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Jelölés- és rövidítésjegyzék
Az alkalmazott jelölések
A

[m2; nm2]

terület

a

[µm]

szélesség

c

[µm]

magasság

d

[mm; µm; nm]

átmérő

e

[Å]

az atomsíkok közötti távolság

D

[kGy; J/kg]

az elektronkezelés dózisa

E

[GPa; MPa]

húzó rugalmassági modulus

E0

[MeV; keV]

a sugárzás energiája

F

[N]

erő

I

[mA]

elektron-áram

Jm

[1/GPa]

maradó alakváltozási érzékenység

l

[m; µm; nm]

hosszúság

m

[g; kg]

tömeg

n

[fordulat/perc]

fordulatszám

P

[W]

teljesítmény

r

[mm]

sugár

T

[°C]

hőmérséklet

U

[kV]

V

3

gyorsító feszültség
3

3

[m ; cm ; nm ]

térfogat

3

Vszál

[cm ]

egy elemi szál térfogata

Vmátrix

[cm3]

mátrix térfogata

v

[m/másodperc; mm/perc]

sebesség

ε30s

[%]

30 másodperc pihentetés után mért nyúlás

εB

[%]

szakadási nyúlás

εmax

[%]

maximális nyúlás

λ

[Å]

hullámhossz

ρ

[g/cm3]

sűrűség

σM

[GPa; MPa]

húzószilárdság (a maximális erőhöz tartozó
szilárdság)

σB

[MPa]

szakítószilárdság

σY

[MPa]

folyáshatár

Θ

[°]

pásztázási szög
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Rövidítések
BF

basalt fiber (bazaltszál)

CB

carbon black (korom)

CF

carbon fiber (szénszál)

CNF

carbon nanofiber (szén nanoszál)

CNT

carbon nanotube (szén nanocső)

DSC

differential scanning calorimetry (differenciál pásztázó
kalorimetria)

DWCNT

double-walled carbon nanotube (duplafalú szén nanocső)

EB

electron beam (elektronsugár)

HDPE

high density polyethylene (nagysűrűségű polietilén)

HEMA

2-hyroxy-ethyl-methacrylate (2-hidroxi-etil-metakrilát)

HMMT

HEMA-val kezelt MMT

m%

tömegszázalék

MA-SEBS

maleic-anhydride grafted styrene-(ethylene-buthylene)-styrene
(maleinsav anhidriddel ojtott sztirol-(etilén-butilén)-sztirol
kopolimer

MFI

[g/10perc]

MMT

montmorillonite (montmorillonit)

MWCNT

multi-walled carbon nanotube (többfalú szén nanocső)

PA6

polyamide 6 (poliamid 6)

PA10.10

polyamide 10.10 (poliamid 10.10)

PE

polyethylene (polietilén)

PGE

phenyl-glycidyl-ether (fenil-glicidil-éter)

PS

polystyrene (polisztirol)

PP

polypropylene (polipropilén)

SEM

scanning electron microscopy (pásztázó elektronmikroszkópia)

SWCNT

single-walled carbon nanotube (egyfalú szén nanocső)

TEM

transmission electron microscopy (transzmissziós
elektronmikroszkópia)

UV

ultraviolet (ultraibolya)

V%

térfogatszázalék

XRD

X-ray diffraction (röntgen-diffrakció)

melt flow index (folyási mutatószám
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1. Bevezetés, a PhD dolgozat célja
A műszaki életben használatos polimer kompozitok fejlődésének új lendületet
adtak a XX. század végén felfedezett nanorészecskék. Ezeknek a részecskéknek
legalább az egyik mérete a nanométeres nagyságrendbe esik. Közéjük tartoznak a
nanoméretű szabálytalan alakú részecskéken kívül a nanométeres átmérőjű,
mikrométeres hosszúságú szálak, illetve a pár nanométer vastag, de ehhez képest nagy
szélességgel és hosszúsággal rendelkező lemezkék is. Az utóbbi két típus kiválóan
alkalmas polimerek erősítésére, hiszen a rendkívül nagy felület-térfogat aránynak
köszönhetően igen erős kapcsolat jöhet létre a mátrix és az erősítőanyag között [1].
A nanorészecskéknek igen sok típusa létezik. Alkalmaznak különböző fémoxidokat, amelyek közül a legjellegzetesebbek a TiO2, illetve az Al2O3. Ezeken kívül
ide tartoznak az úgynevezett fullerének, illetve a rétegszilikátoknak nevezett lemezes
szerkezetű agyagásványok is [1]. Ez utóbbiakat már több mint 50 éve alkalmazzák a
polimertechnikában, az oldószerállóság, vagy például a mechanikai jellemzők
módosítása céljából. Mindezek ellenére csak 1976-ban írták le a rétegszilikátokkal
erősített

polimer

rendszerek

szerkezetét,

amihez

egy

úgynevezett

in

situ

polimerizációval előállított poliamid 6 (PA6) mátrixú nanokompozit szolgált alapul.
Egy évtized múlva a Toyota hasonló módon előállított nanokompozitokkal jelentkezett,
így ezek az anyagok már autóipari alkalmazásban is felhasználásra kerültek [2]. Azóta
már számos műszaki területen (pl.: elektronika, gépészeti alkalmazások, orvostechnika)
használják ezeket a társított rendszereket, amelyeknek szinte megszámlálhatatlan fajtája
létezik. Csaknem az összes ismert polimer mátrixot kipróbálták, és ehhez a
rétegszilikátok típusainak széles körét alkalmazták. A rendszer összetettségének
köszönhetően a nanokompozitok szinte kimeríthetetlen forrásként szolgálhatnak a
kutatók és az ipar számára [3].
Különleges jelentőségük van a már említett fulleréneknek. A szén ezen allotróp
módosulata új utakat nyitott a polimertechnika területén is. Különösen a szén
nanocsövek kerültek a figyelem középpontjába. Ezek jellegzetesen igen kis, általában
20-100 nm átmérőjű, egy- vagy többfalú, akár mikrométeres hosszúságú zárt, csőszerű
képződmények. A túlnyomórészt zárt hatszögekből felépülő rendszer igen merev, ezért
húzó mechanikai tulajdonságai kedvezőek. A nanocsövek húzó rugalmassági modulusa
1000 GPa-ra, míg a húzószilárdság egyfalú nanocsövek esetén 50-500, a többfalú
nanocsövek esetén 10-60 GPa körüli értékre tehető. Ez az érték sokszorosan meghaladja
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a legnagyobb tömegben alkalmazott hagyományos szerkezeti anyagok, illetve kompozit
erősítőanyagok húzószilárdság értékeit (1. ábra) [4,5].

1. ábra Egyes mérnöki anyagok húzószilárdságának összehasonlítása [5]

A polimer mátrixú nanokompozitok előállításánál az egyik legnagyobb gond a
nanorészecskék aggregálódási hajlama. Ha aggregátumok maradnak a rendszerben,
akkor a nanorészecskék nem tudják kifejteni erősítő hatásukat, sőt sokszor a mechanikai
tulajdonságokat előnytelenül befolyásolják, hiszen ekkor kevesebb részecske vesz részt
az erősítésben, másrészt a nagy aggregátumok hibahelyként viselkedhetnek, és a
tönkremenetel esetén sokszor ezek a repedések kiindulópontjai. A nanorészecskék
megfelelő eloszlatására már számos módszer létezik, azonban ezek rendszerint
bonyolultak,

és

felületkezelésével,

fokozott
az

körültekintést

előállítási

módszerek

igényelnek.

A

tökéletesítésével

nanorészecskék
igen

kedvező

tulajdonságokkal rendelkező anyagokat lehet előállítani [3,6].
A szálerősítésű kompozitok mechanikai tulajdonságai tovább növelhetők a
mátrix nanorészecskékkel történő módosításával. A szénszál/epoxi/nanocső hibrid
rendszerek ma már a mindennapi életben is jelen vannak, elsősorban a sportszergyártók
alkalmazzák. A BMC svájci kerékpár gyártó cég több kompozitvázas termékénél is
hibrid rendszert alkalmaz. A kereskedelmi forgalomban kaphatók nanocsöveket
tartalmazó mátrixú golfütők (pl. Grafalloy Prototype Comp NT sorozat) és teniszütők
(pl. Babolat NS Tour és Drive sorozat) is [7-9].
A nanorészecskék mellett azonban a hagyományos erősítőanyagok is jelentős
fejlődést mutattak az elmúlt évtizedekben. Az egyre tökéletesebb technológiákat
alkalmazva egyre nagyobb teljesítményű szálakat állítanak elő, illetve újabb
erősítőanyagok jelentek meg a piacon, amelyeknek talán legígéretesebb tagja a
folytonos technológiával előállított bazaltszál [10]. A bazaltszál hasonló mechanikai
tulajdonságokkal rendelkezik, mint az üvegszál, viszont jobb a hő- és vegyszerállósága,
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illetve előállítása is egyszerűbb. Megfelelő minőségű alapanyag esetén egy tisztitási és
őrlési eljárás után az anyag szálgyártásra alkalmas (nem kell adalékolni). A folytonos
bazaltszál ára egyelőre még valamivel magasabb, mint az üvegszálé, viszont éppen az
egyszerűbb technológia, valamint a természetben előforduló olcsó, nagy mennyiségben
rendelkezésre álló alapanyag következtében a jövőben a bazaltszál az üvegszál méltó
vetélytársa lehet a kompozit alkalmazások területén [10,11].
A polimer nanokompozitok technikája az anyagtudomány nagyon szerteágazó,
és ezért sok lehetőséget magában rejtő ága. Valószínűsíthető, hogy ez a kompozitcsalád
a XXI. század kiemelkedően fontos műszaki anyagává válik. Kutatásom céljául ezért új
típusú nanokompozitok kifejlesztését tűztem ki, beleértve a bazaltszállal erősített
nanorészecske tartalmú hibridkompozitok létrehozását és vizsgálatát is.
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2. Szakirodalmi áttekintés
A polimer kompozitokban társulnak az erősítőanyag és a polimer mátrix előnyös
tulajdonságai. A polimer viszonylag alacsony szakítószilárdságát az erősítőanyag
nagymértékben megnöveli, míg az erősítőanyag általában túlzott mértékű ridegségét a
mátrix jól ellensúlyozza. Fontos, hogy a fázishatáron a befoglaló mátrix és az
erősítőanyag együttműködjön. A szál-mátrix kapcsolat erősségének optimuma van,
amelyet egyrészről a szál és a mátrix közötti adhézió, másrészről a két fázis közötti
határolófelület nagysága határoz meg. Nagyobb határoló felületet az erősítőanyag
felület-térfogat arányának maximalizálásával, amíg erős adhéziós kapcsolatot a
megfelelő

anyagpárosítással,

illetve

az

erősítőanyag

felületkezelésével,

kapcsolóanyagok alkalmazásával érhetünk el. A polimer kompozitok erősítőanyagai
túlnyomórészt szál jellegűek. Ez a mechanikai tulajdonságok tervezetten irányfüggővé
válását eredményezi, tehát előnyösen anizotrop anyagokat állíthatunk elő. Az előny
abból adódik, hogy legtöbbször az alkatrészek terhelése maga is anizotrop, vagyis
kitüntetett irányban (irányokban) érvényesül [13,14].
A kompozitok mechanikai tulajdonságai szempontjából tehát fontos jellemző az
erősítőanyag felület-térfogat aránya, ugyanis minél nagyobb az erősítőanyag felülete a
térfogatához képest, annál erősebb lehet a kötődés a mátrixhoz. Ez a fajlagos felület
henger alakú szálat feltételezve (2. ábra) az (1) összefüggés szerint alakul [13].

a)

b)
2. ábra Az erősítőanyag fajlagos felülete
a) vékony korong, b) hosszú szál

A
=
V

d 2π
4 =4+2
2
d π
d l
l
4

dπ ⋅ l + 2

(1)

Mivel mind az átmérő, mind a hosszúság a nevezőben szerepel, így bármelyik
csökkentése a felület-térfogat arány növekedését eredményezi (3. ábra).
400

A/V [1/m]

300
200
100
0
0,0001

0,01

1
lg l/d [-]

100

10000

3. ábra A felület-térfogat arány az l/d hányados függvényében

Amennyiben l >> d, akkor egy vékony hosszú szál lesz az eredmény, viszont ha d >> l,
akkor egy vékony korongot kapunk. Tehát ha az átmérőt vagy a hosszúságot extrém
mértékben, akár a nanométeres nagyságrendig csökkentjük, akkor a felület-térfogat
arány igen nagy lesz. Ha mindkét méretet csökkentjük, akkor egy kis átmérőjű
gömbszerű alakot közelítünk. Ilyen típusú anyagokat is alkalmaznak polimerek
tulajdonságainak módosítására (pl.: egyes fullerének, fémoxidok), azonban ebben az
esetben nem tipikus erősítésről van szó, hiszen ha van is erősítés akkor az nem
irányfüggő [13,15]. Az átmérő, vagy a hosszúság csökkentése a technológia során
magával vonja a szerkezet belső orientációjának kialakulását is, valamint a mérethatás
miatt a szálakban lévő hibahelyek számának csökkenését is. Mindez kedvezőbb
mechanikai tulajdonságokkal rendelkező erősítőanyagot eredményez. A hagyományos
kompozit erősítésnél alkalmazott üvegszálnál ez a hatás különösen erős (4. ábra).

4. ábra Az erősítő üvegszál szilárdságának függése az átmérőtől [16]
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A szálátmérő csökkenésével az üvegszál húzószilárdsága jelentős mértékben növekszik,
kb. 10 µm alatti tartományban a növekedés igen nagymértékűvé válik. Ez a jelenség
nemcsak az üvegszálra jellemző, hanem általánosan megfigyelhető minden polimer
szerkezeti anyag esetén is. Amennyiben a szálak átmérőjét két nagyságrenddel tudjuk
csökkenteni, a szilárdsági jellemzők a többszörösükre növekedhetnek [16].
2.1. Nanoméretű erősítőanyagok
A nanorészecskéknek rendkívül sok típusa ismeretes: a fém-oxidoktól a
rétegszilikátokon át, egészen a szén nanocsövekig [1]. Ezek túlnyomó többsége
szabálytalan, vagy gömb alakú, amelyeknek rendszerint csekély tulajdonságmódosító
hatása van a mérnöki gyakorlatban fontos húzó-, illetve hajlító tulajdonságokra [3]. Ha a
klasszikus kompozit definíciót vesszük alapul, akkor igazán hatékony erősítést szál,
illetve lemez jellegű nanorészecskékkel lehet elérni [13]. A következőkben
részletesebben a lemezes szerkezetű rétegszilikátokkal, ezen belül a legszélesebb körben
alkalmazott agyagásvánnyal, a montmorillonittal (MMT), és a szál jellegű szén
nanocsövekkel (CNT) foglalkozom. E két anyagcsalád alkalmazása mellett szól az is,
hogy ezek a részecskék ma már ipari mennyiségben, és egyre kedvezőbb áron kaphatók.
Az MMT ára 7 $/kg körüli értékre tehető [17], míg a szén nanocsövek ára 2008-ra már
150 $/kg alá került és a közeljövőben elérhetőnek látszik az 50 $/kg-os árszint is [18].
A réteges szerkezetű szilikátok családjába számos ásvány tartozik (pl.:
montmorillonit, hektorit, szaponit, kaolinit stb.) A rétegszilikátok közül polimerek
erősítésére, tulajdonságaik módosítására előszeretettel a montmorillonitot használják
(5. ábra).

a)

b)

5. ábra Montmorillonitról készült elektronmikroszkópos felvételek
a) SEM [19], b) TEM (a jobb felső sarokban lévő mérőléc 20 nm) [20]
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Az MMT lemezeinek vastagsága ~1 nm, míg a másik két dimenzionális mérete 1001500 nm körül van. A szerkezetből adódóan a fajlagos felület meghaladhatja a
750 m2/g-ot, ez meghatározó a polimerekkel kialakuló kapcsolat szempontjából, hiszen
ilyen nagy felületen történő kapcsolódás megkönnyíti a mátrix és az erősítő anyag
közötti terhelés átadást, ami a mechanikai tulajdonságok javulásához vezet [21-23].
Maguk a lemezek szilícium, alumínium, oxigén és hidrogén atomokat
tartalmaznak, hármas rétegződésű rácsot alkotva: két tetraéderes rácssík közé egy
oktaéderes illeszkedik (6. ábra). Az MMT lemezei összességében erős negatív töltéssel
rendelkeznek, amit a rétegek között elhelyezkedő pozitív töltésű ionok (rendszerint Na+)
egyenlítenek ki, tehát tulajdonképpen ionos kötéssel kapcsolódnak egymáshoz, amit
nehéz felbontani [24,25].

6. ábra A montmorillonit szerkezete [26]

Az MMT további lényeges tulajdonsága, hogy az egyes rétegek távolsága a többi
rétegszilikáthoz viszonyítva nagy (~1 nm), így a rétegek közé víz, vagy más anyagok
könnyebben adszorbeálhatnak [27]. E két utóbbi jellemző következtében lehetőség
nyílik a felületkezelésre, azaz a rétegközi kationok más szerves kationokkal történő
helyettesítésére. Ezáltal a rétegtávolság tovább növekszik, így jobban összeférhetővé
válnak a polimerekkel. A felületkezelő anyag hidat képez a polimer és az erősítőanyag
között, így a terhelés átadása is ezen keresztül történik, vagyis rendkívül nagy hatással
van a kompozit mechanikai tulajdonságaira [21,24].
A nanorészecskék mechanikai tulajdonságait meghatározni a méretükből
fakadóan igen nehéz. A kutatók rendszerint szimulációkból következtetnek, vagy
valamilyen

bonyolult

mérési

módszert

dolgoznak

ki

az

MMT

mechanikai

tulajdonságainak meghatározására. Mindazonáltal az MMT húzó rugalmassági
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modulusa nagyságrendileg 170-260 GPa, a húzószilárdsága pedig 1 GPa körüli értékre
tehető [15,28].
Napjaink legintenzívebben kutatott nanorészecskéi a szén nanocsövek. Ezek
struktúrája feltekert grafit rétegekből származtatható (7.a. ábra) [6,29]. A szén
nanocsövek a valóságban (7.b. ábra) rendszerint nem rendelkeznek tökéletes
struktúrával, hibahelyekkel terheltek, illetve a nanocsövek között amorf szén is
található, mindez hatással van a mechanikai tulajdonságokra is. Attól függően, hogy
hány rétegből áll egy cső, megkülönböztethetünk egyfalú- (SWCNT, single-wall carbon
nanotube), duplafalú- (DWCNT), illetve többfalú (MWCNT) szén nanocsöveket
[30,31].

a)

b)

7. ábra Szén nanocsövek
a) a szén nanocső struktúrája [29]; b) szén nanocsövekről készült SEM felvétel [30]

A nanocsövek előállítására mára már számos módszert kidolgoztak, ezek közül a
legelterjedtebbek

az

elektromos

ív

segítségével,

lézeres

elgőzölögtetéssel,

szénhidrogének gázfázisú katalitikus bontása révén, illetve szén-monoxid nagy
nyomáson történő átalakításával történő előállítás [31]. A szén nanocsövek különösen
nagy, közel ezres nagyságrendű l/d aránnyal rendelkezhetnek, így a fajlagos felületük is
kimagasló értékeket mutat. Ez SWCNT esetén elérheti az 1300 m2/g, DWCNT-nél a
600-800 m2/g, míg MWCNT-nél a 200 m2/g értéket. Összehasonlításképpen: a
hagyományos szénszálak (CF) fajlagos felülete a 0,1 m2/g-os nagyságrendbe esik [32].
A nanocsövek egyéb fizikai tulajdonságaikban is jelentősen különböznek a
hagyományos szénszáltól (1. táblázat). A méretkülönbségen kívül jellemző az
alacsonyabb sűrűség, valamint a kiemelkedő húzó-mechanikai tulajdonság, ami
különösen fontos a műszaki alkalmazások tekintetében.
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Tulajdonság
Sűrűség [g/cm3]
Átmérő [nm]
Hosszúság [nm]
Húzó rugalmassági modulus [GPa]
Húzószilárdság [GPa]

SWCNT
0,8
1-10
105-107
~1000
50-500

MWCNT
1,8
2-100
~104
~300-1000
10-60

CF
1,7-2,2
~8000
∞
50-900
1-8

1. táblázat A szén nanocsövek és a szénszál egyes fizikai tulajdonságai [33-36]

A nagy felületen kialakuló Van der Waals erők hatása miatt a szén nanocsövek
között erős vonzó hatás érvényesül, ez aggregátumok képződéséhez vezet, amelyek
gyakran köteg-formában jelentkeznek. Egy ilyen „nanocső köteg” tíztől akár több száz
nanocsövet is tartalmazhat, mennyiségük főleg a nanocsövek előállítási módjától függ.
Ezek felbontása különösen nehéz, hiszen a szén nanocsövek szorosan egymás mellett
helyezkednek el. A megoldásban a nanocsövek felületkezelésének van jelentős szerepe.
A felületkezelés során különböző poláris funkciós csoportokat visznek fel a
nanocsövekre, így az aggregálódási hajlam csökken, valamint a mátrix és az
erősítőanyag között kedvezőbb kapcsolat jöhet létre [32].
A szén nanocsövekhez méretben hasonló, de szerkezeti felépítésben teljesen
eltérő erősítőanyagok a szén nanoszálak (CNF). Ebben az esetben a szálak szerkezete
nem csőszerű, hanem tömör (8. ábra), átmérőjük az 50-200 nm-es tartományban mozog.

a)

b)

8. ábra TEM felvételek: szén nanoszál (a) és a többfalú szén nanocső (b)
(a szén nanocső belső átmérője ~1 nm) [37,38]

A CNF-ek szerkezetükből adódóan más mechanikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a
csöves szerkezetet mutató társaik. A CNF-ek húzószilárdsága 3 GPa, húzó rugalmassági
modusa 240 GPa körüli értékre tehető. Azonban kompozit előállításakor jelentkező
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eloszlatási nehézségek tekintetében, illetve adhéziós tulajdonságaikban nagyon
hasonlítanak a szén nanocsövekre [15,39].
A nanoszálak napjainkban egyre inkább alkalmazott előállítási módszere az
elektromos szálképzéssel (electrospinning) történő polimer szálgyártás. Az ilyen módon
előállított szálak kedvezőbb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az
ugyanezen anyagokból készült mikroszálas társaik. A polimer nanoszálak átmérője
jellegzetesen a 100-300 nm-es tartományba esik, szemben a hagyományos szálak 10 µm
körüli átmérőjével. A szálak összehasonlítását a 9. ábra mutatja. Tipikus képviselőik a
poli-vinilalkohol (PVA), a poliamid, és a poliakrilnitril nanoszálak, de ezeken kívül még
számos polimer oldatából elő lehet őket állítani.

9. ábra PVA nanoszálak és egy polipropilén (PP) mikroszál összehasonlítása (SEM felvétel) [40]

Mára már a nanoszálak tömeggyártása is megoldottá vált, aminek következtében az ipar
számos területén alkalmazzák ezeket az anyagokat (főként szűrő funkcióban). A
nanoszálakból kialakuló szövedék szerkezete hasonlít a hagyományos üvegszál paplan
szerkezetére (10. ábra), így erősítőanyagként történő alkalmazásuk is lehetséges [4042].

a)

b)

10. ábra A hagyományos üvegszál paplan a) [43], illetve a nanoszál-szövedék b) [44]
szerkezetének összehasonlítása

13

A nanoszálak orientálása is könnyen megoldható, továbbá különleges
jelentőségük van a nanocsöveket is tartalmazó kompozit nanoszálaknak, hiszen a
nanocsövek jelenlétével tovább fokozható a nanoszálak szilárdsága [41,45,46].
2.2. Polimer mátrixú nanokompozitok
A nanokompozitok előállítása során – legyen szó montmorillonit, vagy nanocső
alkalmazásáról – a legnagyobb problémát a nanorészecske aggregátumok felbontása, a
nanorészecskék egyenletes diszperziójának elérése jelenti. A nanorészecskék eloszlatása
alapvetően alapvetően két tényezőtől függ: az egyik a nanorészecskéket szétválasztó
nyíróerők nagysága, a másik a polimer/monomer diffúziója a nanorészecskék közé. A
polimer mátrixban jól eloszlatott nanorészecskék az alapanyagnak több tulajdonságát
(mechanikai, termikus, kristályos, stb. jellemzők) alapvetően megváltoztatják [47,48].
2.2.1. A nanokompozitok előállítási módszerei
A

nanokompozitoknak

számos

előállítási

módja

létezik,

amelyet

a

nanorészecskék típusa mellett leginkább az befolyásol, hogy a mátrixanyag monomer,
oligomer, vagy polimer formában van-e jelen [1]. Amennyiben a mátrixanyag polimer
formában van jelen, akkor a legáltalánosabb, legtöbbször alkalmazott megoldás az
úgynevezett ömledékes eljárás. Ebben az esetben a nanorészecskéket a polimer
ömledékben létrehozott nagy nyíróerő választja szét egymástól. Ezt rendszerint
ikercsigás, nyíró-, illetve homogenizáló elemeket is tartalmazó extruderekkel, vagy
belső keverőkkel érik el. A szétválasztás hatékonyságában polimer oldalról a
legmeghatározóbb annak ömledékviszkozitása. Megfelelő nagyságú nyíróerő nélkül az
előállított kompozit csak részben tekinthető nanokompozitnak a megmaradó
mikroméretű részecskék miatt. [2,21,49-51].
A másik gyakran alkalmazott eljárás az úgynevezett in situ polimerizáció. Ezt a
módszert rendszerint a rétegszilikátokkal erősített rendszereknél használják, és mind
hőre lágyuló, mind hőre nem lágyuló nanokompozitok is előállíthatóak. Nagy előnye az
egyszerű ömledékes eljáráshoz képest, hogy a monomerek, vagy oligomerek méretüknél
fogva könnyebben jutnak az egyes nanorészecskék közé, és ott helyben (in situ)
polimerizálódva alakulhat ki a nanokompozit. Ahhoz azonban, hogy a monomerek
gyorsabban a részecskék közé diffundáljanak, szintén energiát kell befektetni. Ez lehet
például az ömledékes eljáráshoz hasonlóan a nagy nyíróerő (pl.: kalandersor), de
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gyakran alkalmazott megoldás az ultrahang-, vagy a hőkezelés is. Az így előállított
kompozitok esetén is előfordulhatnak nem teljesen szétválasztott részek, ám ezek
gyakran

interkalált

(közbeiktatott)

szerkezetűek,

és

inkább

erősítő

hatást

eredményeznek szemben az aggregátumokkal (ld.: 11. ábra) [21,52-54].
A harmadik legelterjedtebb eljárás az oldószeres technológia. Ebben az esetben
gyakran olyan oldószereket használnak, amelyek nemcsak a polimert oldják, de a
nanorészecskéket is megfelelő mértékben duzzasztják. Az eljárás lényege, hogy a
kompozit mátrixaként szolgáló polimert oldott állapotban juttatják a részecskék közé,
majd az oldószert elpárologtatják. Így igen kedvező tulajdonságú kompozit anyagok
állíthatók elő, különösen a mechanikai jellemzők tekintetében. A technológia mégsem
terjedt el, hiszen az alkalmazott oldószerek gyakran károsak az egészségre, valamint az
előállítás igen lassú [21,55,56].
Természetesen a nanokompozitoknak még számos laboratóriumi előállítási
módját leírták, valamint a fent említett technológiák különböző kombinációit is
alkalmazzák. Ezek rendszerint bonyolult eljárások, amelyek során kis mennyiségű
nanokompozit állítható elő, szakaszos üzemben [21,57]. A disszertációmban alapvetően
az ömledékes eljárást alkalmazom, hiszen a célom olyan termoplasztikus mátrixú
nanokompozit gyártási technológia kifejlesztése, amely az anyag ipari mennyiségű
előállítását is könnyen teszi lehetővé.
2.2.2. Rétegszilikát erősítésű polimer kompozitok
A rétegszilikátok alkalmazásánál a felhasznált erősítőanyagot gyakran az adott
polimerrel összeférhetővé kell tenni. Ezt rendszerint a rétegszilikátok felületkezelésével,
vagy organofilizálásával lehet elérni. A felületkezelés során a felületkezelőszer gyakran
magával az erősítőanyaggal reagál, így azzal elsőrendű kötést alakít ki. Az
organofilizálás esetén a rétegszilikát rétegei közötti ionokat szerves molekulákra
cserélik ki, amelyek kedvezőbb kapcsolatot tudnak kialakítani a mátrixszal, viszont a
rétegszilikáthoz csak másodrendű kötéssel kapcsolódnak. A rétegszilikát erősítésű
nanokompozitok esetében a lemezes erősítésből fakadóan a hagyományos szálerősített
kompozittól eltérő szerkezetek alakulnak ki, amelyeket a rétegszétválás mértékétől
függően külön csoportokba sorolhatunk [23]. Ha a rétegszilikátok rétegei nem oszlanak
el

a

mátrixanyagban

és

aggregátumokat

alkotnak,

akkor

hagyományos

mikrokompozitrendszer jön létre (11.a. ábra). Interkalált, azaz beágyazott szerkezetről

15

beszélünk, ha a rétegszilikát rétegei közé gyakrolatilag monomolekuláris polimerfilm
ékelődik, ezáltal a rétegtávolság megnövekedik, de a rétegek közötti vonzóerő
megmarad (11.b. ábra). Az interkalált rendszer igen fontos jellemzője, hogy ebben az
esetben a rétegtávolság fix, így az röntgen diffrakciós (XRD) vizsgálattal
meghatározható. Ha a lemezek egymástól teljesen elválnak úgynevezett exfoliált, vagy
rétegszétválasztott rendszer jön létre. Ennek a típusnak két változatát különböztetjük
meg. A rendezett rétegszétválasztott rendszer (11.c. ábra) esetén a lemezek egymástól
szeparálódnak, viszont az eredeti szerkezetre jellemző orientáltság megmarad. A
rendezetlen rétegszétválasztott rendszernél (11.d. ábra) a lemezek teljesen szétválnak és
egyenletesen oszlanak el a rendszerben. Nyilvánvalóan a szilikátlemezek minél kevésbé
kapcsolódnak egymáshoz, a nanokompozitokra jellemző tulajdonságok annál jobban
érvényesülnek [23].

11. ábra Különböző kompozit rendszerek sematikus ábrázolása
a) mikrokompozit; b) interkalált; c) rendezett rétegszétválasztott;
d) exfoliált (rétegszétválasztott) [23]

Tung és munkatársai [58] in situ polimerizációval, illetve ömledékes eljárással
előállított PA6 mátrixú rétegszilikát erősítésű nanokompozitokat vizsgáltak. Az RTP
Company által gyártott PA6-ot, valamint ebből ömledékes eljárással készített PA6
nanokompozitot, illetve a Honeywell által gyártott in situ polimerizációval készített
nanokompozitok mechanikai és kristályos tulajdonságait vetették össze. Mivel
kereskedelmi forgalomban kapható anyagokat vizsgáltak, így nem ismerték az anyagok
pontos összetételét, illetve az alkalmazott rétegszilikát típusát, esetleges felületkezelési
módját. A felhasznált erősítőanyag mennyiségét is csak utólagos mérésekből állapították
meg. Ez az ömledékes esetben 3,5 ± 0,5 m%-ra, míg az in situ polimerizált esetben
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2,9 ± 0,2 m%-ra adódott. A sok ismeretlen tényező ellenére figyelemreméltó
következtetéseket vontak le. Bármelyik előállítási technológiát is tekintették, mind a
húzó rugalmassági modulus, mind a szakítószilárdság esetében növekedést, a szakadási
nyúlás tekintetében pedig az értékek csökkenését figyelték meg a referenciaanyaghoz
képest (2. táblázat).

Anyag
RTP Company PA6
Honeywell nanokompozit
RTP Company nanokompozit

Húzó rugalmassági
modulus
[GPa]
3,6 ± 0,3
15,1 ± 1,1
18,0 ± 1,5

Szakítószilárdság
[MPa]
51,4 ± 5,0
84,1 ± 8,2
73,6 ± 5,1

Szakadási
nyúlás
[%]
135,7 ± 10,2
53,2 ± 12,5
4,1 ± 0,3

2. táblázat PA6 és PA6 nanokompozitok szakítási jellemzői [58]

Következtetésük szerint az in situ polimerizációval előállított anyag esetében a
rétegszétválás jobban megvalósult, erre főként a szakadási nyúlás változásából
következtettek, amely jól mutatja a nanorészecskék eloszlásának mértékét. Bár ez az in
situ polimerizáció esetén is csökkent, viszont az ömledékes eljárással előállított
kompozit esetén a csökkenés jóval nagyobb mértékű volt, hiszen a megmaradt
aggregátumok a törés kiindulópontjaiként működnek. Megállapították továbbá, hogy
mindkét nanokompozitnál alapvetően megváltozott a rendszer kristályszerkezete a tiszta
PA6-hoz képest: az alapmátrixnál jellemző α kristály módosulattal szemben a γ
módosulat került túlsúlyba.
Több kutatócsoport is foglalkozott már a nanorészecskék mennyiségének a
kompozit

húzó-mechanikai

tulajdonságaira

gyakorolt

hatásával.

Általánosan

elmondható, hogy bármilyen mátrixanyagról legyen is szó, kedvező hatást 1-10 m%
rétegszilikát alkalmazása esetén tapasztaltak. 10 m% feletti nanorészecske tartalomnál
már a mechanikai tulajdonságok csökkenését tapasztalták, amit a megmaradt
aggregátumok nagy számával és méretével magyaráztak. A legtöbb esetben már 1 m%
nanorészecske adagolása is jelentősen növelte a mechanikai tulajdonságokat, további
nanorészecske adagolása esetén a növekedés már kisebb mértékűnek bizonyult. A
legkedvezőbb eredmények PA6 mátrix esetén 5 m% körüli MMT tartalomnál adódtak
[2,21,25,49,51,59-62].
Dennis és társai [49] extrudálás útján állítottak elő nanokompozitokat, és az
extrudálási paraméterek rétegszétválásra gyakorolt hatását vizsgálták. Munkájuk során
egycsigás, illetve ikercsigás extrudert is használtak. Az ikercsigás extrudernél moduláris
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csigákat alkalmaztak, amelyekkel alacsony, közepes, illetve nagy nyíróerőt hoztak létre,
az összeállítástól függően. Az anyagok előállításához PA6-ot és rétegszilikátokat
használtak. Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy minél nagyobb volt a nyíróerő,
annál jobb diszperziót értek el. Eredményeiket TEM felvételekkel is alátámasztották
(12. ábra, az aggregátumokat az összefüggő sötét területek jelzik). Az anyagokról XRD
felvételeket is készítettek, és a nyíróerő növekedésével párhuzamosan az MMT
rétegtávolságának növekedését tapasztalták.

12. ábra Az extruder-, illetve az extrudercsiga típusának hatása a diszperzió mértékére PA6+MMT
rendszer esetén (TEM felvételek) [49]
a) egycsigás extruder esetén, b) kétcsigás extruder együttforgó, alacsony nyíróerőt biztosító csigákkal, c)
kétcsigás extruder együttforgó, közepes nyíróerőt biztosító csigákkal, d) kétcsigás, ellentétes irányba
forgó, egymásba hatoló menetszárnyakkal rendelkező, közepes nyíróerőt biztosító csigák esetén
(a képek szélessége ~1 µm)

Modesti és kutatótársai [63] komplex módon vizsgálták az extrudálási
hőmérséklet változtatásának, és az extrudálás sebességének hatását az előállított
anyagok mechanikai tulajdonságaira. Mátrixként polipropilént (PP), erősítőanyagként
MMT-t alkalmaztak 3,5, illetve 5 m%-ban adagolva. Egy alacsonyabb (180°C) és egy
magasabb hőmérsékletű (210°C), programot állítottak be. Emellett két különböző
csigafordulatszámot (250, illetve 350 fordulat/perc), és 6 m% maleinsav-anhidrid
kapcsolóanyagot is alkalmaztak. A hatásokat a nanokompozitok húzó rugalmassági
modulusán szemléltették (13. ábra). Eredményeik azt mutatták, hogy az alacsonyabb
extrudálási hőmérséklet kedvezőbb a mechanikai tulajdonságok szempontjából. Az
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extrudálás sebessége szempontjából pedig a magasabb fordulatszámon előállított anyag
mutatott kedvezőbb tulajdonságokat. A maleinsav-anhidrid jelenléte a nanokompozitban
mindezen hatásokat fokozta, amit a kapcsolóanyag jelenlétének köszönhető jobb
adhézióval magyaráztak. A hajlító vizsgálatok eredményei a húzóvizsgálatokhoz
hasonló, azonban kisebb mértékű hatásokat mutattak.

13. ábra Az extrudálási paraméterek változtatásának hatása a vizsgált anyagok húzó rugalmassági
modulusára (A PP húzó rugalmassági modulusa: 100%)
(HH-magas hőmérséklet, magas csigafordulatszám, HL-magas hőmérséklet, alacsony fordulatszám, LHalacsony hőmérséklet, magas fordulatszám, LL-alacsony hőmérséklet, alacsony fordulatszám) [63]

Az

MMT

jelenléte

a

mechanikai

tulajdonságokon

túl

az

anyag

kristályszerkezetére is hatással lehet, és befolyásolhatja a kristályos részarányt, valamint
a kristályos módosulatok arányát a nanokompozit rendszerekben. A PA6-nak három
különböző kristályos módosulata létezik: α, β és γ. Ezek közül az α módosulat a
legstabilabb, olvadási hőmérséklete 220°C körül van. A γ-típus kevésbé stabil, így
kristályolvadási hőmérséklete is alacsonyabb, 210°C körül van. A β módosulat pedig
metastabil. A gyakorlatban tehát az α és a γ módosulat van jelen, amely közül a γ-típus
kisebb stabilitása miatt nagyobb eséllyel tartalmazhat maradó feszültségeket, így
dinamikus terhelésnek kevésbé ál ellen. A kristályszerkezeten kívül, a kristályosság
mértéke is befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat, a nagyobb kristályos részarány
magasabb szilárdsági tulajdonságokat eredményez. Sok esetben a töltőanyag hatására
sem a kristályosság mértéke, sem a kristálymódosulatok aránya nem változik jelentős
mértékben, viszont a szfrolit-átmérő eloszlás igen, ami a részecskék gócképző hatásával
magyarázható, ez szintén hatással lehet a kompozitok termikus és mechanikai
tulajdonságaira [64].
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Yu és munkatársai [65] ömledékes eljárással készítettek PA6 mátrixú
nanokompozitokat, 0, 1, 2, 3, 5, illetve 7,5 m% felületkezelt rétegszilikát
felhasználásával. Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) vizsgálataik arra utaltak,
hogy a nanorészecske jelenléte csak kis mértékben befolyásolja a kompozitok
kristályolvadási

hőmérsékletét.

Ezzel

ellentétben

megnövekedett

mechanikai

tulajdonságokat tapasztaltak: a húzószilárdság közel 20%-kal, a húzó rugalmassági
modulus csaknem 60%-kal növekedett meg 7,5 m%-os részecsketartalom esetén, de már
1 m% nanorészecske adagolásával is figyelemreméltó hatást értek el.
Yebra-Rodríguez és társai [66] fröccsöntéssel állítottak elő különböző
vastagságú PA6, illetve PA6/MMT nanokompozit lemezeket. A fröccsöntési
paramétereket nem változtatták az összehasonlíthatóság érdekében. Többek között a
kristályos módosulatok arányának alakulását vizsgálták XRD-vel. Az MMT γ-gócképző
hatását egyértelműen bizonyították, viszont azt is, hogy nemcsak az MMT jelenléte,
hanem a fröccsöntött próbatest vastagsága is befolyásolja a kristályos módosulatok
részarányát. A falvastagság növekedésével a γ kristályos részarány növekedését

Intenzitás [önkényes egység]

tapasztalták (14. ábra).

14. ábra A kristálymódosulatok változása a fröccsöntött próbatest
vastagságának függvényében PA6 esetén [66]

Sun és társai [67] különböző nanorészecskék kristályos tulajdonságokra
gyakorolt hatását vizsgálták. Nanoméretű SiO2-t, MMT-t, és különféle módon
felületkezelt CNT-t vittek PA6 mátrixba, ömledékes eljárással. DSC méréseik során
kimutatták, hogy minden esetben az α kristálymódosulat volt túlsúlyban. A SiO2-t,
illetve az MMT-t tartalmazó esetekben a γ módosulat megjelenését is tapasztalták, míg

20

CNT tartalmú esetekben ez nem volt jellemző, viszont ezekben az esetekben a
kristályos részarány csökkenését mutatták ki.
2.2.3. Szén nanocső alkalmazása polimer kompozit erősítőanyagként
A szén nanocsövek kompozit erősítőanyagként történő alkalmazásának
lehetőségével kapcsolatban szinte azok felfedezésétől fogva folynak kutatások. A
nanocső erősítésű kompozitok előállításánál hasonló aggregálódási problémák lépnek
fel, mint az MMT erősítésű társaiknál. A rendkívül nagy felület-térfogat aránnyal
rendelkező nanocsövek nagy felületen kapcsolódnak egymáshoz Van der Waals féle
másodrendű kötéssel, továbbá a rendezetlen, egymásba hurkolódó struktúra miatt
egymással mechanikai kapcsolatban is vannak. Mind hőre lágyuló, mind hőre nem
lágyuló esetben, a szén nanocsövek eloszlatásánál hasonló módszereket használnak,
mint az MMT esetén. Az eloszlatást leggyakrabban mechanikus, nagy nyíróerőket
biztosító keverőgépekkel végzik, de az ultrahangos kezelés és oldószerek alkalmazása is
elterjedt módszer. Ezen túl gyakran funkciós csoportokat ojtanak a nanocsövek
felületére: egyrészt a jobb eloszlathatóság, másrészt a nanocsövek és a mátrixanyag jobb
kapcsolatának kialakítása érdekében. A funkcionalizálásnál meg kell említeni, hogy a
csoportok ojtásánál torzul a nanocsövek szerkezete (15. ábra), ezáltal mechanikai
tulajdonságaik is romlanak (elsősorban a szakítószilárdság). Ezzel összemérhető
problémát jelent, hogy a szerkezet torzulásának következtében a nanocsövek
vezetőképessége is csökken, így az már csak korlátozottan alkalmazható a polimerek
vezetőképességének növelésére.

15. ábra Funkciós csoporttal ellátott egyfalú szén nanocső modellje[68]

Feldolgozás szempontjából nehézséget okoz, hogy a jól eloszlatott nanorészecskék
jelentősen megnövelik a polimerek ömledékviszkozitását is. Meg kell továbbá említeni,
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hogy a nanocsövek jelenléte a polimer mátrixban kifejezetten előnyös az égésgátlás és a
termikus stabilitás szempontjából, hiszen csökkentik a hőleadás sebességét [6,34,68-73].
Gojny és társai [32] kis viszkozitású epoxit alkalmaztak mátrixanyagként, ehhez
különféle mennyiségű és típusú CNT-t kevertek, referenciaanyagként tiszta epoxit,
illetve korommal (CB) töltött epoxit állítottak elő. A megfelelő diszperzió eléréséhez
egy három kerámiahengerből álló minikalandert építettek és alkalmaztak. A
próbatestekről készült TEM felvételeken (16. ábra) láthatóak az eljárás során elért
diszperziók. Az 16.a. ábrán jól felismerhetőek az egymástól teljesen különvált többfalú
szén nanocsövek, amíg a 16.b. ábrán a duplafalú nanocsövek alkalmazása esetén a jól
eloszlatott részek mellett már aggregátumok is megjelentek. Az egyfalú szén nanocső
alkalmazása esetén (16.c. ábra), már inkább aggregátumok figyelhetőek meg, és csak
néhány elkülönült nanocső. Mindez a többfalú rendszer jobb eloszlathatóságát támasztja
alá.

a)

b)

c)
16. ábra TEM felvételek különböző típusú szén nanocsövekkel
erősített epoxi mátrixú kompozitokról
a) MWCNT+epoxi; b) DWCNT+epoxi; c) SWCNT+epoxi [32]

A mechanikai tulajdonságok tekintetében is jelentős különbségeket tapasztaltak
(17. ábra). Kimutatták, hogy a kedvezőtlen eloszlás ellenére, az SWCNT minden
esetben növelte a szakítószilárdságot és a rugalmassági modulust.
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a)

b)

17. ábra A töltőanyag hatása az epoxi mátrixú nanokompozitok szakítószilárdságára (a), és húzó
rugalmassági modulusára (b) [32]

A DWCNT felhasználásakor kiemelkedő hatást csak 0,3, illetve 0,5 m% erősítőanyag
hozzáadása esetén tapasztaltak, míg a MWCNT-nél csak a húzó rugalmassági modulus
növekedett 0,1 és 0,3 m% bekeverésénél. Eredményeiket főleg az egyes nanocső
típusok közötti nagy fajlagos felületkülönbségre vezették vissza. Az MWCNT
eloszlatásához kisebb fajlagos felületük miatt kevesebb energiára van szükség. Az
azonos körülmények között előállított SWCNT+epoxi rendszerben a nagy fajlagos
felület miatt aggregátumok maradtak, viszont ezek a nanocsövek jobb mechanikai
tulajdonságokkal rendelkeznek, így kompenzálni tudták az aggregátumok jelenlétének
kedvezőtlen hatását.
Zou és munkatársai [74] 0,3-3 m% MWCNT tartalmú, nagysűrűségű polietilén
(HDPE) mátrixú kompozitokat állítottak elő kétcsigás extruder segítségével, majd ebből
fröccsöntéssel gyártottak próbatesteket. Vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy azonos
csigafordulatszám mellett, az MWCNT tartalom növelésével egyre rosszabb diszperziót
értek el. Ezt azzal magyarázták, hogy állandó fordulatszám mellett a csiga által bevitt
energia is állandó, és így növekvő MWCNT tartalom esetén fajlagosan egyre kevesebb
energia jut egy aggregátum szétbontására. Másfelől azonos nanorészecsketartalom
mellett végzett vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy növekvő csigafordulatszám
esetén kedvezőbb diszperzió érhető el. Azonban túlságosan magas fordulatszám
alkalmazását nem javasolták, hiszen a nyíróerő növelésével a mátrix viszkozitása
lecsökken, így az nem választja szét a részecskéket.
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Meincke és munkatársai [75] többek között PA6 mátrixú, MWCNT erősítésű
nanokompozitokat állítottak elő, és referenciaként korommal (CB) töltött rendszert is. A
mechanikai

tulajdonságok

módosításán

túl

a

kompozitok

elektromos

vezetőképességének növelése is céljuk volt, így igen nagy arányban (12 m%-ban) töltött
rendszert is létrehoztak. A kompozitok előállításánál először magas nanocső tartalmú
mesterkeveréket állítottak elő, majd ikercsigás extruder segítségével hoztak létre
megfelelő nanocső tartalmú kompozitokat. A próbatesteket fröccsöntéssel állították elő,
majd a szakadási nyúlást, valamint a húzó rugalmassági modulust vizsgálták (18. ábra).

a)

b)

18. ábra A nanocsövek, illetve a korom hatása a PA6 mátrixú kompozitok
a) húzó rugalmassági modulusára; és b) szakadási nyúlására [75]

A húzó rugalmassági modulus szempontjából a nanocső alkalmazása sokkal kedvezőbb,
mint a koromé. A szakadási nyúlást mindkét anyag csökkentette, de a csökkenés
mértéke a nanocső tartalmú kompozitoknál valamivel kisebb volt.
Zeng és munkatársai [76] in situ polimerizációval, illetve ömledékes eljárással
(belső keverő alkalmazásával) állítottak elő poliamid 10.10 (PA10.10) mátrixú
nanokompozitokat, különösen magas, 30 m% nanocső tartalom mellett is. A mechanikai
vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a nanocső mennyiségének növelésével
növekszik a rugalmassági modulus, viszont ezzel párhuzamosan csökken a szakadási
nyúlás, és az anyag rideggé válik (3. táblázat). Az előállítási mód hatását tekintve azt
tapasztalták, hogy az in situ polimerizációval előállított minták esetén kedvezőbben
alakultak a mechanikai tulajdonságok, de az ömledékes keverés is hatékonynak
bizonyult az ilyen típusú nanokompozitok előállítására.
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Anyag
PA10.10
PA10.10+MWCNT-1
PA10.10+MWCNT-2
PA10.10+MWCNT-5
PA10.10+MWCNT-10
PA10.10+MWCNT-20
PA10.10+MWCNT-30
PA10.10+MWCNT-5B
PA10.10+MWCNT-10B
PA10.10+MWCNT-30B

MWCNT
tartalom
[m%]
0
1
2,5
5
10
20
30
5
10
30

Húzó rugalmassági
Szakadási nyúlás
modulus
[%]
[MPa]
1021
37
1301
35
1302
31
1449
23
1748
17
1813
9
1912
5
1226
27
1594
19
1769
8

3. táblázat A húzó rugalmassági modulus, illetve a szakadási nyúlás
PA10.10/MWCNT kompozitok esetén [76]
(B: ömledékes eljárással készült anyag)

A nanocsövek jelenléte a mechanikai tulajdonságokon túl az anyagok
morfológiájára is hatással lehet. Meng és társai [77] PA6 mátrixú nanokompozitokat
hoztak létre. Erősítőanyagként MWCNT-t és ennek általuk savval, illetve diaminnal
felületkezelt változatait alkalmazták. Míg a nem felületkezelt nanocső alkalmazása
esetén a szilárdság és a szakadási nyúlás csökkent, a modulus alig növekedett, addig a
felületkezelt nanocső erősítésű rendszerekben a szilárdsági tulajdonságok növekedtek,
és a szakadási nyúlás kevésbé csökkent (4. táblázat). A jelenséget a felületkezelés
hatására kialakuló jobb adhézióval, és a jobb eloszlathatósággal magyarázták. A
nanorészecskék jelenléte megnövelte a mátrix kristályos részarányát, tehát kristályos
gócképzőként viselkedtek. A megnövekedett mechanikai tulajdonságokat részben a
megnövekedett kristályos részaránnyal magyarázták, a nem felületkezelt nanocsöves
kompozitok gyengébb tulajdonságai a nem megfelelő diszpergálással indokolhatók.
Anyag
PA6
PA6+U-MWCNT
PA6+A-MWCNT
PA6+D-MWCNT

Folyás- Húzó rugalmassági
modulus
határ
[GPa]
[MPa]
60,4 ± 0,8
3,3 ± 0,1
57,2 ± 1,0
3,5 ± 0,1
67,7 ± 0,9
4,2 ± 0,2
71,5 ± 1,1
4,7 ± 0,3

Szakadási
nyúlás
[%]
151 ± 18
78 ± 13
109 ± 15
121 ± 21

Kristályosság
[%]
31,7
37,0
35,8
34,2

4. táblázat PA6 és 1 m% nanocső tartalmú kompozitjainak húzó-mechanikai tulajdonságai
és kristályos részarányai
(U-MWCNT: nem felületkezelt MWCNT, A-MWCNT: savval felületkezelt MWCNT,
D-MWCNT: diaminnal kezelt MWCNT) [77]
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2.2.4. Polimer mátrixú hibrid-nanokompozitok
Polimer mátrixú hibridkompozitnak nevezünk minden olyan erősített rendszert,
amely többféle erősítő-, és/vagy mátrixanyagot tartalmaz. Ezen anyagcsalád tipikus
példái a nanorészecskékkel és makroszkopikus szálakkal erősített kompozitok. Az ilyen
hibrid rendszerek alapját az adja, hogy a nanorészecskék mérete mintegy 1000-szer
kisebb, mint a hagyományos erősítő szálaké, így egymástól függetlenül képesek
módosítani a kompozitok tulajdonságait (19. ábra).

19. ábra A szálerősítésű hibrid kompozit elméleti szerkezete [78]

A

hagyományos

szálerősítés

biztosítja

a

nagy

rugalmassági

modulust,

szakítószilárdságot és a tervezhető anizotrópiát. Hőre lágyuló mátrix esetén a
nanorészecskék befolyásolják a kristályosság mértékét, és kisebb mértékben, mint a
hagyományos szálak esetén, de növelik a húzó-mechanikai tulajdonságokat is. Hőre
keményedő laminált kompozitoknál megváltoztatják a rétegközi tulajdonságokat,
csökkentik a repedésterjedés gyorsaságát. Egy ilyen anyag tehát egyesíti a
hagyományos, szálerősített kompozitok és a nanokompozitok előnyös tulajdonságait
[79-81].
Shen és kutatótársai [82] PA6 mátrixú hibridkompozitot hoztak létre préseléssel.
Első lépésben 0,5; 1; 2; 4 m% MWCNT tartalmú 100 µm vastagságú filmet extrudáltak,
majd ezt üvegszövettel rétegelték, és préseléssel állították elő a hibridkompozitokat. A
hibridkompozitok vizsgálata előtt az MWCNT tartalmú PA6 nanokompozitokat is
megvizsgálták. Az MFI vizsgálatok során kiderült, hogy 0,5; 1 m% MWCNT adagolása
nem változtatott jelentősen az MFI értékeken, de ennél magasabb MWCNT tartalmú
kompozitoknál erős csökkenést tapasztaltak. A hibridkompozitok előállítása után, azok
hajlító-mechanikai tulajdonságait összevetették a nanokompozitokéval, illetve a tiszta
mátrixszal (20. ábra).

26

a)

b)

20. ábra MWCNT tartalmú nano-, és hibridkompozitok hajlítási tulajdonságai,
a) hajlító rugalmassági modulus; b) hajlítószilárdság [82]

A nanokompozitokat tekintve megállapították, hogy mind a hajlítószilárdság, mind a
hajlító rugalmassági modulus növekszik a nanocsőtartalom növelésével, viszont a
vegyes erősítésű kompozitokban kiemelkedő hibridhatást csak 0,5, illetve 1 m%
MWCNT tartalmú rendszereknél tapasztaltak. A nanocsőtartalom növekedésével a
szakítószilárdság és a húzó rugalmassági modulus csak kismértékben növekedett, míg a
szakadási nyúlás nem változott. A nagyobb nanocsőtartalmú hibrid rendszereknél
kevésbé érvényesült a kettős erősítés pozitív hatása. Ezt a nanocső jelenlétének
következtében megnövekedett viszkozitással, és ezzel összefüggésben a rosszabb
impregnálással magyarázták.
Kornmann és munkatársai [83] kézi laminálással, majd azt követően vákuum
alkalmazásával állítottak elő hibridkompozitokat. Először epoxi mátrixhoz adtak
10 m%, általuk előzetesen felületkezelt, Somasif ME-100 típusú szintetikus
rétegszilikátot. Hagyományos erősítőanyagként nyolc réteg üvegszálpaplant használtak.
Az így készített kompozit próbatesteket -140°C-on eltörték, és a töretfelületeket
pásztázó elektronmikroszkópiával vizsgálták (21. ábra). Erősítettlen epoxi alkalmazása
esetén a szálak elváltak a mátrixtól, gyenge adhéziót tapasztaltak, a kompozit igen
ridegen viselkedett (21.a.,b. ábrák). Nanokompozit mátrix esetén a töretfelület jóval
tagoltabbnak bizonyult (21.c. ábra). A nanorészecskék kivehetőek a szálak felületén
(21.d. ábra), ezt a rétegszilikátok szálakhoz történő nagyobb affinitásával magyarázták.
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a)

b)

c)

d)

21. ábra SEM felvételek üvegszál erősítésű epoxi (a, b), illetve a hibridkompozitok (c, d)
töretfelületéről, különböző nagyítások mellett [83]
(A mérőlécek hossza rendre: 150, 30, 100, illetve 25 µm)

A mechanikai tulajdonságok jellemzésére hajlítóvizsgálatot végeztek. Mind a
hajlítószilárdság, mind a hajlító rugalmassági modulus tekintetében növekedést
figyeltek meg (5. táblázat). A hajlítószilárdság esetében a javulás elérte a 36%-ot.
Mindemellett a hajlítóvizsgálat során bekövetkező tönkremenetelhez tartozó lehajlás is
megnőtt, amennyiben nanorészecske is volt a rendszerben.

Anyag
Hagyományos
kompozit
Hibrid kompozit

Hajlítószilárdság
[MPa]

Hajlító rugalmassági A tönkremenetelhez
tartozó lehajlás
modulus
[%]
[GPa]

503,7 ± 18,5

24,5 ± 1,4

1,7 ± 0,1

642,0 ± 17,6

25,9 ± 1,1

2,1 ± 0,1

5. táblázat Hajlítási tulajdonságok epoxi mátrixú üvegszál erősítésű,
és nanokompozit erősítésű kompozitok esetén [83]

A hajlítási tulajdonságok növekedését azzal magyarázták, hogy a nanorészecskék a
szálakhoz tapadva a mátrix és az erősítőszál között jobb kapcsolatot alakítottak ki,
miközben a nanorészecskék jelenléte a mátrix tulajdonságait is javította.
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2.3. A bazaltszál, mint kompozit erősítőanyag
A bazalt igen gyakori, vulkanikus eredetű kőzet, építési célokra évezredek óta
használják. Olvadáspontja 1350 és 1700°C között van, ahonnan hirtelen lehűtve
üvegszerű, amorf anyagot kapunk, amelynek átlagos sűrűsége 2,7 g/cm3, és igen széles
hőmérséklettartományban felhasználható (-200-tól 600°C-ig). Lassú hűtés esetén többékevésbé rendezett, kristályos szerkezet keletkezik. A bazalt kémiai összetétele rendkívül
hasonlít az üveghez, főbb összetevői a követezőek: SiO2, Al2O3, CaO, MgO, FeO és
Fe2O3. A bazaltszál elsődlegesen, mint szigetelő és rezgéscsillapító anyag kerül
felhasználásra az építőiparban, bazaltgyapot formában, ahol kihasználják vegyi
közömbösségét,

korrózióállóságát,

éghetetlenségét.

Erősítőanyagként

történő

alkalmazása először a volt Szovjetunióban vetődött fel egy űrhajózási projekt kapcsán, a
’80-as években. Az erősítési célra szánt bazaltszál nagyrészét a mai napig elsősorban
Oroszországban és Ukrajnában állítják elő [12].
A bazaltszálak előállítása általában két különböző módon történik: Junkerstechnológiával, illetve folytonos üzemben. A Junkers-technológiával rövid, szálfejekkel
rendelkező szálakat, míg a folytonos bazaltszálat a folytonos üvegszál gyártásához
hasonló módon állítanak elő. Ez utóbbi típus jóval kedvezőbb szilárdsági
tulajdonságokkal rendelkezik, és nem tartalmaz szálfejeket sem [84-86].
A bazaltszálak polimer kompozit erősítőanyagként történő felhasználására már
számos példa létezik. Elmondható, hogy a Junkers-technológiával előállított bazaltszál
alkalmazása kevésbé hatékony, mint a folytonos bazaltszálé, és ezt főként a
kompozitban is megjelenő feszültséggyűjtő helyként funkcionáló letöredezett szálfejek
okozzák, míg folytonos szál alkalmazásával kiváló mechanikai tulajdonságokkal
rendelkező kompozitok állíthatóak elő [84,86-88].
Bazaltszálat és nanorészecskét is tartalmazó hibridkompozitokkal eddig csak
kevesen foglalkoztak. Chen és kutatócsoportja [89] unidirekcionális bazaltszál-erősítésű
laminátokat hoztak létre, mátrixanyagként MWCNT-vel töltött epoxit használtak. A
megfelelő diszperzió elérése érdekében összetett eljárást alkalmaztak. A nanocsöveket
kétféle módon funkcionalizálták: savas kezelésnek vetették alá (s-MWCNT), illetve az
s-MWCNT-t tovább kezelték fenil-glicidil-éterrel (PGE-MWCNT). A nanocsöveket
tetrahidrofuránban ultrahangos kezelésnek vetették alá. Az így előzetesen fellazított
nanocsőaggregátumokat vitték epoxi mátrixba, nagy nyíróerőt kifejtő keverő
segítségével, és 0,5; 1,5 V% tartalmú kompozitokat hoztak létre. A bazaltrovingokat
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átimpregnálták és egy dobra tekercselték, az így előkészített pre-preget a dobról
levágták, és 0/90/90/0 rétegrendű laminátokat hoztak létre. A térhálósítást fűtött présben
végezték, nyomás alatt. A próbatesteken többek között húzóvizsgálatot végeztek, amely
során kiderült, hogy a nem felületkezelt nanocső jelenléte esetén kismértékben
csökkentek a húzó-mechanikai jellemzők (6. táblázat). Amennyiben s-MWCNT-t adtak
a rendszerhez, akkor mind a húzó rugalmassági modulus, mind a húzószilárdság
növekedett, különösen a nagyobb nanocsőtartalmú esetben. A PGE-MWCNT
alkalmazása esetén a növekedés kisebb mértékű volt. A növekedést azzal magyarázták,
hogy a felületkezelés hatására jobban eloszlottak a nanocsövek a mátrixban, és jobb
adhéziós kapcsolat alakult ki, így a mátrix a feszültséget hatékonyabban tudta
közvetíteni a bazaltszálak felé.
Húzó rugalmassági
Anyag
modulus
[GPa]
epoxi+BF
27,7 ± 0,4
epoxi+BF+0,5 V% MWCNT
27,4 ± 0,8
epoxi+BF+0,5 V% s-MWCNT
30,4 ± 1,3
epoxi+BF+0,5 V% PGE-MWCNT
29,9 ± 0,8
epoxi+BF+1,5 V% MWCNT
28,5 ± 1,2
epoxi+BF+1,5 V% s-MWCNT
36,4 ± 0,9
epoxi+BF+1,5 V% PGE-MWCNT
34,9 ± 0,7

Húzószilárdság
[MPa]
584,7 ± 10,3
564,0 ± 31,0
635,7 ± 33,8
608,8 ± 20,0
504,0 ± 42,0
627,7 ± 25,5
615,1 ± 19,7

6. táblázat A BF laminátok húzó rugalmassági modulusa és húzószilárdsága [89]

2.4. A nagyenergiájú sugárzások szerepe a polimer kompozitok előállításánál
A polimerek elektronsugárzással (EB) történő kémiai módosításával már több,
mint 50 éve foglalkoznak. Elektron-, illetve más ionizáló sugárzások hatására a
polimerekben térhálósodás, ojtás, illetve degradáció következhet be. Ezek közül a
térhálósodás a legfontosabb, hiszen az rendszerint javítja az anyag mechanikai
tulajdonságait, hőállóságát és a kémiai ellenállóképességét. Fontos azonban
megemlíteni, hogy a keresztkötések kialakulása, illetve a lánchasadás egyszerre léphet
fel a besugárzás folyamán, és ekkor rendszerint az egyik jelenség túlsúlyba kerül.
Például PE esetén a térhálósodás, míg izotaktikus PP esetén a lánchasadás a jellemző,
amely akár a polimer teljes degradációjához is vezethet. PA6 esetén a két jelenség közel
egyensúlyban van, alacsony sugárzási dózisoknál nem lép fel különösebb degradáció.
Az ojtásos kopolimerizáció során általában egy gerjesztett polimerlánc lép reakcióba
monomerekkel. A létrehozott elágazásos szerkezettel jobb adhéziót lehet elérni, a
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nedvesíthetőséget, a biokompatibilitást, a termikus stabilitást, az égésállóságot, illetve a
kémiai ellenállóságot lehet fokozni [90,91].
A nanokompozitok egyik leghatékonyabb előállítási módja a már említett in situ
polimerizáció, amelyben a szilikát rétegek szétválasztását a monomerek helyben
(in situ) történő polimerizációjával érjük el. A polimerizációs láncreakció elindításához
legtöbbször kémiai iniciálást alkalmaznak, amely gyors lefolyású láncreakciót indít be
és jelentős hőfejlődéssel jár. A polimerizációt azonban különféle sugárzásokkal is lehet
iniciálni (röntgen-, UV-, EB). Nagy jelentősége van annak, hogy a sugárzásos iniciálás
független a hőmérséklettől, a láncreakció jól szabályozható és időzíthető [91-94].
Decker és társai [95] UV-sugárzás segítségével állítottak elő rétegszilikátpolimer nanokompozitokat. Kísérleteik során fotoiniciátort tartalmazó multifunkciós
monomerekben duzzasztottak rétegszilikátokat, majd az így kapott szuszpenziót UV
fény hatásának tették ki, amelynek hatására a polimerizáció végbement. Kísérleteikhez
többek között hexándiol-diakrilát reaktív oldószert tartalmazó uretán-akrilátot, és
montmorillonitot alkalmaztak. Kimutatták, hogy a szilikáttartalom növelésével mind a
szakadási nyúlás, mind a húzószilárdság növekszik (22. ábra).

22. ábra A szilikáttartalom hatása a húzási tulajdonságokra UV-kezelt poliuretán-akrilát
nanokompozit esetén [95]

Keller és társai [96] is UV-sugárzást alkalmaztak kompozitjaik előállításához.
Az UV-kezelt gyanta négy fő komponensből állt: akril-monomer, akrilát funkciós
csoporttal rendelkező oligomer, fotoiniciátor, illetve ásványi töltőanyag. Különféle
rétegszilikátokat alkalmaztak, amelyek között volt természetes és ammónium-sóval
felületkezelt is. Attól függően, hogy melyiket alkalmazták, alapvetően más
eredményeket kaptak. Azt tapasztalták, hogy természetes rétegszilikát alkalmazása
esetén a rétegszétválás nem tökéletes, inkább mikrokompozit jön létre, a felületkezelt
esetben a rétegszétválás nagyobb mértékben valósult meg, ezeket az anyagokat
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nevezték nanokompozitnak. A 23. ábra a húzási tulajdonságokat mutatja poliuretánakrilát mátrix esetén.

a)

b)

23. ábra A töltőanyag-tartalom hatása a húzószilárdságra (a), illetve a szakadási nyúlásra (b) UV-kezelt
poliuretán-akrilát kompozitok esetében.
(MICRO: nem kezelt montmorillonit, NANO: felületkezelt montmorillonit esetén) [96]

Megállapították, hogy a felületkezelt rétegszilikát alkalmazása esetén mind a szakadási
nyúlás, mind a húzószilárdság növekszik, ellentétben a nem felületkezelt esettel, ahol a
tulajdonságok értékeinek csökkenését tapasztalták.
Ray és kutatótársai [97] az elektronsugárzást elsődlegesen montmorillonit
felületkezelésére

használták.

Akrilát

típusú

monomerekben

duzzasztották

a

rétegszilikátot, majd azt besugarazva kapták a felületkezelt erősítőanyagot. Az ilyen
módon létrehozott anyagot többlépcsős rendszerben, belső keverő segítségével vitték
etilén-oktén kopolimerbe. A felületkezelés összességében kedvezően hatott a létrehozott
kompozit statikus és dinamikus mechanikai tulajdonságaira. Az eredmények különösen
kedvezően alakultak, amikor az elkészített kompozit térhálósítását nem peroxiddal,
hanem ismételt besugárzással oldották meg.
2.5. A szakirodalom kritikai elemzése, célkitűzések
Az irodalmi áttekintésben először bemutattam a szálformájú erősítőanyagokra
jellemző felület-térfogat arány változását az átmérő, illetve a hosszúság függvényében,
amely során rámutattam, hogy nemcsak a hosszú szálak, hanem a vékony (korongot
közelítő alakú), lemezes anyagok is alkalmasak polimerek erősítésére. Ezek után
bemutattam néhány lemezes, illetve szálas szerkezetű nanoméretű erősítőanyagot. Ezek
közül részletesen a montmorillonittal, valamint a szén nanocsővel foglalkoztam. A
kutatásaimhoz ezeket az erősítőanyagokat használtam fel, mivel mind fizikai, mind
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mechanikai tulajdonságaik eleget tesznek a kompozit erősítőanyag alapvető
követelményeinek: nagy fajlagos felülettel, kiváló szilárdsággal, illetve húzó
rugalmassági modulussal rendelkeznek. A nanorészecskék polimer kompozitokban
történő alkalmazása során a legfőbb problémák a részecskék közötti erős vonzóerő
következtében fellépő nehéz eloszlathatóság és az aggregálódási hajlam. Ezek
kiküszöbölése

érdekében

fontos

a

megfelelő

anyagpárosítás,

a

részecskék

felületkezelése, valamint a nanokompozit előállításának módjának megválasztása. A
kísérleteimhez egy az ipari gyakorlatban jól bevált műszaki műanyagot, a poliamid 6-ot
választottam. A nanokompozitok előállításának három módszere: az ömledékes eljárás,
az in situ polimerizáció, illetve az oldószeres eljárás közül az ömledékes eljárást és azon
belül az extrudálást választottam célszerű technológiai megvalósíthatósága miatt.
Számos kutató igazolta, hogy a nanorészecskék már igen kis mennyiségben is jelentősen
módosítják a mátrix tulajdonságait, így az általam előállított anyagoknál 1 m%
nanorészecskét adagoltam. [2,25,49,58-61,64,65,75,77,82].
A szakirodalmi adatokból az látszik, hogy a feldolgozási paraméterek jelentősen
befolyásolhatják

a

nanokompozitok

mechanikai

tulajdonságait.

A

legjobb

nanorészecske eloszlást a polimer ömledékben ébresztett nagy nyíróerők esetén érték el,
azaz magas fordulatszámú extrúzió, illetve különböző nyíróelemek alkalmazása esetén
[49,63]. Az extrudálási hőmérséklet hatását azonban részletesen még nem tárták fel.
A szén nanocsöveknél hasonló aggregálódási problémákkal találkoztak a kutatók,
mint a rétegszilikátok alkalmazása esetében. A megfelelő diszperzió eléréséhez a nagy
nyíróerő alkalmazása itt is célravezető lehet. A többfalú szén nanocsövek könnyebben
diszpergálhatóak. Ez a többfalú szén nanocsövek nagyobb sűrűségével (azonos bekevert
tömeg

esetén

kisebb darabszám),

illetve

a

kisebb felület/térfogat

aránnyal

magyarázható, hiszen így fajlagosan nagyobb nyíróerő jut egy nanocsőre [32,34]. Ezek
alapján a montmorilloniton kívül az MWCNT-t alkalmazása mellett döntöttem.
A nanocsövek PA6 kompozitokban történő alkalmazása során még nem teljesen
tisztázott azok hatása a PA6 kristályos szerkezetére. Sun és társai [67] például a
kristályos részarány csökkenését, míg Meng és társai [77] a kristályos részarány
növekedését tapasztalták. E kérdés alaposabb vizsgálatát is célul tűztem ki.
Az üvegszálerősítésű, nanorészecske tartalmú hibridkompozitok előállítására már
vannak példák a szakirodalomban, viszont a bazaltszál alkalmazása hibridrendszerekben
egyelőre kevésbé kutatott terület. Az üvegszálas hibrid-nanokompozitok esetén
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jelentkező kedvező mechanikai tulajdonságok bazaltszál alkalmazása esetén is
jelentkezhetnek.
A már említett felületkezelés egyik módja lehet az elektronbesugárzás alkalmazása
is, amely in situ polimerizációt indíthat el. Az elektronsugárzás során jó esély van arra,
hogy az ojtott kopolimer oldallánc elsőrendű kötéssel kapcsolódjon az ásványi
részecske felületéhez. Ez a szokásos eljárásokkal szemben erősebb kötőerőt biztosíthat a
mátrix és az erősítőanyag között.
Az irodalom áttekintése alapján a célom olyan új nanokompozit előállítási
technológia kifejlesztése, amellyel a nanorészecskék jobb diszperzióját lehet elérni. Ezt
az előállítási paraméterek optimálásával, az alkalmazott nanorészecskék esetleges
felületi módosításával szeretném elérni. További célom hagyományos szálerősítéssel és
nanorészecske erősítéssel rendelkező hibrid nanokompozitok létrehozása is. A
hibridizációtól a nanorészecskék még kedvezőbb eloszlatását, szinergikus hatásokat, és
ezáltal a határjellemzők javulását várom. Az előállított kompozitokat mechanikai, és
morfológiai tulajdonságaik alapján minősítem.
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3. Felhasznált anyagok, alkalmazott módszerek és berendezések
Ebben a fejezetben bemutatom a felhasznált alapanyagokat, azok feldolgozási
módszereit és előkészítési lépéseit, valamint az előállított kompozitok minősítésére
használt berendezéseket és módszereket.
3.1. Felhasznált anyagok
A kísérletekhez alkalmazott rétegszilikát a Süd Chemie AG által gyártott
Nanofil 9 típusú, kvatener ammóniumsóval kezelt montmorillonit volt (továbbiakban
MMT).
Az MMT további módosításához három különböző reaktív anyag közül
választottam ki a technológia szempontjából legalkalmasabbat. Ezek a DERAKANE
411-350 típusú dián-epoxi-akrilát (24.a. ábra), a Merck által gyártott 2-hidroxi-etilmetakrilát (HEMA) (24.b. ábra), valamint sztirol monomer (24.c. ábra) voltak. A diánepoxi-akrilát

és

a

HEMA

elektronsugárzással

történő

polimerizálhatóságát

előkísérletekkel igazoltam [98,99]: egy üveglapra mindkét anyagból vékony réteget
vittem fel, majd azokat egy 175 keV-os Electrocurtrain elektronbesugárzó berendezéssel
besugaraztam. Az alkalmazott sugárdózis 150 kGy volt. A besugárzás után a minták
megszilárdultak, tehát a polimerizáció végbement.

a)

b)

c)

24. ábra Az egyes molekulák felépítése
a, dián-epoxi-akrilát [103]; b, 2-hidroxi-etil-metakrilát [104]; c) sztirol monomer [105]

Sztirollal ugyanez az eljárás nem volt végrehajtható, annak gyors párolgása miatt.
Mindazonáltal sztirolt gyakran alkalmaznak különböző anyagok felületkezelésére. A
monomer egy másik polimer láncra történő ojtásának egyik lehetősége az
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elektronsugárzás alkalmazása, valamint a sztirol monomer in situ polimerizációval
történő MMT nanokompozit előállítására is kiválóan alkalmas [57,100-102].
Mátrixanyagként a Schulman AG által gyártott Schulamid 6 MV 13 F típusú
poliamidot alkalmaztam (továbbiakban PA6).
A szálerősítéshez az ukrán Kamenny Vek Ltd. által gyártott BCS 13.6.KV02
típusú bazaltszálat használtam fel (25. ábra). A szálak folytonos szálhúzás
technológiával gyártott, vágott szálak voltak (névleges átmérő: 13 µm, átlagos
hosszúság: 6 mm). A bazaltszálak a gyártó által egy szilán-típusú felületkezelő szerrel
epoxi erősítéséhez voltak kezelve, ami a szakirodalmi adatok szerint a PA6 mátrixszal is
kedvező adhéziós kapcsolatot biztosít [106].

25. ábraA felhasznált bazaltszál

A nanocső erősítéshez a BAYER cég által gyártott Baytubes® C 150 P típusú
többfalú szén nanocsöveket (MWCNT) alkalmaztam (26. ábra). A nanocsövek a gyártó
szerint semmilyen felületkezeléssel nem voltak ellátva. A nanocsövek átlagos átmérője
13-16 nm, a hosszúságuk pedig 1-10 µm volt.

26. ábra Az alkalmazott nanocsövekről készült SEM felvétel
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3.2. Alkalmazott módszerek és berendezések
Szárítás
Feldolgozás előtt a PA6 tartalmú anyagokat Heraeus UT-20 típusú
szárítószekrényben szárítottam, az anyag adatlapjának megfelelően 80°C-on, 4 órán
keresztül.
Belső keverő
A kísérletek első fázisában anyagaimat 50 ml-es Brabender Plasti-Corder
814600 típusú belső keverő segítségével állítottam elő. A keverést 220°C-on
20 fordulat/perc keverési sebesség mellett végeztem. A keverést a polimer ömledék
állapotba kerülésétől számított 10 percig végeztem. Az erősítőanyagot a polimer
ömledékállapotba jutása után adagoltam.
Elektronbesugárzás
Az elektronkezelést az Energy Science Inc. (ESI) (Woburn, MA, USA) által
gyártott 175 keV-os Electrocurtain típusú elektrongyorsító berendezéssel hajtottam
végre. Az elektronsugárzás paraméterei a következők voltak: gyorsító feszültség
U = 175 kV, elektron-áram I = 6 mA, katódfűtés P = 350 W, az anyag átfutási sebessége
az elektronsugár alatt: v = 0,5 m/másodperc. A kezelést a monomerek teljes konverziója
céljából, és a túlhevülés elkerülése érdekében négy dózisrészben adtam. A
paraméterekből számított összdózis értéke D = 150 kGy.
Préselés
A sajtolást Collin P 200 E típusú laboratóriumi préssel végeztem. A préselés
során a hőmérsékletet 230°C-ig emeltem, a nyomás 150 bar volt. Öt percig tartottam az
anyagokat ilyen körülmények között, majd vízhűtéssel lehűtöttem. A préseléshez
160x100x1 mm nagyságú préskereteket használtam. A lemezből az EN ISO 527-1
szabványnak megfelelően vágtam ki szabványos szakító próbatesteket.
Extrúzió
Az extrudálást Brabender Plasti-Corder PL2100 típusú ikercsigás extruderen
végeztem, a fordulatszám minden esetben 10 fordulat/perc volt. A csigák átmérője
25 mm, az l/d viszony 20. A zónahőmérsékleteket a kísérleti eredmények résznél
közlöm.
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Fröccsöntés
A fröccsöntést Arburg Allrounder 320 C 600-250 típusú fröccsöntőgéppel
végeztem. A fröccsöntéssel előállított 4x10 mm-es keresztmetszetű próbatestek
megfelelnek az MSZ EN ISO 527-2 szabványnak. A fröccsöntés minden anyag esetében
azonos paraméterek mellett történt (7. táblázat).

1. Zóna [ºC]

255

2. Zóna [ºC]

260

3. Zóna [ºC]

265

4. Zóna [ºC]

270

5. Zóna [ºC]

275

Szerszámhőmérséklet [ºC]

80

3

Adagtérfogat [cm ]
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Fröccsnyomás [bar]

1500

Átkapcsolási pont [cm3]

13
3

Befröccsöntési sebesség [cm /s]

40

Utónyomás [bar]

400

Utónyomás ideje [s]

20

Maradék hűtési idő [s]

20

7. táblázat A fröccsöntési paraméterek

Folyási Mutatószám (MFI, Melt Flow Index)
Az MFI méréseket CEAST Modular Melt Flow 7027.000 típusú kapilláris
plasztométerrel végeztem, az MSZ EN ISO 1133 szabványnak megfelelően, a
következő paraméterek mellett: a kapilláris hossza L = 8 mm, a kapilláris sugara:
r = 1 mm, a dugattyú átmérője: d = 9 mm, a terhelő tömeg: m = 2,16 kg voltak. A
vizsgálati hőmérsékleteket a mérési eredményeknél tüntetem fel. Minden anyagnál 5-5
mérést végeztem.
Kondicionálás
A mátrixanyagként alkalmazott PA6 fizikai tulajdonságai nagyban függnek az
anyag hőmérsékletétől és nedvességtartalmától, ezért a mintákat az egyes vizsgálatok
előtt legalább 48 órán keresztül, MEMMERT HCP 153 típusú klímakamrában 25°C-on
50% relatív páratartalom mellett kondicionáltam.
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Röntgendiffrakció (XRD)
A

MMT

rétegtávolságának

meghatározására,

valamint

a

PA6

kristályszerkezetében létrejövő változások feltárására Philips típusú röntgendiffrakciós
(XRD) berendezést használtam, PW 1730 típusú generátorral felszerelve. A pásztázási
tartomány: 2Θ = 1-42°, a hullámhossz λ = 1.54186 Å volt. Anyagonként egy próbatestet
vizsgáltát végeztem el. A rétegtávolságokat a Bragg törvény alapján (2) határoztam meg
[107]:
2e sin Θ = λ

(2)

ahol ,e’ az atomsíkok közötti távolság, az ún. Bragg szög, ami a beeső és a diffraktált
sugár iránya közötti szög fele.
Húzóvizsgálat
A húzóvizsgálatokat Zwick Z020 típusú számítógép vezérelt szakítógéppel
végeztem az MSZ EN ISO 527-1:1999 szabvány szerint. A befogási hossz a préselt
próbatesteknél 30 mm, a fröccsöntött mintáknál 110 mm volt. Azért, hogy az
eredmények összehasonlíthatóak legyenek, törekedtem rá, hogy a szakítóvizsgálat során
a deformációsebességek is közel legyenek egymáshoz. Így a szakítás sebessége a préselt
próbatestek esetén 2 mm/perc, a fröccsöntött próbatesteknél 5 mm/perc volt. Az erőelmozdulás görbéből húzószilárdságot (σM), szakadási nyúlást (εB) határoztam meg. A
szakadási nyúlást a keresztfej elmozdulás alapján számoltam. A húzó rugalmassági
modulus (E) pontos meghatározása érdekében videoextenzométert alkalmaztam. Az E
meghatározásánál a szakítósebesség a préselt próbatesteknél és a fröccsöntött
próbatesteknél egyaránt 2 mm/perc volt. A húzó rugalmassági modulust a feszültségdeformáció görbe kezdeti szakaszának legmeredekebb szakaszára illesztett egyenes
meredekségéből számítottam. Anyagonként öt próbatest vizsgálatát végeztem el.
A ciklikus húzóvizsgálatnál erővezérlést alkalmaztam, a terhelés ráadásának,
illetve levételének sebessége 100 N/s volt. A terhelést ciklusonként 100 N-nal növeltem.
Az egyes ciklusok között 30 s pihentetést állítottam be. Ennél a vizsgálatnál
anyagonként egy próbatestet használtam fel.
Hajlítóvizsgálat
A hárompontos hajlítóvizsgálatot Zwick Z020 típusú univerzális számítógépvezérlésű terhelőgépen végeztem, az MSZ EN ISO 178 szabványnak megfelelően. A
próbatest alátámasztási távolsága 64 mm, a hajlítás sebessége 2 mm/perc volt. Mivel a
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hajlítás során a próbatestek nem törtek el a szabványban megadott határlehajlásig (ez
4 mm

vastag

próbatest

esetén

6

mm),

ezért

a

határlehajláshoz

tartozó

feszültségértékeket, azaz a határhajlító feszültséget számoltam ki minden esetben. A
hajlító rugalmassági modulus meghatározásánál is - a szakításnál leírtakhoz hasonlóan a hajlítógörbe kezdeti, szakaszát vettem alapul. Anyagonként öt próbatest vizsgálatát
hajtottam végre.
Differenciális Pásztázó Kalorimetria (DSC)
A PA6 kristályos csúcsainak, és kristályos részarányának meghatározását
Perkin-Elmer DSC-2 berendezéssel végeztem. A fűtési sebesség 10°C/perc volt, a
méréseket inert atmoszférában 30 ml/perc áramlási sebességű N2 jelenlétében végeztem.
A kristályos csúcsok meghatározásánál öt párhuzamos mérés eredményeinek az átlagát
vettem figyelembe. A kristályosság számításánál a 100%-ban kristályos PA6 átlagos (az
α- és a γ kristályos módosulatok olvadáshője különböző) olvadáshőjét 188 J/g-nak
vettem [108].
Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
Az anyagok töretfelületeinek morfológiai felépítésének és szerkezetének
tanulmányozásához egy JEOL JSM-6380 LA típusú pásztázó elektronmikroszkópot
alkalmaztam. A vizsgált minták a szakításhoz alkalmazott próbatestek töretfelületei
voltak. Ezekre minden esetben elektromosan vezető aranyréteget gőzöltem rá, és egy
elektromosan vezető ragasztócsík segítségével rögzítettem őket egy fém mintatartóra, a
minta töltődésének elkerülése végett. Meg kell jegyezni, hogy az aranyozás miatt a
nanorészecskék mérete nagyobbnak tűnik, hiszen a vizsgálandó felületre több tíz nm
vastag aranyréteg került.
Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)
A transzmissziós elektronmikroszkópiát egy LEO 912 Omega típusú
berendezéssel végeztem el. A vizsgálantó minták elkészítése Leica Ultracut microtome
berendezéssel történt.
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4. Kísérleti eredmények és kiértékelésük
Ebben a fejezetben először az ömledék keverési hőmérséklet hatását vizsgálom
MMT tartalmú nanokompozitok mechanikai és morfológiai tulajdonságaira. Ezután új
felületkezelési

eljárást

mutatok

be,

amely

hatására

kedvezőbb

mechanikai

tulajdonságokkal rendelkező nanokompozitok állíthatóak elő. Vizsgálom a bazaltszál
jelenlétének hatását PA6 mátrixú és felületkezelt MMT, illetve többfalú szén
nanocsöveket tartalmazó nanokompozitok esetében. Ezek után az előállított anyagok
ciklikus terhelésre adott válaszát elemzem részletesen.
4.1. Az extrudálási paraméterek hatása a nanokompozitok tulajdonságaira
Az irodalomkutatásból kiderült, hogy az ömledék keverés során a nyíróerőket
befolyásoló extrudálási hőmérséklet jelentős hatással lehet a nanokompozitok végső
tulajdonságaira. Ennek tanulmányozása érdekében extrudálással, majd az extrudált
granulátum ezt követő fröccsöntésével állítottam elő 1 m% Nanofil 9 (MMT) tartalmú
PA6 mátrixú nanokompozit próbatesteket. Azért esett a választásom az 1 m%
erősítőanyag mennyiségre, mert ebben az esetben a nanorészecskék már kifejthetik
előnyös mechanikai hatásukat, viszont az ömledék tulajdonságaira még nincsenek
jelentős hatással, így az extrudálási hőmérséklet hatása jobban vizsgálható. Az
extrudálás során az ömledék hőmérsékletének változtatásával elsősorban a nyírási
viszonyok változnak: a nanorészecskék jelenléte növeli az ömledék viszkozitását,
különösen magasabb részecsketartalmak esetén, viszont az extrudálási hőmérséklet
növelése csökkenti a viszkozitást. Az ömledék keverés hőmérsékletével várhatóan
befolyásolható az MMT eloszlás, illetve a rétegszétválás mértéke. A mechanikai
vizsgálatok során az alacsony részecsketartalom miatt esetleg csak kis eltérések
várhatók az egyes jellemzők esetében. Azonban ezek a kis eltérések is irányt mutatnak a
nanokompozitok ömledékes eljárással történő előállítására vonatkozóan.
A

nanokompozitok

előállításához

alkalmazott

extruder

három

külön

temperálható zónával, és egy állítható hőmérsékletű szerszámmal rendelkezett. Az
előállításnál öt különböző hőmérséklet-programmal dolgoztam (8. táblázat). Az előzetes
kísérleteim alapján 220°C alatt még nem volt feldolgozható az anyag, 260°C felett
pedig annyira lecsökkent az ömledékszilárdság, hogy abból már nem lehetett
granulálásra alkalmas anyagot előállítani. Az 1 m% MMT tartalmú kompozitok
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előállítása mellett referenciaanyagként a tiszta PA6 extrudálását is elvégeztem mind az
öt hőmérsékleten.
1. zóna

2. zóna

3. zóna

szerszám

[°C]

[°C]

[°C]

[°C]

1. (220)

215

220

220

225

2. (230)

225

230

230

235

3. (240)

235

240

240

245

4. (250)

245

250

250

255

5. (260)

255

260

260

265

Minta száma

8. táblázat Az extruder beállított zónahőmérsékletei

A

polimerömledék

viszkozitása

függ

az

ömledék

hőmérsékletétől,

a

viszkozitástól pedig az ömledékben kialakuló nyíróerők nagysága függ. Az ömledék
tulajdonságai közül ez befolyásolja leginkább a rétegszilikát lemezek egymástól történő
elválasztásának hatékonyságát. Annak érdekében, hogy információt kapjak a különböző
hőmérsékletű extrúzióknál a PA6 alapanyag viszkozitásáról, MFI méréseket végeztem,

MFI [g/10 perc]

a későbbiekben alkalmazott extrudálási hőmérsékleteken (27. ábra).
45
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MFI 2,16 kg
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260

o

Mérési hőmérséklet [ C]

27. ábra A PA6 alapanyag MFI értékei különböző hőmérsékleteken

Látható, hogy a hőmérséklet növelésével a tiszta PA6 MFI értékei is
növekedtek, tehát az anyagban ébredő belső nyíróerők csökkentek. 220°C-nál azonban
az ömledék viszkozitása még túlságosan nagy volt ahhoz, hogy a kapillárison
átáramoljon, így ebben az esetben az MFI értéke nem volt meghatározható. Kísérletet
tettem a terhelő erő növelésére, és akkor megindult az anyag áramlása a kapillárison
keresztül, tehát az anyag ömledék állapotba került. Azonban a terhelő tömeg növelése
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esetén, magasabb hőmérsékleteken már nem volt alkalmas a berendezés az MFI
meghatározására.
A

különböző

hőmérsékleteken

extrudált

anyagokat

granuláltam,

majd

fröccsöntés előtt 4 órán át 80°C-on szárítottam. A fröccsöntésnél minden esetben azonos
beállításokat alkalmaztam azért, hogy az előállított nanokompozitok tulajdonságaira
valóban csak az extrudálási hőmérséklet legyen hatással.
A fröccsöntést megelőzően megmértem az extrudált anyagok folyási indexét
(rögzített 230°C hőmérsékleten), hogy információhoz jussak azok feldolgozhatóságáról,
az anyagok viszkozitásáról (28. ábra).
40

MFI 230°C, 2,16 kg

PA 6

MFI [g/10 perc]
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PA 6/MMT
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Extrudálási hőmérséklet [ C]

28. ábra A PA6 és a PA6+MMT kompozit MFI értéke az extrudálási
hőmérséklet függvényében

A tiszta PA6 esetében az MFI az extrudálási hőmérséklet növekedésével kis mértékben
növekszik. Ezt kétmintás t-próba segítségével is alátámasztottam. Bebizonyosodott,
hogy a tiszta PA6 esetében a legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérsékleten extrudált
anyagok MFI értékei szignifikánsan különböznek egymástól, p = 0,05-ös szignifikancia
szint mellett (|t| = 3,324 > t0,05 = 2,306). A kétmintás t-próba elvégzéséhez szükséges,
pontos adatokat a 9. táblázat tartalmazza. Az MFI növekedése a PA6 termikus
degradációjával magyarázható. A rövidebb láncmolekulák könnyebben mozdulnak el
egymás mellett, ami az ömledék viszkozitásának csökkenéséhez vezet. Megjegyzem,
hogy ha összevetjük a 230°C-on mért nem extrudált és az extrudált PA6 MFI értékeit,
jelentős különbséget tapasztalunk. Az MFI 23 g/10 perc körüli értékről, 34 g/10 perc
körüli értékre növekedett.
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PA6

PA6+MMT

textrudálási

MFI

szórás

MFI

szórás

[°C]

[g/10 perc]

[g/10 perc]

[g/10 perc]

[g/10 perc]

220

34,2

0,93

32,4

0,21

230

34,4

1,73

33,1

1,22

240

35,4

1,65

32,7

0,96

250

36,1

0,87

32,3

1,56

260

36,7

1,42

32,6

1,22

9. táblázat Különböző hőmérsékleten extrudált polimer anyagok MFI (230°C, 2,16 kg)
átlag és négyzetes szórás értékei
(az értékek 5 mérés átlagai)

A PA6 hosszú ideig tartó hőállósága igen gyenge, a lánctördelődési folyamatok
magasabb hőmérsékleten szinte azonnal megindulnak (ezért javasolnak a poliamid
gyártók viszonylag rövid ideig tartó, alacsony, 80°C körüli szárítási hőmérsékletet és
gyors feldolgozást). Tehát az alapanyag és az extrudált anyag közötti MFI különbség is
a termikus degradációra vezethető vissza. A MMT jelenlétében alacsonyabb MFI
értékeket mértem, a nanorészecskék jelenlétében megnövekedett az anyag viszkozitása.
Ez utóbbi esetben viszont az extrudálási hőmérséklet növekedésével nem növekedett az
MFI értéke. Mindez arra enged következtetni, hogy a nanorészecskéket tartalmazó
ömledék hőstabilitása jobb lett a tiszta PA6-éhoz képest.
A nanorészecskék jelenléte hőre lágyuló rendszerekben magával vonja a
mátrixanyag morfológiájában történő változásokat is. A változások mértéke arányos a
nanorészecskék tömegarányával, illetve eloszlásának mértékével. A morfológiában
történő változások a kompozit mechanikai tulajdonságaira is hatással vannak. A
nanorészecskék szerepe a kompozitokban tehát kettős: egyrészt közvetlen erősítő
hatásuk van, másrészt a morfológiát megváltoztatva is hatnak a kompozitok
tulajdonságaira.
A kristályosságbeli változások megállapítására DSC méréseket végeztem. A
vizsgálatoknál a próbatestek azonos helyéről vágtam ki a mintákat, illetve a termikus
előélet hatásainak kiküszöbölése érdekében a második felfűtés eredményeit vettem
figyelembe.
A tiszta PA6 esetében (29. ábra) két kristályos módosulathoz tartozó csúcs
szuperpozíciója figyelhető meg. Az alacsonyabb kristályolvadási hőmérséklettel
rendelkező γ-, illetve a magasabb kristályolvadási hőmérséklettel rendelkező α
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módosulat, egyszerre van jelen, azonban a kristályolvadási csúcsok helye dekompozíció
nélkül nem határozható meg egyértelműen. Mindazonáltal a stabilabb α kristályos
módosulat viszonylag nagy arányban van jelen, amelynek kristályolvadási hőmérséklete
221°C körüli értékre tehető.
220°C
230°C
240°C
Exo

250°C
260°C

10 mW

190

195

200

205

210

215

220
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230

235

Hőmérséklet [ oC]

29. ábra A különböző hőmérsékleteken extrudált tiszta PA6 DSC görbéi
(a görbéken szereplő hőmérséklet értékek az extrudálási hőmérsékleteket jelzik)

Abban az esetben, amikor MMT is volt a rendszerben, megváltozott a kristályos
módosulatok részaránya (30. ábra). A γ kristályos módosulat vált dominánssá
(amelynek olvadási hőmérséklete 213°C körül van), ez egyértelműen jelzi, hogy az
általam alkalmazott MMT-nek a PA6 esetén erre a kristályos módosulatra gócképző
hatása van. Az α kristályos módosulat is jelen van a rendszerben, ezt később a röntgendiffrakciós vizsgálatok is alátámasztották.
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30. ábra PA6 + 1 m% MMT különböző hőmérsékleteken egyszer extrudált kompozitok DSC görbéi
(a görbéken szereplő hőmérséklet értékek az extrudálási hőmérsékleteket jelzik)

A γ kristályos csúcsokhoz tartozó hőmérséklet értékeket (továbbiakban γ
kristályolvadási hőmérséklet) az extrudálási hőmérséklet függvényében a 10. táblázat
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tartalmazza. Megfigyelhető, hogy a γ kristályolvadási hőmérséklet annál nagyobb,
minél magasabb az extrudálás hőmérséklete. Kétmintás t-próba segítségével
kimutattam, hogy a 220°C-nál és a 260°C-nál mért értékek p = 0,05-ös szignifikancia
szinten szignifikánsan eltérnek egymástól (|t| = 4,367 > t0,05 = 2,306).
textrudálási

γ-csúcs

[°C]

[°C]

220

212,6 ± 0,56

230

212,8 ± 0,33

240

213,4 ± 0,42

250

213,7 ± 0,53

260

214,2 ± 0,62

10. táblázat Különböző hőmérsékleten extrudált PA6+MMT kompozitok DSC görbéinek
γ-csúcshoz tartozó hőmérséklete a második felfűtés esetén
(az értékek 5 mérés átlagai)

A magasabb kristályolvadási hőmérséklet a nagyobb átlagos lamellavastagsággal
magyarázható. A lamellavastagság annál nagyobb, minél kisebb a hűlés sebessége,
hiszen ekkor a molekuláknak több idejük van egymás mellé rendeződni, illetve akkor,
ha kevesebb gócképző van a rendszerben, ugyanis ekkor a kristályok egymást kevésbé
zavarják a növekedésben. Mivel a DSC vizsgálat során a második felfűtés eredményeit
vettem figyelembe, így a termikus előélet nem játszhatott jelentős szerepet a
kristályosság alakulásában. Mivel az MMT gócképző hatással van a γ- kristályos
módosulatra,

és

alacsonyabb

extrudálási

hőmérsékletnél

alacsonyabb

volt

a

kristályolvadási hőmérséklet, tehát alacsonyabb extrudálási hőmérséklet esetén a MMT
jobban eloszlott a rendszerben, kevesebb aggregátum maradt.
A DSC görbék alapján meghatároztam az egyes anyagok kristályos részarányát
is (11. táblázat).

Kristályosság PA6 esetén [%]
szórás
Kristályosság PA6+MMT esetén [%]
szórás

220
39,9
0,70
40,1
1,42

Extrudálási hőmérséklet [°C]
230
240
250
40,1
40,1
40,4
1,32
1,43
0,91
40,8
40,3
40,7
1,09
1,96
1,51

11. táblázat A kristályosság egyszer extrudált PA6, illetve PA6+1m% MMT esetén
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260
40,3
2,12
40,3
1,33

Megfigyelhető, hogy az extrudálás hőmérsékletével a tiszta poliamid kristályos
részaránya alig változik, és erre a nanorészecskék sem voltak jelentős hatással.
A morfológia részletesebb feltárása érdekében röntgen-diffrakciós vizsgálatokat
végeztem 2Θ = 1-42° szögtartományban. A jobb elemezhetőség kedvéért 2Θ = 1-9°
(31. ábra), illetve 2Θ = 12-28° (32. ábra) szögtartományú méréseket emeltem ki,
ugyanis

az

MMT

szerkezetében

történő

változásokat

az

előbbi,

a

PA6

kristályszerkezetében bekövetkezett változásokat pedig az utóbbi szögtartományban
lehet jól nyomon követni. A vizsgálatot MMT, 240°C-on extrudált PA6, valamint két
szélsőséges helyzetben, 220 és 260°C-on extrudált MMT-t tartalmazó kompozit
anyagoknál végeztem el, hiszen a legnagyobb különbségek ezen anyagoknál várhatóak,
és a vizsgálat alapján meg lehet állapítani a hőmérsékletfüggés jelentőségét.
Az extrúzió hatására az MMT rétegtávolsága megnövekedett. A Bragg-egyenlet
alapján kiszámoltam a pontos rétegtávolságokat, amely az MMT esetében 1,99 nm-re, a
PA6+MMT esetében 2,27 nm-re adódott. Ez azt jelenti, hogy a rendszer interkalált lett,
azaz néhány PA6 molekula az MMT rétegei közé ékelődött (31. ábra).
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31. ábra Röntgendiffrakciós felvétel 240°C-on extrudált PA6 és 220, illetve 260°C-on extrudált
PA6+MMT esetében, valamint a tiszta MMT esetében
(2Θ = 1-9°szögtartományban)

A magasabb szögtartományban végzett vizsgálatok során kiderült, hogy a PA6
mátrixban minden esetben jelen van mind az α, mind a γ kristálymódosulat (32. ábra).
Az MMT-t nem tartalmazó esetben döntő részt az α, az MMT-t tartalmazó esetben
túlnyomó részt a γ módosulat mutatható ki.
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32. ábra Röntgendiffrakciós felvétel 240°C-on extrudált PA6 és 220, illetve 260°C-on extrudált
PA6+MMT esetében, valamint a tiszta MMT esetében
(2Θ = 12-28°szögtartományban)

Észrevehető, hogy a korábban már bemutatott DSC vizsgálatok eredményeivel
ellentétben a nanokompozitok esetében az α kristálymódosulat jelenléte alig mutatható
ki. A különbség fő oka az, hogy a röntgen-diffrakciós vizsgálatokat közvetlenül a
fröccsöntött próbatesteken végeztem, míg a DSC vizsgálatok esetében a második
felfűtés eredményeit vettem figyelembe. A fröccsöntésnél az anyag hirtelen hűl le, míg
a DSC mérések során a molekuláknak több idő áll rendelkezésére, hogy egymás mellé
rendeződjenek, így nagyobb mértékben lesz jelen a stabilabb α módosulat.
A röntgendiffrakciós vizsgálatok alapján elmondható, hogy az MMT a
rendszerben γ-kristályos gócképzőként van jelen. Az extrudálási hőmérséklet az MMT
tartalmú rendszerek esetén a kristályos részarányra nem volt jelentős hatással, amire
abból lehet következtetni, hogy a két görbe együtt fut (a görbék dekompozícióját nem
hajtottam végre, a kristályos részarányt a DSC-mérések során már meghatároztam). Az
eredmények összhangban vannak a DSC mérések során kapott eredményekkel.
A kialakuló belső kompozitszerkezet tanulmányozása érdekében a 230°C-on
előállított PA6+MMT kompozitokon transzmissziós elektronmikroszkópiát (TEM)
végeztem (33. ábra). A 33.a. ábrán megfigyelhető, hogy az MMT lemezeinek egy része
teljesen szétvált, exfóliált rendszer jött létre, viszont e mellett aggregátumok is
maradtak. A 33.b. ábrán interkalált szerkezet figyelhető meg (ezeket a részeket a nyilak
mutatják), amely jelenlétére az XRD mérések is utaltak. Az előállított kompozit tehát
mind a három nanokompozitban előforduló szerkezeti formát mutatja.
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a)

b)

33. ábra 230°C-on extrudált PA6+MMT kompozitról készült TEM felvételek

Az extrudálási hőmérséklet mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának
feltárása

érdekében

első

lépésben

húzóvizsgálatokat

végeztem,

amelyből

megállapítottam a húzószilárdság, a húzó rugalmassági modulus és a szakadási nyúlás
értékeket.
Az MMT, ha csak igen kis mértékben is, de minden esetben növelte a
húzószilárdság értékeket az erősítettlen mátrixhoz képest (34. ábra). A tiszta PA6 esetén
a húzószilárdság értékek csökkenését tapasztaltam az extrudálási hőmérséklet
függvényében.

Húzószilárdság [MPa]
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52,0
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260

34. ábra A húzószilárdság az extrudálási hőmérséklet függvényében

A DSC vizsgálatok során növekvő kristályos részarányt figyeltem meg, ami rendszerint
a mechanikai tulajdonságok növekedésével jár együtt, ám ez sem tudta kompenzálni a
degradáció okozta lánctördelődésből fakadó szilárdságcsökkenést. Az MMT-t
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tartalmazó esetekben azonban alig tapasztaltam eltérést az extrudálási hőmérséklet
függvényében, mindemellett a szórások is lecsökkentek, ami az MMT hatásra
bekövetkező ridegebb viselkedésnek köszönhető.
A húzó rugalmassági modulus esetén (35. ábra) hasonló jelenséget tapasztaltam,
mint a húzószilárdság esetében. A modulus értékek MMT jelenlétében magasabbak
voltak, mint a tiszta mátrix esetén. A legalacsonyabb hőmérsékletű extrúzió során
mértem a legmagasabb modulus értéket, ezután a modulus valamelyest csökkent, de
lényegesen nem változott. MMT alkalmazása nélkül a modulus jelentős mértékben
csökkent az extrudálási hőmérséklet növelésével, ami a már említett degradációval
hozható összefüggésbe.

Húzó rugalmassági modulus [MPa]
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35. ábra A húzó rugalmassági modulus az extrudálási hőmérséklet függvényében

Az MMT jelenléte csökkentette a szakadási nyúlás értékeket (36. ábra), ahogy
az várható is volt hőre lágyuló, részben kristályos polimer mátrixú kompozit esetén. A
tiszta poliamidnál rendkívül nagy szórásokat tapasztaltam, ez a nyakképződés
sajátosságaiból adódik (Amikor a nyakképződés elérte a próbatest vállát, akkor
rendszerint szakadás következett be. A nyakképződés annál tovább tartott, minél
távolabb indult meg a befűződés a befogástól.). Az MMT-s mintáknál nyakképződés
csak a legalacsonyabb hőmérsékleten extrudált anyagnál volt jellemző, ez
mindenképpen az MMT jobb eloszlására utal. A MMT-t tartalmazó kompozitoknál a
szórásértékek kisebbre adódtak.
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36. ábra A szakadási nyúlás az extrudálási hőmérséklet függvényében

A fröccsöntött, rétegszilikát tartalmú nanokompozitok – az erősítőanyag lemezes
szerkezetének köszönhetően – más jellemzőket mutathatnak húzó-, illetve hajlító
igénybevételre. Ezért az előállított anyagokat hajlítóvizsgálatnak is alávetettem. A
várakozásoknak megfelelően, az igen kis nanorészecske tartalom (1 m%) mellett
jelentős különbséget tapasztaltam a tiszta PA6 és a PA6+MMT rendszereknél mért
határhajlító feszültség (6 mm lehajlásnál mért feszültség) értékek között (37. ábra).
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37. ábra Az extrudálási hőmérséklet hatása a határhajlító feszültségre

A hőmérséklet függvényében mindkét anyagtípus esetén csökkent a határhajlító
feszültség, ez a tiszta PA6 esetén visszavezethető a már korábban említett degradációra.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a csökkenés igen kismértékű. Az MMT-t tartalmazó
esetben a csökkenés folyamatos, és nagyobb mértékű. Ez már az eloszlás mértékével
hozható összefüggésbe. Mindazonáltal itt is a legalacsonyabb extrudálási hőmérséklet
hozta a legkedvezőbb eredményt.
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A hajlító rugalmassági modulus értékek szintén növekedtek az alapmátrixhoz

Hajlító rugalmassági modulus [MPa]

képest, amennyiben MMT-t is adtam a rendszerhez (38. ábra).
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38. ábra Az extrudálási hőmérséklet hatása a hajlító rugalmassági modulusra

Az alapmátrix tekintetében itt is alig volt megfigyelhető a degradációra visszavezethető
lényeges modulus csökkenés, azonban az MMT-t is tartalmazó kompozitnál az
extrudálási hőmérséklet növelésével a modulus értékek csökkenése volt megfigyelhető.
Ezt a csökkenést azzal lehet magyarázni, hogy alacsonyabb extrudálási hőmérsékletnél
az MMT jobban eloszlott. A 220°C-on extrudált, mindössze 1 m% MMT-t tartalmazó
kompozit hajlító rugalmassági modulusa közel 15%-kal nagyobb, mint az azonos
hőmérsékleten extrudált mátrixé.
A polimer kompozit anyag mechanikai viselkedése nagyban függ a
morfológiától, ezért az anyagok szakítóvizsgálat utáni töretfelületeiről pásztázó
elektronmikroszkópos felvételeket készítettem (39. ábra). A vizsgálatok során kiderült,
hogy az MMT-tartalmú anyagok mindegyikében találhatóak aggregátumok, és ezek
egyben a tönkremenetel kiindulópontjai is. Az aggregátumok jelenléte azonban
alapvetően nem változtatta meg a tönkremenetel folyamatát. Az MMT tartalmú anyagok
töretfelületei nagyon hasonlítanak a tiszta mátrixéhoz. Minden esetben valamilyen
hibahely volt a törés kiindulópontja, ami az MMT erősítésű anyagoknál éppen egy
aggregátum volt. Az aggregátumok a mátrixszal jó adhéziós kapcsolatot alakítottak ki,
az aggregátumok és a mátrixanyag között még a tönkremenetel után is jó kapcsolat van.
Az aggregátumok jelenléte magyarázza a hajlítási és a húzási tulajdonságok közötti
eltérő viselkedést is. Ugyanis a húzóvizsgálatok során az aggregátumok jobban
befolyásolták az eredményeket, hiszen azok jobbára a próbatest keresztmetszetének
középső területein voltak megfigyelhetőek, éppen ott ahol a hajlításnál a semleges szál
van.
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a)

b)

c)

d)

39. ábra SEM képek a szakított próbatestek töretfelületéről
a) 240°C-on extrudált PA6; b) 230°C-on extrudált PA6+MMT; c) 220°C-on extrudált PA6+MMT;
d) 260°C-on extrudált PA6+MMT

Nyilvánvaló azonban, hogy az aggregátumok jelenléte nem kedvező, és ha ezek az
anyagrészek is megfelelően eloszlottak volna a rendszerben, akkor az sokkal kedvezőbb
tulajdonságokkal rendelkező nanokompozitokat eredményezhetett volna.
A nanokompozitok tulajdonságainak kismértékű, de kimutatható változását
vártam a feldolgozási hőmérséklet függvényében. Ezek a változások főleg a határhajlító
feszültség, a hajlító rugalmassági modulus, a kristályos csúcs helye esetében
jelentkeztek. Ezek az alacsonyabb feldolgozási hőmérséklet választását indokolják a
technológiában. A kedvezőbb eloszlásra utal, hogy a legalacsonyabb hőmérsékleten
extrudált nanokompozitnál nyakképződés volt jellemző. A magasabb hőmérsékleteknél
elvétve találkoztam ezzel a jelenséggel, és ha találkoztam is, akkor a befűződés után
szinte

azonnal

bekövetkezett

a

tönkremenetel.

A

feldolgozási

hőmérséklet

függvényében, míg az MMT-t tartalmazó kompozitok egyes tulajdonságainál nem
mértem nagy különbségeket, addig a tiszta PA6 esetén az extrudálási hőmérséklet
növelésével a tulajdonságok kedvezőtlenül alakultak, ami az anyag termikus
degradációjával magyarázható.
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4.2. Reaktív kötőanyag alkalmazása nanokompozitok előállításánál
Ahogy azt a szakirodalomi áttekintésben már bemutattam, az elektronbesugárzás
előnyösen befolyásolhatja a montmorillonit (MMT) és a felületkezelőszerek közötti
kapcsolatot, így a terhelésátadás az erősítőanyag és a mátrix között még hatékonyabban
valósulhat meg. Az extrudálási hőmérséklet változtatásánál bebizonyosodott, hogy az
ömledék

viszkozitási

tulajdonságai

befolyásolják

a

nanokompozitok

végső

tulajdonságait, azonban önmagában a belső nyíróerők csak részben képesek elválasztani
egymástól a nanorészecskék lemezeit. A rétegszétválasztás hatékonyabbá tételéhez az
agyagásvány további módosítására, vagy az ömledékben ébredő nyíróerők további
fokozására van szükség. Ebben az alfejezetben az erősítőanyag módosítására teszek
kísérletet, és vizsgálom annak hatását mind a mechanikai, mind a morfológiai
jellemzőkre.
Az alkalmazott MMT eleve felületkezelt agyagásvány volt (kvatener
ammóniumsóval). Mivel ennél a rendszernél a rétegszilikát lemezei már valamelyest
eltávolodtak egymástól, így könnyebben lehet a lemezek közé más anyagokat juttatni,
mintha nem felületkezelt MMT-t használnánk. Az MMT további kezelése során reaktív
anyagokat juttattam a rétegszilikát lemezei közé. Ehhez olyan monomereket
választottam, amelyek elektronsugárzás hatására polimerizálódnak. Természetesen a
kettős kötést tartalmazó monomerek másfajta iniciálás (pl. hőhatás) esetén is
polimerizálódhatnak. Kutatásom során az MMT rétegei között in situ polimerizációt
hajtottam végre, és az így kapott fellazított MMT-t használtam fel nanokompozitok
előállításához. Az in situ polimerizációt egyik esetben termikusan, a másik esetben
elektronbesugárzással iniciáltam.
Annak

eldöntésére,

hogy

milyen

monomer

alkalmazása

előnyösebb,

duzzasztásos kísérleteket végeztem. Kémcsövekben 3 g monomert kevertem 1 g
rétegszilikáthoz. A kémcsöveket lezártam, és enyhe összerázást követően 24 óráig
pihentettem. Ezt követően az ülepedés mértékéből következtetni lehetett arra, hogy az
alkalmazott anyag milyen mértékben volt képes a rétegek közé hatolni, azaz az
agyagásványt duzzasztani.
A kísérletekhez sztirolt (kismolekulájú, de szobahőmérsékleten folyékony),
DERAKANE

411-350

típusú

epoxi-akrilátot

(nagyobb

molekulájú,

viszont

elektronbesugárzás hatására könnyen térhálósodik), valamint 2-hidroxi-etil-metakrilátot
(HEMA) (kismolekulájú, poláris, azonban a polimerizációjához nagyobb sugárdózis
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szükséges, mint a DERAKANE 411-350-hez) használtam. A sztirol alig duzzasztotta az
MMT-t, míg az epoxi-akriláttal kedvezőbb eredményt értem el. A legkedvezőbb
duzzadási eredményeket azonban HEMA alkalmazása esetén tapasztaltam. Mivel az
epoxi-akrilátnak nagyobb a molekulatömege és a viszkozitása, így nehezebben férkőzik
a rétegek közé, ezért próbálkoztam a DERAKANE különböző koncentrációjú acetonos
oldatának alkalmazásával is, de a HEMA minden esetben kedvezőbb duzzasztószernek
bizonyult.
Az MMT-t tehát HEMA-val duzzasztottam. A HEMA előnye, hogy megfelelően
kicsi a molekula mérete ahhoz, hogy könnyedén a nanorészecske lemezei közé jusson,
így megnövelheti a rétegek közötti távolságot, az elektronbesugárzás által iniciált
polimerizációval pedig stabilizálni lehet ezt az állapotot. Referenciaként HEMA-val
duzzasztott, de nem besugárzott MMT-t is alkalmaztam kompozit előállítás céljából.
Az MMT-t első lépésben porcelánmozsárban 1:3 (1 tömegrész MMT 3
tömegrész HEMA) arányban HEMA-val elegyítettem, majd az így kapott szuszpenziót
légmentesen zárható üvegedénybe tettem és 24 órán keresztül pihentettem annak
érdekében, hogy az MMT részecskék duzzadása végbemenjen. Ezután a szuszpenziót
további kezelés céljából 100 µm vastag rétegben üveglapokra vittem fel: először
spatulával vittem fel az üveglapra a szuszpenziót, majd a megfelelő vastagság elérése
érdekében egy üveg kémcső mindkét végére 100 µm átmérőjű rézhuzalt tekertem, és így
húztam végig a kémcsövet az üveglapon. Erre azért volt szükség, mert a felhasznált
elektronsugárzás behatolási mélysége 120 µm körül van, az általam alkalmazott
besugárzási paraméterek mellett (lásd 3.2. alfejezet).
Az így előkészített anyag egyik felét elektronsugárzásnak, a másik felét
hőkezelésnek vetettem alá. A hőkezelésnél az anyagot szárítószekrényben 24 óráig
80°C-on tartottam. A hőkezelt, illetve a besugárzott anyagokat az üveglapokról
eltávolítottam, és egy porcelánmozsárban porítottam. Tömegméréssel megállapítottam,
hogy a hőkezelt esetben a HEMA 2/3-a elpárolgott, míg az elektronkezelés folyamán az
anyag tömege alig változott. Azért, hogy pontosabb képet kapjak arról, hogy mi történt
a hőkezelés folyamán a tiszta HEMA-t is megvizsgáltam: 20 ml monomert töltöttem
egy kémcsőbe, majd azt a fenti hőkezelési eljárásnak vetettem alá. Mivel a HEMA
stabilizált volt, így a várakozásaimnak megfelelően a polimerizáció még 24 órás
hőntartás mellett sem játszódott le. Mindez azt jelenti, hogy az MMT rétegei között
adszorbeált HEMA monomer formában maradt. Annak kiderítésére, hogy a későbbi
feldolgozás során mi történik a HEMA-val (polimerizálódik-e), előkísérletet végeztem.
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Egy kétnyakú lombikba töltöttem 30 ml HEMA-t, majd olajfürdőbe helyeztem. A
lombik

egyik

nyakára

hőmérőt,

másik

nyakára

a

HEMA

elpárolgásának

megakadályozása végett golyós hűtőoszlopot helyeztem. Az így összeállított rendszert
fűthető mágneses keverőre helyeztem. A monomert folyamatos keverés közben
fűtöttem, és 170°C-nál az anyag gélesedését tapasztaltam. Ez azt jelenti, hogy a
polimerizáció 170°C-körül történik, tehát a későbbi, gyúrókamrával, illetve extruderrel
előállított kompozitoknál, az előállítás során valóban in situ polimerizáció játszódik le.
Mivel a felületkezelés a rendelkezésre álló laboreszközökkel igen kis
termelékenységű (a viszonylag kis behatolási mélység miatt egy üveglapra csak néhány
mg anyag vihető fel), így a felületkezelés hatékonyságának megállapítására belső
keverővel hoztam létre nanokompozitokat, amihez jóval kevesebb alapanyag szükséges,
mint az extrudálással, majd fröccsöntéssel történő előállításnál. A keverést az ajánlott
feldolgozási hőmérséklet alatt, 220°C-on, a lehető legnagyobb fordulatszámon,
20 fordulat/perc keverési sebesség mellett végeztem. A szélsőséges paramétereket azért
választottam, hogy az ömledékben minél nagyobb nyíróerők ébredjenek a rétegszilikát
lemezeinek szétválasztása érdekében. Az összehasonlíthatóság kedvéért, tiszta PA6-ot is
ugyanilyen módon dolgoztam fel.
Az előállított 0,5; 1; 1,5; 2 és 3 m% MMT tartalmú (a HEMA tömegét
levontam) nanokompozit anyagokból préseléssel 1 mm vastag lapokat hoztam létre. Az
elektronbesugárzással kezelt MMT HEMA tartalma igen jelentős volt, így az az
előállított PA6 kompozit jelentős hányadát tette ki: 1,5; 3; 4,5; 6, illetve 9 m%, míg a
hőkezelésses eljárással felületkezelt MMT alkalmazása esetén a kész kompozit HEMA
tartalma: 0,5; 1; 1,5; 2 és 3 m% (hiszen ekkor a HEMA jelentős része elpárolgott).
Az újonnan előállított anyagokra a következő jelöléseket vezettem be:
PA6+MMT:

csak MMT-t tartalmazó PA6

PA6+MMT+HEMA+Q:

Hőkezelt HEMA tartalmú MMT-t tartalmazó kompozit

PA6+MMT+HEMA+EB:

HEMA-val és elektronsugárzással kezelt MMT-t
tartalmazó kompozit

Annak érdekében, hogy az előállított kompozitok belső szerkezetéről,
morfológiájáról információhoz jussak, röntgen-diffrakciós (XRD) vizsgálatokat
végeztem (40. ábra). Az MMT jelenléte megváltoztatta a mátrixanyag kristályos
szerkezetét. A PA6 jórészt α-kristályos módosulatot tartalmaz, a PA6+MMT, illetve a
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PA6+MMT+HEMA+EB esetében megjelent az anyag γ-kristályos módosulata is.
Meglepő, hogy ebben az utóbbi két esetben a vizsgálat alig mutatta ki az MMT
jelenlétét a rendszerben (eltűnt a szilikátra jellemző reflexiós csúcs). Ez azt jelenti, hogy
az MMT diszperziója nem megfelelő mértékű, az MMT jelentős rész a kompozit belső
részeiben aggregátum formában van jelen. Ezt a későbbiekben elvégzett SEM
vizsgálatok is alátámasztották (lásd 44. ábra). A hőkezelt MMT esetén nem jelent meg a
γ-kristályos módosulat, hanem a kristálytani szempontból kedvezőbb α-módosulat van
jelen. Az MMT csúcsa azonban megfigyelhető (B-csúcs). Az eredeti (A-csúcshoz
tartozó) 1,99 nm-es rétegtávolság 2,33 nm-re növekedett meg, ami interkalált,
nanokompozit szerkezetet jelent.

.
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40. ábra XRD felvételek MMT, tiszta PA6, illetve 1 m% nanorészecske tartalmú kompozitokról

Az extrudálási hőmérséklet hatásának vizsgálata során mért röntgen-diffrakciós
felvételeket (32. ábra) összevetve a belső keverővel előállított anyag esetén mérttel
megfigyelhető, hogy az extrudált anyagoknál jóval nagyobb mértékben van jelen a PA6
γ-kristályos módosulata. A eltérés minden bizonnyal a próbatestek előállítási
különbségeiből adódik (a préselésnél az anyag lassabban hűl le, így más kristályos
szerkezet alakul ki, mint fröccsöntésnél). A kristályosodási különbségek feltárására
DSC vizsgálatokat végeztem (12. táblázat). A nem kezelt MMT alig változtatta meg a
kristályos részarányt a tiszta PA6-hoz képest, míg az általam felületkezelt minták
esetében jelentősebb volt a változás.
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Minta

Kristályosság

PA6
PA6+MMT
PA6+MMT+HEMA+Q
PA6+MMT+HEMA+EB

%
40,8 ± 0,15
41,1 ± 0,42
44,0 ± 0,47
43,0 ± 0,66

12. táblázat A préselt anyagok kristályos részaránya
(tiszta PA6, illetve 1 m% erősítőanyag tartalmú esetekben)

A hőkezelt MMT alkalmazása esetén mértem a legmagasabb kristályos részarányt. A
kristályolvadási hőmérsékletekben nem tapasztaltam különösebb eltérést, minden
esetben 221°C körül volt az α kristályos módosulathoz tartozó csúcs.
Az alkalmazott részecskék mechanikai tulajdonságokra kifejtett hatását
húzóvizsgálat segítségével elemeztem. Ha a húzószilárdságot a részecsketartalom
függvényében ábrázoljuk (41. ábra), látható, hogy a PA6+MMT+HEMA+Q alacsony
részecsketartalom mellett (0,5; 1 m%) kiemelkedően kedvező eredményeket mutat. A
húzószilárdság 43 MPa-ról 60 MPa-ra emelkedett, ez közel 40%-os növekedés.

Húzószilárdság [MPa]
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41. ábra A nanokompozitok húzószilárdsága a részecsketartalom függvényében

A HEMA in situ polimerizációja ebben az esetben akkor ment végbe, amikor az
ömledék nagy nyíróhatásnak volt kitéve, így a nanorészecskék jobban eloszlottak. A
mátrixanyag viszonylag alacsony húzószilárdság értékét szintén az előállítási
technológiával lehet magyarázni, ugyanis a fröccsöntéssel szemben, a préseléssel
előállított mintákban alig érvényesül valamiféle orientációs hatás, így alacsonyabb
szilárdsági értékek adódnak. A kezeletlen MMT jelenléte meglepő módon csak nagyon
kis mértékben növelte a szilárdsági értékeket. Ez valószínűleg a gyúrókamrában ébredő
viszonylag kis nyíróerőknek köszönhető (ikercsigás, moduláris extrudercsigával,
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nyíróelemekkel rendelkező extruderben ébredő nyíróerőkhöz képest). Az elektronkezelt
MMT esetén sem tapasztaltam szilárdságnövekedést. Mivel ebben az esetben az in situ
polimerizációt a mártixanyagba történő keverés előtt hajtottam végre, így a
polimerizálódott HEMA már inkább összetartotta a rétegszilikát lemezeket, minthogy az
eloszlásban segített volna. A hőkezelt esetben 1 m% részecsketartalom felett a
húzószilárdság csökkenését figyeltem meg, a részecskékre fajlagosan kevesebb nyíróerő
jutott, így több és nagyobb aggregátum maradt a rendszerben, amely a szilárdsági
értékek csökkenéséhez vezetett. Ezt ki lehetne küszöbölni a keverés idejének
növelésével, viszont PA6 esetén ez már igen jelentős degradációhoz vezetne.
A húzó rugalmassági modulus esetén is hasonló hatásokat figyeltem meg
(42. ábra). A hőkezelt MMT esetén a modulus több mint kétszeresére növekedett az
alapmátrixéhoz képest 0,5; 1 és 1,5 m%-os rétegszilikát tartalom esetén. Az
elektronbesugárzással kezelt, illetve a kezeletlen MMT-t tartalmazó kompozitok
esetében a modulus értékek alig változtak a tiszta mátrixhoz képest.

Húzó rugalmassági modulus [MPa]
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42. ábra A nanokompozitok húzó rugalmassági modulusának változása a részecsketartalom
függvényében

A szakadási nyúlást (43. ábra) a nanorészecskék jelenléte jelentős mértékben
lecsökkentette. A kompozitok közül az általam nem felületkezelt MMT bekeverése
okozta a legkisebb csökkenést. A PA6+MMT+HEMA+Q esetén a szakadási nyúlás
rendkívüli mértékben lecsökkent, csupán néhány százalékos nyúlásokat mértem, az
anyag igen ridegen viselkedett.
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43. ábra A nanokompozitok szakadási nyúlása a részecsketartalom függvényében

Szakítás után a töretfelületeket pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam
(44. ábra).

a)

b)

c)

d)

44. ábra SEM képek a PA6, illetve 1 m% nanorészecskét tartalmazó kompozitok töretfelületéről szakítás
után: a) PA6; b) PA6+MMT; c) PA6+MMT+HEMA+Q; (d) PA6+MMT+HEMA+EB

A SEM felvételek alapján elmondható, hogy a rétegszilikátok homogén eloszlatása csak
részben sikerült, minden esetben találtam aggregátumokat a töretfelületeken (az
aggregátumokat a nyilak mutatják). A csupán MMT-t tartalmazó esetben jól látható a
megmaradt aggregátum, ami a korábbi vizsgálatokhoz hasonlóan a törés után is
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kapcsolódik a mátrixanyaghoz, viszont a HEMA alkalmazásával a kapcsolat még
inkább erősödött. HEMA használata esetén jól láthatóan a szakadás során a részecskék
felületén lévő mátrix deformálódott és szakadt el, az aggregátum felületét nem látni
(44.c.,d. ábrák), elválásokat nem tapasztaltam.
Összességében elmondható, hogy sikeresen módosítottam az általam választott
MMT-t HEMA-val. Meglepő módon az elektronsugárzás nem volt pozitív hatással a
rendszerre, de a HEMA+hőkezelés alkalmazásával igen kedvező eredményeket értem
el, amelyek mind a mechanikai tulajdonságokban, mind a morfológiai jellemzőkben
megmutatkoztak. A kedvező hatás az előállítás során a belső keverőben megvalósuló
in situ polimerizációnak köszönhető, amely nemcsak a nanorészecskék jobb
eloszlatásában, hanem a nanorészecske-mátrix kapcsolat erősítésében is szerepet
játszott.
4.3. Szálerősítésű hibrid nanokompozitok előállítása
Az előzőekben már kiderült, hogy milyen extrudálási paraméterek mellett
célszerű PA6 mátrixú nanokompozitokat létrehozni, illetve az is, hogy az MMT
HEMA-val történő kezelése még kedvezőbb eredményeket hoz. Az eddigi kísérletek
során aggregátumok valamilyen mennyiségben mindig maradtak a rendszerben.
Kutatásom ezen részében az ömledékben ébredő nyíróerők növelését hibridizáció útján
szeretném elérni, amelynek hatásaként a nanorészecskék teljesebb eloszlatását várom. A
nanorészecskék hagyományos szálerősítést is tartalmazó hibrid rendszerekben
erőteljesebb hatást tudnak kifejteni, hiszen méretüknél fogva nincsenek közvetlen
hatással a szálerősítésre, viszont a mátrixban eloszlatva erősítik magát a mátrixanyagot,
illetve a terhelést a szálak felé továbbítják [78].
Kísérleteimhez hagyományos típusú szálerősítő anyagként folytonos gyártású,
vágott bazaltszálat használtam. A bazaltszálra, mint erősítőanyagra, azért esett a
választásom, mert mind fizikai, mind mechanikai tulajdonságai közel azonosak az
általánosan elterjedt üvegszáléval, viszont hőállósága és vegyszerállósága meghaladja
az üvegszálét. Bár a bazaltszál ára egyelőre valamivel magasabb, azonban az
egyszerűbb előállítási mód miatt (egy tisztítási eljárás után már alkalmas szálgyártásra
és nincs szükség adalékolásra) a jövőben olcsóbb, gazdaságosabb megoldásnak
számíthat. PA6 mátrixú bazaltszálas hibridrendszerek előállítására mindezidáig nem
találtam példát a szakirodalomban, pedig a PA6 és kompozitjai (nano- és
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mikrokompozitok egyaránt) napjaink gyorsan terjedő, nagyszilárdságú műszaki anyagai
közé tartoznak. A kísérleteimhez választott nanorészecskék a többfalú szén nanocsövek
(MWCNT), valamint a HEMA-val módosított MMT voltak.
A hibrid rendszerek előállítása előtt célszerű megvizsgálni a bazaltszál erősítésű
PA6 kompozit elméleti szerkezeti felépítését. Ehhez az anyag egy elemi celláját vettem
alapul (45. ábra).

45. ábra A bazaltszál erősítésű kompozit elemi cellája

A számításokhoz a következő, a gyártó által megadott, illetve irodalmi adatokból
[109] vett paramétereket vettem alapul, a számításaimat a legáltalánosabban
alkalmazott, 30 m% bazaltszál tartalmú kompozit esetére vonatkoztattam:
Alapadatok:
d szál = 0,013 mm
l szál = 0,2 mm
ρszál = 2,67 g/cm3
ρmátrix = 1,13 g/cm3
Számítások:
I. A térfogat meghatározható a szál térfogata és a szál-mátrix tömegarányának
ismeretében:
Egy elemi szál térfogata:
Vszál =

d 2π
⋅ l = 2,656 ⋅ 10−8 [cm3]
4

Így kiszámolható egy elemi szál tömege:
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mszál = ρszál ⋅ Vszál = 2,67 ⋅ 2,656 ⋅ 10−8 = 7,088 ⋅ 10−8 [g]
A tömegarány felhasználásával kiszámolható egy elemi szálra eső mátrix
tömege:
m mátrix =

mszál
⋅ 0,7 = 1,654 ⋅ 10− 7 [g]
0,3

Ezek alapján már számolható az egy szálra jutó mátrix térfogat:
Vmátrix =

m mátrix
= 1,464 ⋅ 10− 7 [cm3]
ρmátrix

Egy elemi cella térfogata tehát:
V = Vszál + Vmátrix = 2,656 ⋅ 10−8 + 1,464 ⋅ 10−7 = 1,729 ⋅ 10−7 [cm3]
A térfogatot felírhatjuk a geometriai adatok alapján is (itt az ismert értékeket
µm-ben adtam meg, és ezt később figyelembevettem):
2

2

⎛ 2x + d ⎞
⎛ 2x ⋅ 13 ⎞
V = a ⋅a ⋅c = ⎜
⎟ ⋅ (2 x + l ) = ⎜
⎟ ⋅ (2x + 200) =
2 ⎠
⎝
⎝ 2 ⎠
= 4x 3 + 452x 2 + 5369 x + 16900
A két térfogatot egyenlővé téve, az összevonásokat elvégezve a következő
harmadfokú egyenlethez jutunk:

4x 3 + 452x 2 + 5369x − 156004 = 0
A gyököket iterációval kerestem meg:
x1 = negatív

x 2 = negatív

x 3 = 13,05 [µm]
A gyökök közül kettő negatívra adódott. A harmadik gyök x = 13,05 µm, azaz
két egymás mellett lévő szál távolsága átlagosan ~26,1 µm.
Az általam előállított nanorészecskéket tartalmazó rendszerekben mindig
maradtak kisebb-nagyobb aggregátumok, amelyek mérete elérte a több száz
mikrométert is (39. ábra). A hibrid rendszerek előállításánál a fenti számítások alapján a
bazaltszálak egymáshoz ennél jóval közelebb vannak, így az extrúzió során nem csak az
ömledék viszkozitása van hatással a megmaradó aggregátumok méretére, hanem
várható, hogy az egymás mellett elmozduló bazaltszálak mechanikusan is elnyírják az
aggregátumokat. Az így létrejövő kis aggregátumokat pedig már hatékonyabban tudják
felbontani az ömledékben ébredő nyíróerők.
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4.3.1. Szén nanocső tartalmú PA6 kompozit létrehozása
A hibrid kompozitok létrehozása előtt MWCNT-vel erősített kompozitokat
állítottam elő, a hibrid rendszernél alkalmazandó nanocsőmennyiség megállapítása
érdekében. A nanocsövek kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok, ám
eloszlatásuk termoplasztikus mátrixban hasonló nehézségekbe ütközik, mint az az
MMT-nél tapasztalható. Felületkezelésük pedig nem oldható meg olyan módon, mint az
MMT-nél, hiszen itt nem a rétegeket kell egymástól eltávolítani, hanem a nanocsövekre
kémiai úton kell ojtani különböző funkciós csoportokat, amely megbonthatja a nanocső
szerkezetét és ezáltal annak mechanikai tulajdonságait is módosítja.
A nem felületkezelt nanocsövek eloszlatásánál egyértelműen a nyíróerők játszák
a legfontosabb szerepet. A PA6+MWCNT kompozitok előállításánál a célom az volt,
hogy meghatározzam azt a nanocső mennyiséget, amely jól eloszlatható a PA6
mátrixban, és kedvezően befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat. Az anyagokat
extrudálás útján állítottam elő, és 0,5; 1; 1,5; 2 m% nanocső tartalmú rendszereket
hoztam létre. Az extrudálást alacsony hőmérsékleten, 220°C-on hajtottam végre. A
fröccsöntés paramétereinél a korábban leírtaktól nem tértem el. A próbatesteket szakítóés

hajlító

vizsgálatokkal

minősítettem,

a

töretfelületeket

pásztázó

elektronmikroszkópiával elemeztem, a kristályosodási eltérések feltárására DSC
vizsgálatokat végeztem.
Az előállított kompozitokat első lépésben szakítóvizsgálatnak vetettem alá,
amely alapján meghatároztam a húzószilárdságot, a húzó rugalmassági modulust, és a
szakadási nyúlást (46. ábra). A nanocső jelenléte a húzószilárdságot egyértelműen
csökkentette (46.a. ábra), ez arra utal, hogy a nanocsövek valószínűleg nem oszlottak el
tökéletesen, (bővebben erről a töretfelületek vizsgálatánál lesz szó). Csupán 0,5 m%
nanocsövet adalékolva a rendszerhez a húzószilárdság mintegy 20%-kal csökkent, de
további nanocső adalékolása nem csökkentette jelentősen a húzószilárdságot. A húzó
rugalmassági modulus tekintetében (46.b. ábra) a húzószilárdságnál tapasztaltakkal
szemben növekedést figyeltem meg. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a modulus
számítása a görbe kezdeti szakaszából történik, ahol az aggregátumok gyengítő hatása
még nem érvényesül.
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c)
46. ábra A PA6/MWCNT kompozitok húzó-mechanikai tulajdonságai a nanocső tartalom függvényében
a) Húzószilárdság; b) Húzó rugalmassági modulus; c) Szakadási nyúlás

Jellemző, hogy kevés nanocső hozzáadása esetén már jelentős mértékben növekszik a
modulus, de további nanocső hozzáadásával az értékek nem növekednek tovább. Mint
ahogyan az a hőre lágyuló mátrixú nanokompozitoknál jellemző, a szakadási nyúlás
erőteljesen lecsökkent a nanocső tartalmú a rendszerekben (46.c. ábra). A próbatestek
ridegen törtek, sem folyási, sem nyakképződési jelenséget nem tapasztaltam, tehát a
nanocső jelenléte a PA6 ridegedését eredményezte.
A hajlító vizsgálat során kiderült, hogy a húzószilárdsággal ellentétben, a
nanocsövek jelenléte kedvezően hatott mind a határhajlító feszültség (47.a. ábra), mind
a hajlító rugalmassági modulus (47.b. ábra) értékekre. Már 0,5 m% nanocső jelenléte a
rendszerben is közel megduplázta az alapmátrix esetében mért határhajlító feszültséget,
további nanocső hozzáadásával az értékek tovább nőttek, bár ez a változás már nem
számottevő.

A

hajlító

rugalmassági

modulusnál

is nagymértékű

növekedést

tapasztaltam, egészen 1 m%-os nanocső tartalomig. E felett jelentős változást nem
mutattam ki (47.b. ábra).
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47. ábra A PA6/MWCNT kompozit haljító-mechanikai tulajdonságai a nanocső tartalom függvényében
a) határlehajláshoz tartozó feszültség; b) hajlító rugalmassági modulus

A legnagyobb átlagos modulust 2 m%-os nanocső tartalomnál mértem, ahol a modulus
értéke meghaladta a 2 GPa-t, ami majdnem kétszerese az alapmátrixénak.
Az elszakított próbatestek töretfelületeit pásztázó elektronmikroszkóppal
vizsgáltam (48. ábra). Megfigyelhető, hogy aggregátumok maradtak a rendszerben,
viszont ezek jórészt mátrixszal jól átitatottak.

a)

b)

c)

48. ábra SEM képek 1 m% nanocső tartalmú szakított PA6/MWCNT kompozit próbatest töretfelületéről
a) aggregátum; b) aggregátum széle; c) aggregátum közepe
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Rendszerint a törés egy nagyobb aggregátumból indult ki (48.a. ábra). Közelebbről
vizsgálva egy ilyen aggregátum szélét, látható, hogy a nanocsövek jól kapcsolódnak a
mátrixhoz, a kapcsolat a tönkremenetel után sem szűnt meg (48.b. ábra). Hogy ennek
ellenére kedvezőtlen húzó mechanikai tulajdonságokat kaptam azt a nagyobb
aggregátumok közepének morfológiája magyarázza. Ezek szélén is hasonló
átimpregnálódás történt, mint a kisebbek esetében. Amennyiben a közepét vizsgáljuk
látható, hogy ott csak nanocsövek találhatóak és a PA6 mátrixnak nincs nyoma
(48.c. ábra) (megjegyzendő, hogy az aranyozás miatt a nanocsövek mérete nagyobbnak
tűnik a képeken, mint az a valóságban, de a szerkezet jól látható), tehát itt nem
beszélhetünk kompozitról.
DSC

vizsgálatokkal

tártam

fel

a

MWCNT

hatására

bekövetkező

kristályosságbeli változásokat (13. táblázat). A MWCNT jelenléte az anyagban,
megnövelte a kristályos részarányt, a különbség elérte az 5%-ot. Ilyen mértékű
kristályosságbeli különbségnek már a mechanikai tulajdonságokra is közvetlen hatása
van, hiszen a mátrix anyag szerkezete jelentősen megváltozik.

PA6
PA6+0,5 m% MWCNT
PA6+1,0 m% MWCNT
PA6+1,5 m% MWCNT
PA6+2,0 m% MWCNT

Kristályosság
%
39,9 ± 0,70
44,5 ± 0,62
44,3 ± 0,57
44,5 ± 0,63
45,0 ± 0,81

13. táblázat A tiszta PA6, illetve a különböző mennyiségű MWCNT-t
tartalmazó anyagok kristályos részaránya

Összességében elmondható, hogy sikerült szén nanocsövekkel erősített PA6
nanokompozit

rendszereket

létrehozni,

amelyeknél

egy-egy

esetben

kedvező

mechanikai tulajdonságokat mutattam ki (pl.: a határhajlító feszültség kétszeresére nőtt),
azonban a megmaradt aggregátumok miatt a szakítószilárdság lecsökkent. A SEM
képek alapján úgy tűnik, hogy az aggregátumok erőteljesebb nyíróerők segítségével
felbonthatók. Ennek és a mechanikai tulajdonságoknál tapasztaltaknak következtében az
1 m% nanocső tartalmú kompozitokkal foglalkozom a továbbiakban.
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4.3.2. Nanorészecske és bazaltszál erősítésű hibrid PA6 kompozitok létrehozása
Munkámnak ebben a szakaszában hibrid nanokompozitok előállítását céloztam
meg. A bazaltszál (BF) jelenléte a rendszerben jelentősen megnöveli az ömledékben
ébredő belső nyíróerőket, így hatékonyabb lehet a nanorészecskék eloszlatása, amely
kedvezőbb mechanikai tulajdonságokat vonz magával. Referenciaanyagként 30 m% BF
tartalmú PA6 kompozitot állítottam elő (PA6+BF). A BF tartalom megválasztásánál
figyelembe vettem, hogy a PA6 üvegszál erősítésű változatainál is ennyit alkalmaznak,
emellett előzetes kísérleteim alapján a 40 m% BF tartalmú anyag előállítása már
feldolgozási problémákba ütközik. A hibridkompozitok esetében az eddigi eredmények
alapján 1 m% HEMA-val, majd hővel kezelt MMT-t, illetve 1 m% MWCNT-t
használtam. Az extrúziónál szokásos módon a lehető legalacsonyabb feldolgozási
hőmérsékletet választottam, bazaltszál tartalmú PA6 kompozitoknál ez 245°C volt. A
fröccsöntésnél nem volt szükség a zónahőmérsékletek módosítására, az eredeti
paraméterek (7. táblázat) mellett is feldolgozhatóak voltak az anyagok. Az eredmények
értékelésénél feltüntettem a korábban már vizsgált 1 m% nanorészecske tartalmú
anyagok értékeit is, a könnyebb összehasonlíthatóság végett. Az előállított
próbatesteken

húzó-

elektronmikroszkópiát,

és

hajlító

DSC

mechanikai

vizsgálatot

és

vizsgálatokat,
a

transzmissziós

töretfelületeken

pásztázó

elektronmikroszkópiát végeztem.
Az előállított anyagokra a könnyebb áttekinthetőség kedvéért új jelölésrendszert
vezettem be:
PA6+HMMT:

1 m% HEMA-val kezelt MMT-t tartalmazó kompozit

PA6+MWCNT:

1 m% MWCNT-t tartalmazó kompozit

PA6+BF:

30 m% bazaltszálat tartalmazó kompozit

PA6+BF+HMMT:

30 m% bazaltszálat és 1 m% HMMT-t tartalmazó kompozit

PA6+BF+MWCNT: 30 m% bazaltszálat és 1 m% MWCNT-t tartalmazó kompozit
Az extrúziót és a granulálást követően megmértem az anyagok folyási indexét
(49. ábra).
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49. ábra Az előállított anyagok MFI értékei
(m = 2,16 kg, T = 230°C)

Mint ahogyan az várható is volt, a HMMT, a MWCNT és a BF jelenléte egyaránt az
MFI értékek - azaz a folyóképesség - csökkenését vonta maga után. A hibrid
rendszereknél a csökkenés még jelentősebb mértékű volt, ez a nanorészecskék kedvező
eloszlására utal, és arra, hogy a feldolgozás közben valóban nagy nyíróerők ébrednek. A
nanocsövek alkalmazása esetén az MFI nagyobb mértékben csökkent, mint a HMMT
alkalmazása esetén, ez a MWCNT nagyobb fajlagos felületének hatásával
magyarázható.
Az extrudálást követően a granulátumok vágott oldalának felületéről pásztázó
elektronmikroszkópos

felvételeket

készítettem

a

nanorészecskék

eloszlásának

tanulmányozása céljából (50. ábra). Megfigyelhető, hogy a csak nanorészecskéket
tartalmazó esetekben (50.a.,b. ábrák), nagyméretű, 50-100 µm átmérőjű aggregátumok
maradtak a rendszerben. A hibrid rendszerek esetében (50.d.,e. ábrák) aggregátumokat
nem találtam, tehát a nanorészecskék már az extrúzió során eloszlottak, és várhatóan a
fröccsöntés során még homogénebb részecskeeloszlás jön létre. Megfigyelhető továbbá,
hogy a bazaltszál jó kapcsolatot létesített a mátrixanyaggal, a szálak felületének jelentős
része PA6-tal borított (50.c. ábra).
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a)

b)

c)

d)

e)

50. ábra A granulátumok vágott oldaláról készült SEM felvételek
a) PA6+HMMT; b) PA6+MWCNT; c) PA6+BF; d) PA6+BF+HMMT; e) PA6+BF+MWCNT

A granulátumok vizsgálata után, az extrudált anyagokból próbatesteket
fröccsöntöttem. Az összehasonlíthatóság kedvéért a korábban már közölt 1 m% nanocső
tartalmú kompozitok tulajdonság értékeit a következőkben is feltüntetem az
oszlopdiagrammokon.
Az előállított mintákon első lépésben a szakítóvizsgálatot végeztem el. Ahogyan
azt már a korábban a préselt próbatesteknél is tapasztaltam (41. ábra), úgy a HMMT itt
is növelte a húzószilárdság értékeket, a szén nanocső jelenléte pedig valamelyest
csökkentette azt (51. ábra).
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51. ábra A PA6 hibrid kompozitok húzószilárdsága

A 30 m% bazaltszálat tartalmazó kompozitnál, jelentős szilárdságnövekedést értem el, a
kompozit húzószilárdsága mintegy kétszerese a tiszta mátrixénak. A HMMT hatása a
bazaltszálas rendszerben hasonló, mint a tiszta mátrix esetén, mindkét esetben mintegy
további 10 MPa-lal növelte meg a húzószilárdság értékeket. A nanocsövet is tartalmazó
rendszerekben erős hibridhatást tapasztaltam: amennyiben csak MWCNT-t adtam a
rendszerhez, akkor a szilárdsági értékek csökkentek, viszont bazaltszállal együtt a
szilárdság

növekedését

tapasztaltam.

Összességében

a

hibridkompozitok

húzószilárdsága több mint kétszerese a PA6-énak.
A húzó rugalmassági modulus tekintetében is hasonló tendenciát tapasztaltam
(52. ábra).
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52. ábra PA6 hibrid kompozitok húzó rugalmassági modulusa
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A nanorészecskék önmagukban is megnövelik a modulust, a bazaltszál alkalmazása
esetén azonban ennél jóval nagyobb növekedés figyelhető meg. Amennyiben a
rendszerben bazaltszál mellett HMMT vagy MWCNT is van, akkor a modulus még
tovább növekszik. A bazaltszálat és nanocsövet is tartalmazó anyagnak a modulusa
elérte a 6 GPa-os értéket, ami több mint háromszorosa a PA6-énak, ez kiemelkedőnek
tekinthető a hőre lágyuló polimer rendszerekben.
Amint az várható volt, az alapmátrixhoz viszonyítva minden kompozit esetén
csökkentek a szakadási nyúlás értékek (14. táblázat). A legkisebb csökkenést a HMMTt tartalmazó kompozit esetében tapasztaltam, amely jó kapcsolatot feltételez a mátrix és
az erősítőanyag között. A PA6+BF rendszer szakadási nyúlása 4,2%, amit gyakorlatilag
nem csökkentett tovább a nanorészecskék jelenléte. Megfigyelhető, hogy a csupán
MWCNT-t tartalmazó rendszer szakadási nyúlása a legkisebb, ha bazaltszál is volt a
nanocsövek mellett, akkor magasabb szakadási nyúlás értékeket mértem. A hibrid
rendszereknél a tönkremenetel szempontjából tehát a PA6-BF kapcsolata a
meghatározó.
Szakadási nyúlás
[%]
PA6
80,0 ± 24,0
PA6+HMMT
15,2 ± 7,5
PA6+MWCNT
2,1 ± 0,1
PA6+BF
4,2 ± 0,1
PA6+BF+HMMT
3,8 ± 0,0
PA6+BF+MWCNT
3,9 ± 0,1
14. táblázat PA6 hibrid kompozitok szakadási nyúlása

A hajlító vizsgálat eredményei még inkább tükrözik a bazaltszál, illetve a
nanorészecskék erősítő hatását. 1 m% nanorészecske jelenlétében a határhajlító
feszültség (53. ábra) jelentős növekedése figyelhető meg. Nanocső alkalmazása esetén a
növekedés ennek majdnem kétszerese. A bazaltszálas erősítés még hatásosabbnak
bizonyult, amennyiben a bazaltszál mellett nanorészecske is volt a rendszerben. Ezek a
határhajlító feszültség értékek elérték a 150 MPa-t, ami a műszaki műanyagok között jól
bevált poliamid alapanyag hajlítószilárdságának közel ötszöröse.
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53. ábra PA6 hibrid kompozitok határhajlító feszültsége

A hajlító rugalmassági modulust tekintve (54. ábra) megfigyelhető, hogy mind a
nanorészecskék, mind a bazaltszál jelenléte hasonló módon hatottak, mint a határhajlító
feszültségnél. Érdekes jelenség, hogy a hibridkompozitok esetében a nanorészecskék
teljesen hasonló eredményeket hoztak, míg önmagában alkalmazva a nanocső
hatékonyabb erősítőanyagnak bizonyult.
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54. ábra PA6 hibrid kompozitok hajlító rugalmassági modulusa

Összevetve a hibrid kompozitok szakítási és a hajlítási tulajdonságait
észrevehető, hogy a szakítás esetén a MWCNT erősítő hatása kicsit jobban érvényesült,
míg hajlítás esetén mindkét nanorészecske azonos mértékben módosította a
tulajdonságokat. Mindez azzal magyarázható, hogy a lemezes szerkezetű HMMT
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részecskék a fröccsöntés hatására orientálódtak, és az alakjukból (nagyobb másodrendű
nyomaték) fakadóan hajlító igénybevétellel szemben ellenállóbbá tették az anyagot.
Mind a határhajlító feszültség, mind a hajlító modulus értékekre jelentős hatással
lehet a mátrixanyag belső szerkezete is. Mint az már a korábbi fejezetekből kiderült, a
nanorészecskék megváltoztatják mind a mátrix kristályosságának mértékét, mind a
kristályos módosulatok arányát. A DSC mérések során hasonló kristályos részarány
növekedését tapasztaltam, mint a korábbi esetekben (15. táblázat).

PA6
PA6+HMMT
PA6+MWCNT
PA6+BF
PA6+BF+HMMT
PA6+BF+MWCNT

Kristályosság
%
39,9 ± 0,70
41,7 ± 0,61
44,3 ± 0,57
44,2 ± 0,91
44,4 ± 0,85
43,7 ± 1,12

15. táblázat PA6 hibrid kompozitok kristályossága

Az alapmátrixhoz viszonyítva minden kompozitnál a kristályos részarány növekedését
figyeltem meg. A hőkezelt HEMA-t tartalmazó esetben a növekedés mértéke kisebb
volt, mint a korábban gyúrókamrával és préseléssel előállított esetben, ami várható volt
az eltérő előállítási módok miatt. A többi esetben 44% körüli kristályosság volt
jellemző. Fontos megjegyezni, hogy már a bazaltszál jelenléte megnövelte a kristályos
részarányt, és amennyiben nanorészecskéket is adtam a bazaltszálas rendszerhez az már
nem növelte tovább az értékeket.
Az HMMT-t is tartalmazó esetekben röntgen-diffrakciós vizsgálatokat
végeztem, hogy a rétegszilikátban, illetve a PA6 mátrixban bekövetkező változásokat
nyomonkövethessem (55. ábra). Bár a 30 m% bazaltszál miatt a hibridkompozit esetén
alacsonyabb beütésszámot tapasztaltam, viszont az MMT csúcsának balra tolódása
(interkalált szerkezet) az 1 m% MMT tartalmú kompozit esetéhez hasonlóan a hibrid
rendszernél is megfigyelhető.
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55. ábra Röntgen-diffrakciós felvétel MMT, extrudált PA6, 1 m% MMT tartalmú kompozit, illetve
30 m% bazaltszálat és 1 m% MMT-t tartalmazó esetekben
(2Θ = 1-9° szögtartományban)

A

hibrid

rendszerek

szakítás

utáni

töretfelületeiről

pásztázó

elektronmikroszkópos felvételeket készítettem (56. ábra). A SEM felvételek azt
mutatják, hogy mind az MMT mind a nanocső aggregátumok eltűntek a rendszerből,
vagyis az eloszlatás jól sikerült.

a)

b)

56. ábra SEM képek a PA6 hibrid kompozitok szakítás utáni töretfelületeiről
a) PA6+BF+HMMT, b) PA6+BF+MWCNT

A fenti képek 1000x-es nagyításban készültek. A korábban készített, csak
nanorészecskéket tartalmazó rendszereknél az aggregátumok már jóval kisebb (100x-os)
nagyításon is megfigyelhetőek voltak (pl.: 48. ábra). A felvételek jól alátámasztják,
hogy a nanorészecskék jobban eloszlottak a mátrixban. Bazaltszál jelenlétében nem az
aggregátumok a törés kiindulópontjai. Ennek ellenére elképzelhető, hogy kisebb
aggregátumok előfordulnak a rendszerben, de a tönkremenetelt alapvetően a bazaltszál
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és a PA6 közötti kapcsolat határozza meg alapvetően, mint arra már a szakadási nyúlás
eredményei is utaltak.
A hibridkompozitokról TEM felvételeket is készítettem (57. ábra). Az ábrákon
jól megfigyelhető, hogy a nanorészecskék eloszlottak a mátrixanyagban. A HMMT-t
tartalmazó rendszerben alig maradt összetapadt nanorészecske, míg az MWCNT-t
tartalmazó esetben néhány szennyeződésdarabka figyelető meg, ami annak köszönhető,
hogy az alkalmazott nanocső 95%-os tisztaságú anyag volt. Az ábrákon az összefüggő
fekete területek töredezett BF darabok.

a)

b)

57. ábra A hibrid-nanokompozitokról készült TEM felvételek
a) PA6+BF+HMMT, b) PA6+BF+MWCNT

Összességében elmondható, hogy sikeresen állítottam elő nanorészecske és
bazaltszál tartalmú PA6 mátrixú hibridkompozitokat, és a hibrid esetekben mindig
kedvezően alakultak a mechanikai tulajdonságok. A BF jelenléte megnövelte a mátrix
kristályos részarányát, ám erre már nem volt további hatással a nanorészecskék
jelenléte. A röntgen-diffrakciós felvételek bizonyították az interkalált szerkezetű MMT
jelenlétét a HEMA tartalmú hibrid kompozitban. A SEM és a TEM felvételek arról
tanúskodnak,

hogy

nagyobb

nanorészecske-aggregátumok

kompozitokban.
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nem

maradtak

a

4.4. A hibridkompozitok viselkedése ciklikus terhelés esetén

Az extrudálással előállított kompozitok egy-egy jellemző szakítógörbéjét egy
diagramban ábrázolva észrevehető, hogy a HMMT, illetve a BF tartalmú rendszereknél
nemcsak a maximális erő és a modulus értékei növekedtek, de úgy tűnik, hogy
magasabb erő értékeknél térnek el a görbék a lineáristól (58. ábra). Ez azt jelenti, hogy
nagyobb terhelésnél következik be jelentős mértékű maradó deformáció.
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58. ábra Az előállított PA6, illetve kompozitjainak jellemző erő-nyúlás görbéi

A kompozitok műszaki alkalmazásának egyik alapvető feltétele, hogy a
terheléseket elhanyagolható, az adott korlát alatti maradó alakváltozás nélkül legyenek
képesek elviselni. A polimer mátrixú anyagok esetén azonban a valóságban mindig van
maradó alakváltozás is, bár ez sok esetben elhanyagolható mértékű. A maradó
alakváltozás meghatározása a polimerek viszkoelaszikus viselkedése miatt nehézkes,
mivel a késleltetett rugalmas alakváltozás visszaalakulása igen sok időt vesz igénybe.
Ezért a kutatók bevezették az adott idő alatt bekövetkező rugalmas visszaalakulás
mértékét. Ekkor a próbatestet ciklikus terhelésnek vetik alá, méghozzá úgy, hogy a
terhelést ciklusonként növelik. A terhelés ráadása után a feszültséget egy meghatározott
ideig szinten tartják, majd a terhelés levétele után meghatározott ideig pihentetik a
próbatestet (59. ábra) [110]. A rugalmas visszaalakulás mértékét a pihentetés után mért
nyúlás (viszkózus) és az adott terhelésszinten bekövetkező maximális megnyúlás
(viszkózus+rugalmas) hányadosaként értelmezzük. Ez a vizsgálat bár ciklikus jellegű,
mégis jelentősen eltér a szerkezeti anyagok élettartamának meghatározására szolgáló jól
definiált fárasztóvizsgálatoktól. A jelentős különbség a vizsgálat során alkalmazott
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pihentetésből fakad, de a vizsgálat célja nem is egy kifáradási határ megállapítása,
hanem az anyag viszkoelasztikus viselkedésének terhelésfüggő jellegének elemzése.

59. ábra Feszültség nyúlás görbék ciklikus terhelés esetén,
ciklusonként növekvő terhelésszintek mellett ([110] alapján)

Munkám következő szakaszában meghatároztam az általam előállított polimer
kompozit anyagok rugalmas visszaalakulását a ciklusszám függvényében. A
vizsgálatokhoz Zwick Z020 típusú szakítógéppel ciklikus húzóvizsgálatot végeztem, a
terhelőerőt ciklusonként 100 N-nal növeltem, és a terhelés levétele után 30 másodpercig
pihentettem a szakítópróbatestet (A 30 másodperc pihentetés után mérhető nyúlást ε30smal jelöltem, az adott terhelésszinten mért maximális nyúlást pedig εmax-szal.). A
tapasztalataim szerint 30 másodperc már elegendő ahhoz, hogy a késleltetett rugalmas
alakváltozás jelentős része visszaalakuljon. Egy ilyen ciklikus húzóvizsgálatot mutat a
60. ábra.
35
30
25

σ [MPa]

20
15
10
5
0
0

1

2

3
ε [%]

78

4

5

6

60. ábra Ciklikus húzóvizsgálat 1 m% MMT tartalmú kompozit esetén

Körülbelül 6. ciklusig tulajdonképpen együtt futnak a felterhelés görbék, a maradó
alakváltozás kezdetben elhanyagolható mértékű, viszont ezután hirtelen növekedni
kezd, az anyag már nem viselkedik rugalmasan.
Rugalmas viselkedésnek azt tekintem, amikor az anyagban a pillanatnyi
rugalmas, és a késleltetett rugalmas alakváltozás dominál, és a maradó alakváltozás
elhanyagolható mértékű. A ciklikus vizsgálat végét vagy a szakadás jelentette, vagy az,
ha 1%-os nyúlás különösebb erőnövekedés nélkül következett be. Ez utóbbi a
számítógép vezérlésű szakítógép beállított szabályozási tulajdonságaiból következik,
ugyanis a megadott terhelést fokozatosan közelíti meg a berendezés, és ha a közelítés
kezdetétől számított 1%-os nyúlás bekövetkeztéig nem tudja elérni azt, akkor a
szabályozó rendszer úgy érzékeli, hogy a próbatest tönkrement. A mérés szempontjából
ez teljesen megfelelő korlát, hiszen ha csak nagyon lassan tudja megközelíteni a kívánt
terhelést a gép, az azt jelenti, hogy a próbatest folyamatosan, viszonylag nagymértékben
alakváltozik. Ekkor már kúszás lép fel, ami már bőven a rugalmas viselkedés határán túl
van, tehát nagymértékű maradó alakváltozás következik be.
A kiértékelés során első lépésben az egyes anyagok ciklusonkénti maradó
alakváltozását határoztam meg, amit a ciklusszám függvényében ábrázoltam (61. ábra)
(Megjegyzem, hogy 4x10 mm-es keresztmetszettel számolva az adott ciklushoz tartozó
terhelési szint a ciklusszám 2,5-szerese MPa-ban.).
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61. ábra Ciklikus vizsgálat során 30 másodperc pihentetés után maradó alakváltozás
a ciklusszám függvényében különböző anyagok esetén

Bármelyik kompozit anyagot is tekintjük, látható, hogy a tiszta mátrixnál jóval
magasabb ciklusszámnál, azaz nagyobb terhelésráadás után következett be jelentős
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alakváltozás. Különösen igaz ez a bazaltszál tartalmú kompozitokra, amelyek közül az
MWCNT tartalmú eredményei a legkedvezőbbek. Például ε30s = 0,2%-os értéket az
alapmátrix a 9. ciklus (azaz 22,5 MPa terhelés) után, míg a hibrid társai 30 ciklus (azaz
75 MPa terhelés) után érték el. A vizsgálatok során kiderült, hogy 5 ciklus után egyik
anyag esetében sem éri el az ε30s = 0,05%-os értéket (~50 µm). Habár a késleltetett
rugalmas alakváltozás nagy része visszaalakult, ez korántsem jelenti azt, hogy teljes
mértékben végbement volna, tehát valójában a maradó alakváltozás néhány ezrelék
nagyságrendre tehető. Mindez összességében azt jelenti, hogy a maradó alakváltozás
valóban elhanyagolható mértékű.
Mint azt már korábban említettem a ciklusszám arányos a feszültségterheléssel,
így az ,x’-tengely könnyen átkalibrálható. Ezt megtéve az értékek közül minden anyag
esetén az első öt pontot ábrázoltam (62. ábra).
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62. ábra Ciklikus vizsgálat során 30 másodperc pihentetés után maradó alakváltozás
a feszültségterhelés függvényében különböző anyagok esetén

Amennyiben ezekre a pontokra trendvonalat illesztünk, annak meredeksége jól
jellemmzi az anyagok maradó alakváltozásának alakulását kis feszültségterhelés esetén.
Ez tulajdonképpen egy anyagjellemző, amelyet a továbbiakban maradó alakváltozási
érzékenységnek nevezek, és Jm-mel jelölök, mértékegysége: 1/GPa. Az általam vizsgált
anyagok maradó alakváltozási érzékenységét a 16. táblázat tartalmazza. Megfigyelhető,
hogy a nanorészecskék közül az MWCNT-t önmagában alkalmazva lényegében nem
változtatott a jellemzőn, ez a korábbi eredmények alapján várható is, hiszen ebben az
esetben a nanorészecskék nagy aggregátumok formájában vannak jelen, és lényegében
az aggregátumok közötti mátrix szerkezetére nincsenek hatással. Más a helyzet az MMT
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alkalmazása estén, hiszen a korábbiakban már bebizonyítottam, hogy a rétegszétválás
valamilyen mértékben végbement, tiszta MMT-t alkalmazva kevésbé, míg HMMT-t
alkalmazva nagyobb mértékben, és ez már a kompozit tulajdonságait jobban
befolyásolta. Mindez a számított Jm esetében is megmutatkozik, hiszen az MMT
hatására az érték a mátrixnál mért érték közel felére csökkent, amennyiben HEMA-val
kezelt MMT-t alkalmaztam az érték további csökkenése volt megfigyelhető.

PA6
PA6+MMT
PA6+HMMT
PA6+MWCNT
PA6+BF
PA6+BF+HMMT
PA6+BF+MWCNT

Jm
1/GPa
0,042
0,026
0,013
0,044
0,004
0,003
0,006

16. táblázat A vizsgált anyagok maradó alakváltozási érzékenysége

PA6+BF hagyományos kompozit viselkedése alapvetően eltér a csak nanorészecskéket
tartalmazó kompozitokétól, hiszen amennyiben a kompozitban lévő bazaltszálak hossza
a kritikus szálhossz felett van, úgy a kompozit szilárdsági tulajdonságait (ezáltal
rugalmas tulajdonságokat is) a bazaltszál tulajdonságai határozzák meg alapvetően. Ez
azt jelenti, hogy a kompozit kevésbé érzékeny a maradó alakváltozásra, és ezen a
nanorészecskék jelenléte sem változtatott jelentős mértékben.
Az ε30s változása a ciklusszám függvényében jobban nyomon követhető, ha
ciklusonként kiszámoljuk a 30 másodperc pihentetés után maradó alakváltozás
növekedését (63. ábra). Ezt a hányadost a továbbiakban ∆ε30s-mal jelölöm. Kezdetben
ez az értékek egyenletesen, tulajdonképpen közel lineárisan növekednek, majd a
növekedés egyre nagyobb üteművé válik, ez a maradó alakváltozás megjelenésével
indokolható. Megfigyelhető, hogy jelen esetben az értékek körülbelül 0,01% felett
indulnak hirtelen növekedésnek. A tiszta PA6, a PA6+MMT, illetve a PA6+MWCNT
esetében már alacsony ciklusszámnál is gyorsan növekszik az ε30s. A HMMT
alkalmazása már önmagában is hatásosnak bizonyult. A bazaltszál hozzáadása a
rendszerhez mindenképpen nagy ugrást jelentett a rugalmas viselkedés határának
kitolása tekintetében.
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63. ábra Ciklikus vizsgálat során 30 másodperc pihentetés után maradó alakváltozás ciklusonkénti
növekedése a ciklusszám függvényében

A csak bazaltszálat tartalmazó esetben ez 21 ciklusnál érjük el a 0,01% ciklusonkénti
növekedést (ez 52,5 MPa-os feszültségterhelést jelent), a MWCNT is tartalmazó esetben
et a 23 (57,5 MPa), a HMMT-t tartalmazó hibrid kompozitnál pedig 24 ciklus (60 MPa)
után jelentkezett jelentős mértékű maradó alakváltozás (ez utóbbi értékek meghaladják a
tiszta mátrix húzószilárdságát is).
A mérések alapján meghatároztam a rugalmas visszaalakulás százalékos értékeit
a ciklusszám függvényében (64. ábra).
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64. ábra A rugalmas visszaalakulás mértéke PA6, illetve PA6 kompozitok esetén

Hasonlóan az előzőekhez, az alapmátrixhoz képest csak akkor történt kedvező hatás,
azaz akkor csökkent kevésbé a visszaalakulás mértéke, amennyiben HMMT, vagy BF
volt a rendszerben. Kiderült, hogy már néhány ciklus, azaz pár 100 N-os terhelés is
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jelentős hatással van az anyagokra, ez a kezdeti felterhelés szakasza. A kezdeti szakasz
után a visszaalakulás mértéke fokozatosan, a bazaltszálat tartalmazó esetekben
tulajdonképpen lineárisan csökken. Majd a görbe meredeksége megváltozik, ez a
jelentős maradó alakváltozás megjelenését jelzi.
Összességében elmondható, hogy a HMMT, illetve a BF alkalmazása
kiterjesztette a húzó igénybevételnek kitett anyag alkalmazási feszültségtartományát, a
bazaltszál és a nanorészecskék együttes használata pedig ezt még inkább megnövelte.
Ezen anyagok alkalmazása csökkentette a maradó alakváltozási érzékenységet is.
Ezekben az esetekben jóval kisebb deformációkat mértem azonos terhelés esetén,
valamint a maradó deformáció jelentős növekedése is magasabb ciklusszámnál
jelentkezett.
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5. Összefoglalás
Disszertációmban PA6 mátrixú nanokompozitok fejlesztésével foglalkoztam.
Nanoméretű erősítőanyagként egy természetes agyagásványt, a montmorillonitot, és a
mesterségesen előállított többfalú szén nanocsöveket is felhasználtam.
Első lépésben az MMT jobb eloszlatásának elérése céljából megvizsgáltam az
ömledék keverés hőmérsékletének hatását, az anyagok egyes mechanikai és morfológiai
tulajdonságaira. Mintáimat kétcsigás extruderrel öt különböző hőmérséklet program
mellett végeztem el, majd az anyagokból fröccsöntéssel állítottam elő próbatesteket. Az
ömledék folyási index (MFI) vizsgálatokból a PA6 magasabb hőmérsékleten
bekövetkező degradációjára lehet következtetni. Mindez az 1 m% MMT-ot is
tartalmazó rendszerekben már nem volt megfigyelhető, tehát az MMT jelenléte
termikusan stabilabbá tette az ömledéket. A kristályszerkezetben jelentős változások
következtek be. Az MMT hatására a γ kristály módosulat került túlsúlyba, továbbá a
hőmérséklet növelésével a kristály olvadási csúcshoz tartozó hőmérséklet emelkedését
figyeltem meg, ami a lamellavastagság növekedésével magyarázható. Megfigyeléseimet
röntgen-diffrakciós

vizsgálatokkal

is

alátámasztottam,

amely

során

az

is

bebizonyosodott, hogy interkalált nanokompozit szerkezet jött létre. A mechanikai
tulajdonságokat tekintve, az alapmátrix esetén növekvő extrudálási hőmérséklettel a
szilárdsági mutatók csökkenését tapasztaltam, ami szintén a termikus degradáció
következménye. Az MMT-t tartalmazó kompozitokban az alapmátrixhoz képest
megnövekedtek a szilárdság és a modulus értékek. A hajlítási tulajdonságoknál az
extrudálási hőmérséklet növelésével nagyobb mértékben csökkennek az értékek, mint a
tiszta mátrix esetén. Ez az alacsony hőmérsékleten elvégzett extrúziónál, a nagyobb
ömledékviszkozitás következtében létrejött jobb diszperziónak tulajdonítható. A
töretfelületekről készített elektronmikroszkópos felvételek aggregátumok jelenlétét
mutatják, viszont a TEM felvételek bizonyítják, hogy a rétegszétválás részben
megtörtént.
Mivel az extrudálási paraméterek változtatásával nem sikerült tökéletesen
eloszlatni a montmorillonitot, ezért annak további felületkezelésével próbálkoztam,
amelyhez elektronbesugárzást is alkalmaztam. Az általam vizsgált, elektronbesugárzás
hatására polimerizálódó monomerek és oligomerek közül a HEMA, mint reaktív
kötőanyag bizonyult a legalkalmasabb felületkezelőszernek. Az elektronbesugárzásnak,
illetve hőkezelésnek alávetett HEMA-val kezelt MMT-t belsőkeverővel juttattam az
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ömledék mátrixba. Mechanikai tulajdonságok szempontjából az elektronbesugárzással
kezelt anyag nem bizonyult megfelelő erősítőanyagnak, míg a hőkezelésnek alávetett
HEMA-t tartalmazó MMT igen jelentős mértékben megnövelte a mechanikai
tulajdonságokat. A kutatás során kiderült, hogy a HEMA 170°C-körül polimerizálódik
termikusan, így az extrudálás során in situ polimerizáció zajlott le, amely alatt nagy
nyíróhatásnak volt kitéve az anyag, így a nanorészecskék jobban eloszlottak. Ezzel az új
típusú felületkezelési eljárással tehát igen kedvező mechanikai tulajdonságokkal
rendelkező nanokompozitokat kaptam. A röntgen-diffrakciós vizsgálatok során kiderült,
hogy az új típusú eljárással előállított kompozitokban a korábban tapasztaltaktól
eltérően nem jelent meg a PA6 γ kristályos módosulata, hanem az α-típus maradt
domináns, amely szintén a mechanikai tulajdonságok növekedését eredményezi.
Mindazonáltal a felületkezelés ellenére is maradtak kisebb aggregátumok a
kompozitban.
A következő lépés az ömledékben ébredő nyíróerők fokozása volt, szálas
erősítőanyag hozzáadásával. Az ilyen módon előállított hibrid rendszerek (nanomikrokompozitok) kedvező tulajdonságokkal rendelkeznek, azonban a kutatók eddig
szinte kizárólag üvegszálas erősítést alkalmaztak. Célom az eloszlás javítása mellett a
bazaltszál, mint új típusú erősítő anyag, hibrid rendszerekben történő alkalmazása is
volt.

Elméleti

úton

bebizonyítottam,

hogy

az

extrudálással

előállított

hibridkompozitokban a nanorészecskék eloszlását a szál jelenlétének látszólagos
viszkozitás növelő hatásán kívül, az egymás mellett elmozduló szálak nyíró hatása is
befolyásolja, hiszen a szálak közötti átlagos távolság jóval kisebb, mint a korábban
vizsgált anyagoknál megmaradó aggregátumok mérete. A hibrid rendszerekben többfalú
szén nanocsöveket is alkalmaztam. Első lépésben ezeket tiszta PA6 mátrixba kevertem.
A mechanikai tulajdonságok tekintetében hasonló eredményeket kaptam, mint az MMT
tartalmú kompozitoknál, azzal a különbséggel, hogy itt a húzószilárdság csökkenését
tapasztaltam. Az elektronmikroszkópos felvételeken az látszik, hogy a beágyazódás
jórészt itt is megtörténik, de a nanocsövek nem mutatnak egyenletes eloszlást. Ezzel
szemben 30 m% bazaltszálat adva a rendszerhez a húzó- és a hajlító-mechanikai
tulajdonságok ugrásszerű növekedését tapasztaltam, különösen a nanorészecskét is
tartalmazó rendszerekben. Az elektronmikroszkópos felvételek (SEM és TEM) azt
mutatják, hogy az ilyen hibrid kompozitokban nanorészecske aggregátumok nem
maradtak, a nanorészecskék eloszlatása eredményes.
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A kompozitok alkalmazásának egyik feltétele, hogy a terheléseket maradó
alakváltozás nélkül legyenek képesek elviselni. A polimerek, illetve a polimer mátrixú
kompozitok

rugalmassági

határát

megállapítani

igen

nehézkes,

a

polimerek

viszkoelasztikus tulajdonságai miatt. Így ciklikus vizsgálatot végeztem az előállított
anyagokon és abból meghatároztam a rugalmas visszaalakulás mértékét. A ciklikus
vizsgálatoknál 30 másodperc pihentetést alkalmaztam minden ciklus előtt, és
ciklusonként a feszültséget 2,5 MPa-al növeltem. A 30 másodperc pihentetés utáni
maradó alakváltozást a ciklusszám függvényében ábrázoltam. Ebben az esetben a
késleltetett rugalmas alakváltozás nem alakul vissza teljesen, így a 30 másodperc után
maradó alakváltozás kismértékben monoton növekszik. Az eredmények azt mutatják,
hogy a BF, illetve a HMMT alkalmazása kedvezően hatott a rugalmas viselkedésre,
tehát a ciklusonként 30 másodperc pihentetés után mért alakváltozások kisebb ütemben
növeledtek, mint az a tiszta mátrix, a csak MMT-t, vagy a csak MWCNT-t tartalmazó
kompozitok esetén tapasztalható. Az eredmények könnyebb étrelmezhetőségének
érdekében bevezettem a maradó alakváltozási érzékenységet, ami a feszültségterhelés
függvényében mért maradó alakváltozási görbének a kezdeti meredeksége, ezt én az
első öt mért pontra fektetett egyenessel közelítettem. Az eredmények azt mutatják, hogy
a bazaltszálat, illetve a bazaltszálat és nanorészecskét tartalmazó hibridkompozitok
érzékenyek legkevésbé a maradó alakváltozásra.
Az eredményeket tovább elemezve, meghatároztam az egyes anyagok rugalmas
visszaalakulásának a mértékét, és ábrázoltam a ciklusszám függvényében. A mérések
alapján egyértelműen bebizonyosodott, hogy a tiszta mátrix és a MWCNT, illetve MMT
tartalmú kompozitoknál a rugalmas viselkedés határa igen alacsony, a HMMT
alkalmazása kiterjeszti az alkalmazhatóságot, míg a BF tartalmú kompozitoknak
kiemelkedően magas a rugalmas viselkedés határa. Ez még inkább jellemző, amikor
nanorészecskék is vannak a rendszerben.
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5.1. Tézisek

1.

Kimutattam, hogy az 1 m% montmorillonit (MMT) tartalmú poliamid 6 (PA6)
mátrixú nanokompozitok esetén az extrudálási hőmérséklet jelentősen befolyásolja
az anyagok mechanikai és kristályos tulajdonságait és emellett rámutattam, hogy
az MMT jelenléte kompenzálja a magas hőmérsékletű extrúziós keverés által
okozott mátrix degradációt is. Bebizonyítottam, hogy ezen nanokompozitok
esetén, az extrudálási hőmérséklet növelésével a γ-kristályos fázis olvadási
hőmérséklete 1,6°C-kal növekszik, amelynek oka a kristályok nagyobb
lamellavastagsága [111].

2.

Új típusú felületkezelési eljárást fejlesztettem ki MMT módosítására, amely során
2-hidroxi-etil-metakrilát (HEMA) monomert vittem az MMT rétegei közé
(HMMT), majd az ömledék keverés során a HEMA in situ polimerizációja zajlott
le, amely kedvezően hatott a mechanikai tulajdonságokra. Belsőkeverővel, majd
préseléssel előállított mintáknál 1 m% HMMT-t adva a PA6-hoz 38%-kal növelte
annak

húzószilárdságát,

és

127%-kal

a

húzó

rugalmassági

modulusát

[98][99][112].
3.

Bebizonyítottam, hogy az extrudálással előállított rövidszál tartalmú hibrid
kompozitok esetén nemcsak a szálak látszólagos viszkozitásnövelő hatása miatt
lesz kedvezőbb a nanorészecskék eloszlása, hanem a szálak egymáshoz képest
történő elmozdulása révén még erősebb nyíróerők ébrednek az ömledékben,
amelyek az aggregátumokat felbontják, így még nagyobb erősítő hatás érhető el.
[113].

4.

Extrudálással állítottam elő a PA6 mátrixra vonatkoztatva 1 m% HMMT, illetve
1 m% többfalú szén nanocső (MWCNT) tartalmú, 30 m% bazaltszál tartalmú
hibridkompozitokat. Kimutattam, hogy rövid bazaltszál és nanorészecskék
együttes alkalmazásával kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkező hibridnanokompozitokat lehet létrehozni. A húzószilárdság, a határlehajláshoz tartozó
feszültség és a hajlító rugalmassági modulus tekintetében a vágott bazaltszál és a
nano-erősítőanyagok okozta együttes tulajdonságnövekedés meghaladta a
szálerősítés és a nano-adalék külön-külön észlelhető hatásának összegét, tehát
pozitív hibrid hatást értem el [114].
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5.

Ciklikus vizsgálatok segítségével bebizonyítottam, hogy a PA6 30 m%
bazaltszállal történő erősítésekor csökken a maradó alakváltozás a ciklusszám
függvényében a mátrixhoz képest. Amennyiben HMMT, illetve MWCNT is van a
rendszerben, akkor magasabb ciklusszámnál, és alacsonyabb maradó deformáció
értéknél következik be a tönkremenetel. Bevezettem a maradó alakváltozási
érzékenység fogalmát, ami a feszültségterhelés függvényében mért maradó
alakváltozási görbének a kezdeti meredeksége: Jm [1/GPa]. Kimutattam, hogy a
BF tartalmú PA6 kompozitok kevéssé érzékenyek a maradó alakváltozásra, mint a
tiszta PA6, vagy ennek MMT-vel, illetve MWCNT-vel erősített társai [115].

5.2. További megoldásra váró feladatok

A munkám során több olyan problémával, illetve fejlesztési lehetőséggel
találkoztam, amelyek megoldása további kutatómunkát igényel. A jövőben szeretnék
különböző

nanorészecske

kompozitokat

létrehozni,

tartalommal
esetleg

rendelkező

más

bazaltszál

mátrixanyagokkal

is

erősítésű

hibrid

próbálkozni.

Az

elektronsugárzás alkalmazhatóságának további kutatása is hozhat pozitív eredmény,
hiszen utólagos sugárzással sok esetben javítható az erősítőanyag és a mátrix
kapcsolata. Napjainkban egyre újabb és újabb nanorészecskéket állítanak elő a kutatók,
így szóba jöhet más nanorészecskék alkalmazása is.
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