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I. Bevezetés 

A polimereket széleskör en alkalmazzák a gazdasági élet minden te-

rületén, mára elválaszthatatlan részévé váltak életünknek. Az iparban jelent s

er feszítéseket tesznek új polimerek kifejlesztésére, továbbá az ár/teljesítmény 

arány javítására. Új m anyagok el állításának egyik lehetséges módja a már 

létez  polimerek társítása más polimerekkel vagy tölt anyagokkal (heterogén 

kompozit rendszerek). A kompozitok kutatása kiemelt szerepet kapott az utób-

bi id ben a nanokompozitok megjelenésének köszönhet en. A rétegszilikát 

nanokompozitok iránti érdekl dést a Toyota cég egyik kutatócsoportjának 

bejelentése keltette fel a nyolcvanas évek végén. Poliamid/montmorillonit 

kompozitot állítottak el  in-situ polimerizációval és a montmorillonit jelent s

er sít  hatást eredményezett a polimerben. Ezt követ en exponenciálisan n tt 

az érdekl dés, csakúgy, mint a publikációk száma, amelyek ezen anyagok 

el állításával, szerkezetével, tulajdonságaival, továbbá a lehetséges alkalmazá-

si területekkel foglalkoznak. Annak ellenére, hogy nagy mennyiség  informá-

ció gy lt össze, s t néhány nanokompozitból terméket gyártanak, a remélt 

áttörést még nem sikerült elérni, és további kutatások is szükségesek ezen a 

területen. 

A M anyag- és Gumiipari Tanszéken régóta foglalkoznak heterogén 

polimer rendszerek kutatásával és fejlesztésével. A tölt anyagot tartalmazó 

polimerek rendszereket mintegy 20 éve tanulmányozzák, de tapasztalatokkal 

rendelkeznek a polimer keverékek és a száler sítés  kompozitok területén is. A 

különböz  heterogén polimer rendszereken végzett kutatások többsége a tulaj-

donságok összetételfüggésének modellezésére, a határfelületi kölcsönhatások 

vizsgálatára, a szerkezet - tulajdonság összefüggések, valamint a mikromecha-

nikai deformációs folyamatok megismerésére irányult. Mindezek a tényez k
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fontos szerepet töltenek be a nanokompozitokban is. Az összegy lt tapasztala-

tok adták az alapot a kutatások kiterjesztéséhez a rétegszilikátot tartalmazó 

polimer nanokompozitokra. Ennek a programnak az els  eredményei jelentek 

meg Pozsgay András Ph.D. értekezésében, illetve a levont következtetések 

határozták meg a kutatás további irányát és f  céljait. Ennek a munkának az 

eredményeit foglaltam össze a benyújtott értekezésben.  

Az ötlet, hogy a rétegszilikátokat er sít  anyagként alkalmazzák po-

limerekben, néhány megfigyelésen és feltevésen alapul. Kolloidikusok már 

régóta megfigyelték, hogy az olyan rétegszilikátok, mint amilyen például a 

montmorillonit, exfóliálódik vizes közegben: az agyagásvány 1 nm vastagságú 

és 200-500 nm átmér j  egyedi lemezekre esik szét. A szilikát hidratált kation-

jai hosszúláncú alifás aminokra cserélhet k, aminek hatására a szilikát kicsa-

pódik a vizes szuszpenzióból és nagyobb rétegtávolsággal rendelkez  szem-

cséket képez. Az ioncsere hatására a lemezeket összetartó er  csökken, ami 

várhatóan el segíti az exfóliáció lejátszódását a feldolgozás során is, amikor a 

szilikátot polimer ömledékbe keverik. Gyakran feltételezik, hogy teljes az 

exfóliáció, amelynek eredményeként különlegesen nagy határfelület jön létre a 

kompozitban. Ennek jelent s er sít  hatást és különleges tulajdonságokat kel-

lene eredményeznie már kis szilikát tartalomnál. A nagyobb szilárdság és me-

revség mellett ilyen el nyös tulajdonság lehet a javuló h alaktartósság, a csök-

kent éghet ség, vagy a gázátereszt  képesség csökkenése. Mindezek az el -

nyös tulajdonságok különösen fontossá teszik a polimer/rétegszilikát 

nanokompozitokat az épít -, az autó- és a csomagolóipar számára. 

Az irodalomban közölt nanokompozitok tulajdonságai azonban csak 

ritkán kivételesek. A publikált eredmények a tulajdonságok kis mérték  javulá-

sát mutatják, amelyek összemérhet ek a száler sítés , s t olykor a hagyomá-

nyos tölt anyagot tartalmazó polimereknél tapasztaltakkal. Nagyon kevés kí-
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sérleti eredmény támasztja alá tehát az eredeti elképzelést, hogy az agyagás-

vány lemezek polimerbe ágyazásával nagy határfelületek jönnek létre, er sít

hatást eredményezve. El zetes tapasztalataink szerint a teljes mérték

exfóliáció ritkán következik be. Ugyanakkor nagyon kevés módszer áll rendel-

kezésre, amely alkalmas az exfóliáció becslésére. A nanokompozitok szerkeze-

tét többnyire nagyszög  röntgen diffracióval (XRD), illetve transzmissziós 

elektronmikroszkópiával (TEM) jellemzik, és többnyire az egyedi lemezek 

diszperziójára fókuszálnak. Más szerkezeti egységek képz dését, vagy jelen-

létét többnyire fontolóra sem veszik, annak ellenére, hogy néhány szerz  szili-

kát térháló képz dését feltételezi. A nagy határfelületek kialakulása el térbe 

helyezi a határfelületi kölcsönhatások fontosságát. Ennek ellenére kevés kísér-

let történt a kezeletlen-, illetve az organofilizált rétegszilikátok felületi tulaj-

donságainak vizsgálatára, vagy a határfelületi kölcsönhatások meghatározására. 

Bár az utóbbit tökéletesnek feltételezik, számos publikáció bizonyítja, hogy 

szervetlen tölt anyag beborítása felületaktív anyaggal jelent sen csökkenti a 

határfelületi adhéziót. Ezen túlmen en figyelmen kívül hagynak néhány egyéb 

tényez t is, amely befolyásolja a kompozit végs  tulajdonságait. A benyújtott 

dolgozat a bekezdésben felsorolt ellentmondásokkal és nyitott kérdésekkel 

foglalkozik, azaz a polimer/rétegszilikát nanokompozitokban fellép  határfelü-

leti kölcsönhatásokkal, a kompozit szerkezetével és a szerkezet-tulajdonság 

összefüggésekkel. 

II. Alkalmazott anyagok és módszerek 

Kezeletlen nátrium-montmorillonitot és hat különböz  felületkezel -

szert tartalmazó montmorillonitot, továbbá négy maleinsav-anhidriddel módo-

sított polipropilént és két módosítatlan polipropilént használtunk fel vizsgálata-

inkhoz, illetve kompozitjaink készítéséhez. A szilikátok kezel szer tartalmát, 
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valamint a minták bomlási h mérsékletét termogravimetrikus (TGA) módszer-

rel határoztam meg. A szemcse- és felületi jellemz ket nitrogén adszorpcióval, 

illetve inverz gázkromatográfiával vizsgáltuk. A kezel szerek modell reakció-

ját, valamint a kompozitok kristályos- és olvadási tulajdonságait differenciális 

pásztázó kalorimetriával tanulmányoztuk. Fourier transzformált infravörös 

spektroszkópiával (FTIR) vizsgáltuk a reakciótermékeket. A kompozitokat 

Brabender gyúrókamrában homogenizáltuk, majd préseléssel lapokat állítot-

tunk el . A lapokat, illetve a bel lük kivágott szakító próbatesteket használtuk 

fel a különböz  vizsgálatokhoz. A montmorillonitok rétegszerkezetét, a kezel -

szerek rétegek közötti orientációját, valamint a felületi borítottságot röntgen 

diffrakcióval (XRD) és modellszámításokkal becsültük meg. A kompozitok 

szerkezetét pásztázó- (SEM) és transzmissziós elektronmikroszkópiával (TEM) 

kombinált képanalízissel vizsgáltuk. A kompozitok reológiai tulajdonságait 

dinamikus viszkozimetriával, míg a mechanikai tulajdonságokat szakító vizs-

gálatokkal határoztuk meg.  

III.Új tudományos eredmények 

1. Másokhoz hasonlóan bemutattuk, hogy a kereskedelmi forgalomban is 

kapható montmorillonitok felületkezeléséhez alkalmazott hosszú szénlán-

cú molekulák többnyire egy rétegben a szilikát felületével párhuzamosan 

orientálódnak. Rámutattunk azonban arra, hogy a feleslegben alkalmazott 

kezel szer nem a rétegek között, hanem a szemcsék között helyezkedik el 

negatívan befolyásolva ezzel a kompozit tulajdonságait. 

2. Bemutattuk, hogy az agyagásvány felületi feszültsége csökken az 

organofilizáció eredményeként, és ez gyakorlatilag független a kezel szer 

típusától. A lecsökkent felületi energia el segítheti az exfóliáció lejátszó-
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dását, és a hatás fokozható, ha a rétegtávolságot két alkil láncot tartalmazó 

kezel szer alkalmazásával növeljük. A felületkezelés segítheti az 

exfóliációt, de csökkenti a polimer/tölt anyag kölcsönhatás er sségét.  

3. Polipropilén nanokompozitok el állításához gyakran használt komponensek-

kel végzett modell-reakciók segítségével bizonyítottuk, hogy a maleinsav-

anhidriddel módosított polipropilén (MAPP) kémiai reakcióba léphet a réteg-

szilikát felületkezel  szereként alkalmazott aminnal, ha az tartalmaz aktív 

hidrogén atomot. A kémiai reakció eltávolítja a kezel szert a montmorillonit 

felületér l. Az anhidrid-, vagy a keletkezett amid csoportok dipol-dipol köl-

csönhatásba léphetnek a szabaddá váló nagyenergiájú felülettel. S t, a polip-

ropilén is sokkal er sebben kapcsolódhat a felülethez London diszerziós 

er kkel, mint az alifás aminnal bevont szilikáthoz. 

4. Ellentétben másokkal, több mérettartományban részletesen megvizsgáltuk 

a polipropilén/rétegszilikát kompozitok szerkezetét. Megállapítottuk, hogy 

egyszerre több szerkezeti képz dmény is jelen lehet a kompozitban: az 

eredeti szemcsék mellett megnövekedett rétegtávolságú (interkalált) le-

mez-kötegek és egyedi lemezek is megtalálhatók. Ezek relatív mennyisége 

függ az összetételt l, illetve a kísérleti körülményekt l. Bemutattuk továb-

bá, hogy eredményes exfóliáció esetén, azaz nagyszámú egyedi lemez 

képz désekor a szilikát lemezek hálószerkezete is kialakulhat, amelyet a 

dinamikus viszkozitás Cole-Cole ábrázolásával érzékenyen detektálhatunk. 

5. Nagyszámú polimer/rétegszilikát kompozit folyási feszültségének összeté-

tel-függését egy egyszer  modell segítségével elemeztük és mennyiségileg 

is becsültük az er sítés, illetve az exfóliáció mértékét. A polipropilén 

kompozitok esetén az exfóliáció mértéke jelent sen elmarad a lehetséges 

elméleti értékt l, mindössze 8 % volt a legjobb esetben is. Ez az eredmény 
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alátámasztja az el z  tézispontot, amely szerint teljes exfóliáció csak rit-

kán érhet  el termoplasztikus polimer/rétegszilikát kompozitban; a szerke-

zet összetett, különböz  méret  egységeket tartalmaz, az egészen nagy ré-

szecskékt l az egyedi szilikát lemezekig lefelé. 

6. Elemzésünket kiterjesztettük más polimer mátrixot tartalmazó 

nanokompozitokra is. Megállapítottuk, hogy az el állítás során több fo-

lyamat játszódhat le, amelyek közül számos, a kialakuló kompozit tulaj-

donságait befolyásoló tényez t gyakran figyelmen kívül hagynak. Ezek 

közül a legfontosabb folyamatok: az adhéziót el segít  funkcionalizált po-

limer használatakor a mátrix tulajdonságainak megváltozása (PE, PP); a 

rétegszilikát gócképz  hatása miatt a kristályosság megváltozása (PA, PP); 

lágyítás vagy csúsztatás (PVC), vagy kémiai reakció (PP, PVC, PET, gu-

mik). Ezen folyamatok némelyike nagyon gyenge tulajdonságú kompozitot 

eredményez akár a mátrix polimerrel, akár hagyományos mikrokompozi-

tokkal összehasonlítva. 
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