra) és az átlagos
B
egyensúlyi értéket ( wTF
, telítődési tartomány értékeinek számtani átlaga, 69. ábra) is.

Megállapítható, hogy ezek a tényezők sem mutatnak szignifikáns változást az öregedés
hatására.
Mi az oka, hogy a ezeket a paramétereket nem befolyásolja az öregedés? Az előző
fejezetekben bemutattam, hogy síkbeli terhelésnél az öregedés a lényegi törésmunkát nem,
illetve a képlékeny törésmunkát is csak kis mértékben befolyásolja. A szakirodalomban több
tanulmány is feltételezi [74-75], hogy a kezdeti repedésterjedési szakaszban („A” zóna) – a
repedéscsúcs körüli terület síkba történő elfordulása miatt – jelentős változások következnek
be a törési módban, amelynek következtében egyre dominánsabb szerepet játszik az I.
módbeli igénybevétel a III. módbelihez képest. Ez alapján a két igénybevételi módban
(síkban, I. módbeli és síkon kívüli, III. módbeli) meghatározott lényegi törésmunkának
egyezést kell mutatnia, ami magyarázza, hogy a most bemutatott, nadrág típusú próbatesteken
meghatározott wTE miért nem változik az öregítéssel, hiszen az I. módbeli igénybevétel
mellett se tapasztalható a we értékében változás. Ábrázolva we-t a wTe függvényében, látható,
hogy a teljes egyezést adó szaggatott egyenes 5%-os környezetébe esnek a diagramm pontjai
(70. ábra). Érdemes megjegyezni, hogy a fizikai öregedés nem befolyásolja a síkbeli EWF
paramétereket, csak a megfelelő összetevőiket, pontosabban we,y-t és β”wp,n-t.

70. ábra we és wTE közötti korreláció PET és PETG esetében száraz öregítés után (Ta=67°C)
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4.6.4. Következtetések

PETG, PET fóliák síkon kívüli igénybevétellel történő vizsgálatánál az alábbi
következtetéseket lehet levonni:
-

Jó korrelációt találtam az I. és a III. módbeli lényegi törésmunka között.
Ennek következtében a síkbeli lényegi törésmunka értékeknél tett
megállapítások érvényesek a síkon kívüli lényegi törésmunkára is, azaz nem
tükrözi az öregedés hatására az anyag fizikai szerkezetében lezajlott
változásokat.

-

A III. módbeli képlékeny törésmunka tényező nem mutat jelentős változást a
fizikai öregedésre, ellentétben az I. módbelivel, ahol a vizsgált időtartam alatt
kb. 10-15%-os csökkenés tapasztalható.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS
Disszertációmban poliészter fóliák fizikai öregedését vizsgáltam a lényegi törésmunka
módszerével síkbeli és síkra merőleges igénybevétel esetében. A fóliák előállítása során bevitt
orientációs feszültségek és a több évi tárolás során kialakult fizikai öregedés együttes hatása
nem ismeretes, ezért a fizikai öregedés pontos elemzéséhez a mintákban azonos előéletet kell
biztosítani, amelyet egy üvegesedési hőmérséklet feletti rövid „hőkezeléssel” (amelyet az
értekezésemben megfiatalításnak nevezek) lehet elérni. E kezelés után végeztem el száraz és
nedves (desztillált víz) közegben a termikus öregítést, amelynek célja a fizikai öregedés
gyorsítása volt, majd meghatároztam a folyási feszültség, az entalpia relaxáció és a lényegi
törésmunka paraméterek változását az öregítési idő függvényében.
A 4. fejezet részfejezeteiben bemutattam a vizsgálataim eredményeit és kiértékelését. E
fejezet célja ezek egymással történő összevetése, értékelése.
1. A lágyító tartalom hatása PETG tulajdonságaira
A lágyítás azt jelenti, hogy csökken a polimer/polimer kölcsönhatás, és lecserélődik
polimer/lágyító kapcsolatra. Minél nagyobb mennyiségben van jelen a lágyító anyag, annál
több ilyen kapcsolat alakul ki, annál lágyabb lesz az anyag (folyási feszültség csökken,
plasztikus deformáció nő). Lágyító anyagok, illetve a lágyítóként funkcionáló kismolekulájú
vegyületek (jelen esetben víz) a poliészterek üvegesedési hőmérsékletét különböző mértékben
csökkentik. Ha összevetjük PETG esetében a folyási feszültséget, az entalpia relaxáció és a
ligament megfolyásához szükséges lényegi törésmunka összetevőt, megállapítható, hogy kb.
1%-os nedvesség felvétel lágyító hatása 10 és 20 m% közötti lágyító anyag (NPGDB)
hozzáadásának felel meg. A jelenlévő nedvesség csak kb. 10°C-kal, a lágyító tartalom
(NPGDB) 10 m% esetén 28°C-kal, illetve 20 m% esetén 41°C-kal csökkenti az üvegesedési
hőmérsékletet. 10 m% NPGDB tartalomig mind a folyási feszültség, mind a törésmechanikai
paraméterek változatlanok maradnak, amely a lágyító antilágyító szerepét mutatja. A lágyított
poliészterek száraz tárolása esetében alacsonyabb Tg a felhasználhatósági időintervallumot
rontja, mivel a fizikai öregedés annál gyorsabb, minél közelebb található a felhasználási
hőmérséklet a Tg-hez, illetve a lágyító anyag egyensúlyi folyamatok révén kifele igyekszik,
ezáltal az anyag lágyítottsági foka is csökken. A 20 m% lágyítót tartalmazó PETG esetében
már csak 10-15°C az eltérés a szobahőmérséklettől, így a fizikai öregedés sebessége
többszöröse (kisebb a relaxációs idő, gyorsabban visszaáll az egyensúlyi állapotba) a lágyítót
nem tartalmazó PETG-hez képest, amelyet a 28. ábrán látható DSC görbe is alátámaszt. 10
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m% NPGDB-t tartalmazó PETG esetében is 264 óra 67°C-os száraz öregítés már rideg törést
eredményez.
2. Fizikai öregedés hatása a vizsgált poliészterek tulajdonságaira síkbeli igénybevétel esetén
száraz állapotban:
A fizikai öregedés az anyag szabad térfogatának csökkenésével, az anyag
tömörödésével jár, ezáltal csökken a molekulaláncok mobilitása, az anyag ridegebbé válik. Ez
a folyamat tükröződik a folyási feszültség növekedésében, illetve az anyag DSC diagramján
az üvegesedési hőmérséklet után megjelenik egy jól elkülöníthető csúcs, amelyet az anyag
entalpia relaxációja ad. Mind a folyási feszültség, mind az entalpia relaxáció jól meghatározza
a fizikai öregedés mértékét, az anyag repedésterjedéssel kapcsolatos jellemzőire azonban nem
adnak választ. Ezért fontosnak tartom egy olyan törésmechanikai jellemző megadását, amely
a fizikai öregedés és a repedés keletkezés és terjedés közötti kapcsolatot leírja.
Vizsgálataimhoz kétféle poliészter fóliát (PETG - 3 és 6 év, PET - 6 év, illetve 10 m%
lágyítót (NPGDB) tartalmazó PETG - 3 év) használtam. Ahhoz, hogy azonos előélettel bíró
anyagon tudjam vizsgálni a termikusan gyorsított fizikai öregedés hatását, először
megfiatalító hőkezelést alkalmaztam. Az alkalmazott megfiatalítási körülmények (Tg+10°C;
15 perc) 6 éves fóliák esetében

az előélet során kialakult fizikai öregedés, illetve a

feldolgozáskor kialakult feszültségek együttes hatásának teljes megszüntetését nem
biztosította, ellentétben a 3 éves PETG fóliákkal. E hőkezelés után termikusan gyorsított
fizikai öregítést (Ta=Tg-10°C) alkalmaztam 6, 24, 96 és 264 órán át.
Az öregedett fóliák vizsgálataiból (mechanikai, DSC) az alábbi következtetéseket lehet
levonni:
a. A folyási feszültség és az entalpia relaxáció is jelentősen növekszik a fizikai
öregedés hatására, és a két tényező között erős korrelációt mutattam ki (39. ábra).
b. A lényegi törésmunka (we) a fizikai öregedés függvényében nem mutatott változást,
hasonlóan a szakirodalomban található adatokhoz [81]. A we összetevői közül a
repedésterjedéshez

kapcsolódó

összetevője

(we,n)

nem,

amíg

a

ligament

megfolyásához kapcsolódó lényegi törésmunka (we,y) a folyási feszültséghez (σy) és
az entalpia relaxációhoz (∆H) hasonlóan a fizikai öregedés függvényében nő. we,y és

σy (43. ábra), illetve we,y és ∆H (44. ábra) között erős korrelációt találtam. E
tényezők közötti összefüggések elemzése során megállapítható, hogy a meredekség
anyagtól függő állandó, amely a merevebb kémiai szerkezettel nő. Megállapítható
továbbá, hogy a meredekség értéke egy alatti, azaz a we,y minden esetben kisebb
mértékben változik, mint a másik két tényező (σy, ∆H).
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c. A képlékeny törésmunka (βwp), amely a repedéssel szembeni ellenállást adja meg,
kis mértékű csökkenést mutat az öregedés függvényében. A βwp összetevői közül a
ligament megfolyásához kapcsolódó képlékeny törésmunka (β’wp,y) tendenciózusan
nem változik, amíg a repedésterjedés szakaszhoz szükséges képlékeny törésmunka
(β”wp,n) a fizikai öregedéssel párhuzamosan csökken. β”wp,n és σy (47. ábra), illetve

β”wp,n és ∆H (48. ábra) között jó korreláció találtam.
3. Fizikai öregedés hatása a vizsgált poliészterek tulajdonságaira síkbeli igénybevétel esetén
nedves állapotában
6 éves PETG és PET fóliák fizikai öregedését vizsgáltam kondícionált állapotban. Az
eredmények alapján az alábbi következtetéseket lehet levonni:
a. A poliészterek fizikai öregedése a két fajta lágyító (NPGDB, víz) jelenlétében
különbözőképpen alakul. Lágyító anyag hozzáadásával ez a hajlam növekszik, mivel
az üvegesedési hőmérsékletet jelentősen csökken. A víztartalom okozta lágyítás is
csökkenti a Tg-t, polimer/polimer kapcsolatok egy részét polimer/víz kölcsönhatások
váltják fel. A nedves öregítés során a környező víz biztosítja az egyensúlyi
víztartalmat a rendszerben. Amikor a polimer relaxálódik az öregítés során, és nő a
polimer/polimer

kölcsönhatás,

a

víz

még

mindig

jelen

lesz

egyensúlyi

mennyiségben, és biztosítja a képlékeny deformáció állandóságát. Az entalpia
relaxáció ennek hatására csak kisebb mértékben változik, mint száraz állapotban (71.
ábra). Gyakorlati jelentősége van a nedvesség lágyító hatásának, és ezáltal kisebb
mértékű fizikai öregedésnek a PET palackok élettartamának meghosszabbodásánál.

71. ábra Az entalpia relaxáció az öregítési idő függvényében száraz és vizes
öregítés esetén (Ta=67°C)
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b. A folyási feszültség a fizikai öregedés hatására nő, a víztartalom hatására
bekövetkező lágyítás miatt pedig csökken. A 72. ábrán jól látható, hogy a vizes
öregítés esetében a lágyító hatásra szuperponálódik a jelenlévő víz miatt csak kis
mértékű (71. ábra) fizikai öregedés.

72. ábra A folyási feszültség az öregítési idő függvényében száraz és vizes öregítés
esetén (Ta=67°C)

c. A lényegi törésmunka telítődési állapotban sem változik az öregítés hatására, igaz
ezúttal jóval kisebb mértékű a kialakult fizikai öregedés. Összetevői közül we,y ebben
az esetben is kiváló korrelációt mutat a folyási feszültséggel és az entalpia relaxáció
értékével. A 72. ábrán megfigyelhető, hogy az öregítés hatására a we,y hasonló
változást mutat, mint a σy.
d. A képlékeny törésmunka és β”wp,n összetevője kb. 1% víztartalom mellett nem függ
jelentősen a fizikai öregedéstől.
Összefoglalóan elmondható, hogy a síkbeli igénybevétel mellett mért ligament megfolyásához
szükséges fajlagos törésmunka nedvességtartalomtól függetlenül alkalmas a fizikai öregedés
meghatározására, amelyet az összegzett we,y és σy diagrammon látható kiváló korreláció is
alátámaszt (73. ábra) és közöttük az alábbi lineáris egyenlettel megadható összefüggés van:
we , y = a ⋅ σ y + b ,

(44)

Ahol a és b anyagra jellemző konstans, ahol a=0,00045 m mindkét anyag esetében, illetve
b=-11,3 kJ/m2 PETG és b=-9,7 kJ/m2 PET esetében.
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73. ábra A we,y és a folyási feszültség közötti korreláció nedvesen és szárazon öregített
minták esetében (Ta=67°C)

Az entalpia relaxáció függvényében nem lehet az azonos anyagok, száraz, illetve a nedves
állapotaiban mért értékeire egy regressziós egyenest fektetni, mert az entalpia relaxációra a
nedvességtartalom nem alakul ki, amíg we,y értékére igen. Ezért csak légnedves állapotban
lehet e két jellemzőt összekapcsolni, ahogy azt a 44. a. ábra mutatja és az alábbi lineáris
függvénykapcsolat írható fel:
we , y = a ⋅ ∆H + b ,

(45)

ahol a és b PETG esetében 890 g/m2 és 11 kJ/m2, PET esetében 410 g/m2 és 13 kJ/m2.

5.1. Tézisek
A kísérletek eredményei alapján az alábbi tézisek fogalmazhatók meg [27, 38, 41, 84-87]:
1.

A lényegi törésmunka módszere (DEN-T próbatest) alkalmazható a poliészterek
(PET, PETG) termikus és nedves körülmények mellett bekövetkezett fizikai
öregedésének jellemzésére.
a. A ligament megfolyásához szükséges fajlagos lényegi törésmunka (we,y) és a
folyási feszültség (σy) között az alábbi lineáris függvénykapcsolat állapítható
meg:
we, y = a ⋅ σ y + b
Az összefüggés helyességét egymástól függetlenül PETG és PET anyagon is
igazoltam, ahol mindkét anyag esetben a=0,00045 m PETG esetében b=-11,3
kJ/m2, PET esetében b=-9,7 kJ/m2.
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b. A ligament megfolyásához szükséges fajlagos lényegi törésmunka (we,y) és az
entalpia relaxáció (∆H) között száraz öregítés esetén az alábbi lineáris
függvénykapcsolat áll fenn:
we , y = a ⋅ ∆H + b ,
ahol a és b PETG esetében 890 g/m2 és 11 kJ/m2, PET esetében 410 g/m2 és 13
kJ/m2.
c. A fajlagos képlékeny törésmunka repedésterjedési összetevője (β”wp,n) a
vizsgált poliészterek (PETG, PET) száraz öregítése esetén szintén alkalmas a
fizikai öregedés nyomon követésére. β”wp,n és a folyási feszültség, illetve az
entalpia relaxáció között fordított arányosság van. E tényezők között jó
korrelációt találtam (β”wp,n - σy: R2>0,86; β”wp,n - ∆H: R2>0,81).
2.

A lágyító anyag tartalom hatását a ligament megfolyásához szükséges fajlagos
lényegi törésmunka (we,y) jól tükrözi mind megfiatalítás előtti, mind utáni
állapotban. A lágyító anyag (NPGDB) tartalom 10 m%-ig való növekedésekor we,y
kis mértékben nő, majd 20 m% lágyító tartalom mellett az adalék már valódi
lágyítóként

viselkedik,

és

we,y

ennek

megfelelően

arányosan

csökken.

Megállapításaimat a folyási feszültség értékei is alátámasztották. És az alábbi
összefüggés írható fel:
we , y = a ⋅ σ y + b ,
ahol a és b anyagra és öregedettségi állapotra vonatkozó állandó. Megfiatalítás
előtti állapotban a értéke 0,0003 m, b értéke 0,2 kJ/m2, amíg megfiatalítás utáni
állapotban a értéke 0,00025 m, b értéke 0.
3.

A nedves öregítés során az állandóan jelenlévő víz lágyító hatása miatt lassul a
polimer

fizikai

öregedése,

amelyet

az

entalpia

relaxáció

változásával

bizonyítottam. A megfiatalított értékhez képest 264 óra nedves öregítés hatására
PETG esetében kb. 4,5-szer (∆Hnedves

közeg=0,74

J/g; ∆Hszáraz

közeg=3,33

J/g), PET

esetében kb. 9-szer (∆Hnedves közeg=0,51 J/g; ∆Hszáraz közeg=4,55 J/g) kisebb mértékű
entalpia relaxáció alakult ki, mint azonos anyagnál száraz öregítés során.
4.

Szakirodalomban elsőként kísérletileg bemutattam, hogy I. módbeli (síkbeli, DENT próbatest) és a III. módbeli (síkra merőleges, nadrág próbatest) igénybevétel
mellett meghatározott lényegi törésmunka (we, wTE) között a vizsgált poliészterek
(PET, PETG) esetében jó egyezés van, aminek az oka, hogy a III. módbeli terhelés
esetén tépő (nadrág) típusú próbatestek folyamatos terhelésekor a repedéscsúcs
körüli tartomány az I. módbeli igénybevétel síkjába fordul.
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5.2. Az eredmények gyakorlati hasznosulása
A világ műanyagtermelésének legnagyobb felhasználója a csomagolóipar, ahol az egyre
növekvő minőségi és esztétikai követelmények megkívánják az egyre jobb tulajdonságokkal
rendelkező alapanyagok kifejlesztését. A polimerek legnagyobb felhasználási területén, a
csomagolástechnikában a poliészter fóliákon és üreges testeken az amorf állapot
következtében fokozottan jelentkezik a fizikai öregedés, amely az anyag ridegedésében és
opálosodásában mutatkozik meg [87]. Érdekesség, hogy amíg öt évvel ezelőtt a PET
világpiaci ára 5 USD/kg volt, addig napjainkban a megtöbbszöröződött felhasználásnak
köszönhetően 1 USD/kg-ra csökkent. A nagy mértékű felhasználás együtt járt a minőségi
követelmények szigorodásával mind a mechanikai tulajdonságokban, mind az élettartam
növekedésben. A csomagolások tervezésekor mindig problémát jelent az életútjuk során
bekövetkezett öregedés tulajdonságaikra gyakorolt hatásának meghatározása. Dolgozatomban
rámutattam, hogy az utóbbi években teret nyerő lényegi törésmunka módszer (EWF) alkalmas
a fizikai öregedés mértékének megállapítására, amely a tervezés fázisában szolgáltat
anyagjellemzőket a konstruktőrök számára.

5.3. További megoldásra váró feladatok
A vizsgálataim során a poliészterek fizikai öregedésének hatását vizsgáltam
szakítóvizsgálatokkal és DSC mérésekkel. Az eredmények összefoglalása, kiértékelése során
a következő megoldásra váró feladatok fogalmazódtak meg. A fizikai öregedést hőmérséklet
emelésével gyorsítottam (Ta=Tg-10°C). Célszerű lenne megvizsgálni, hogy ellenőrzött
körülmények között szobahőmérsékleten ugyanakkora mértékű fizikai öregedés mennyi idő
alatt következik be (éves nagyságrend). Célszerű lenne továbbá az általam használt öregítési
hőmérséklet helyett alacsonyabb hőmérséklet alkalmazása (pl. Ta=Tg-20°C), mivel a
tanulmányomban bemutatottak alapján az öregedés az első szakaszban a legjelentősebb
(0≤ta≤6 óra), azonban alacsonyabb öregedési sebesség mellett ez a tartomány is hosszabb
ideig tartana, így könnyebb lenne a mintavételezési számot növelni. Fontos lenne továbbá, az
eredmények ellenőrzése szempontjából a vizsgált poliészter fóliákon túl további hasonló
állapotban lévő polimer anyagok vizsgálata, az általánosabb következtetések levonása
érdekében. Megoldásra váró feladat továbbá az anyagok természetes közegben történő
öregítése. Ennek érdekében egy kitéti állomást terveztem és telepítettem a Polimertechnika
Tanszék laboratóriumának tetejére, ahova a próbatestek elhelyezésre kerültek. Ezen hosszú
időtartamú öregítések vizsgálataira a következő években fog sor kerülni.
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TERMIKUS ÖREGÍTÉS 67°C, SÍKRA MERŐLEGES IGÉNYBEVÉTEL

∆H
[J/g]

σy
[MPa]

Síkbeli igénybevétel

TERMIKUS ÖREGÍTÉS 67°C, SÍKRA MERŐLEGES IGÉNYBEVÉTEL

Melléklet – 7. táblázat
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