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Felületkezelés

A szilános felületkezelés hatása bazaltszállal erõsített
kompozitok mechanikai tulajdonságaira
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1. Bevezetés
A szálerõsítésû kompozitok tulajdonságait meghatározó egyik legfontosabb tényezõ a mátrix és a szál adhéziója. Megfelelõ kölcsönhatás hiányában a szál nem képes felvenni a mátrix által közvetített terhelést és a kompozit nem tudja betölteni funkcióját. A kapcsolóanyag
kiválasztása és a kezelés különösen fontos hõre lágyuló
mátrixú polimerek alkalmazásakor, mert ezek kevés
olyan szabad funkciós csoportot tartalmaznak, amelyek
reagálni tudnak a kapcsolóanyagokkal [1].
Korábbi munkánkban vizsgáltuk a száltartalom hatását a poliamid mátrixú kompozitok tulajdonságaira [2].
A bazaltszállal erõsített poliamid kompozitok vetemedésének és zsugorodásának vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a 45 m% száltartalom volt a legkedvezõbb,
ezért a felületkezelést ilyen száltartalmú kompozitokon
végeztük.
A polimer és erõsítõ/töltõanyag összekapcsolásának
egyik legelterjedtebb módszere a szilános felületkezelés.
E a célra a szilánok vizes oldata is alkalmas, viszont a rövidszálas töltõanyagok vizes közegben nehezen feldolgozható, durva aggregátumot képeznek, ezért általában
szerves oldószert (aceton, benzin) alkalmaznak. Az oldat
koncentrációja 0,01–2%, amely megközelítõen monomolekulás réteget alakít ki a felületen. A szilán molekulák a töltõanyag felületén elhelyezkedõ hidroxil csoportokkal az 1. ábrán látható módon lépnek kapcsolatba.
A rétegvastagságot a töltõanyag felületén elhelyezkedõ hidroxil csoportok száma és a felület topológiája
határozza meg. Nagy hidroxil csoport koncentráció és
tagolt felület vékonyabb, kis hidroxil csoport koncentráció és sima felület vastagabb réteget eredményez [4].
2. A felhasznált anyagok és elõállításuk
A kompozitok elõállításához BAYER AG B30S jelû
PA6 granulátumát használtunk (55 m%), míg az erõsítõanyag a TOPLAN KFT. átlagosan 5 mm hosszú és 9 µm át-

*Budapesti

1. ábra. Szilánok kemiszorpciója ásványi alapú szálakon [3]

mérõjû bazaltszála volt. A felületkezelést különbözõ szilán alapú adalékanyagokkal kezeltük (1. táblázat).
A kezeletlen bazaltszállal erõsített kompozitok jelölése N. A kompozitok elõállítása elõtt a szálak felületérõl acetonban leoldottuk az esetleges szennyezõdést, illetve a szálak gyártása során felvitt kezelõanyagokat.
A bazaltszálat a mátrixszal való jobb együttdolgozás
érdekében szilán-típusú anyagokkal felületkezeltük. A
felületkezelõ anyagokból, a megfelelõ oldószerekkel, a
szál tömegére vonatkoztatva 1%-os oldatokat készítettünk. A szálakat az elkészített oldatba helyeztük 2 órán
át, hogy a felületkezelõ anyagok adszorpciódjanak a szálak felületén (2. ábra), majd belsõ légkeveréses hõszekrényben az oldószert elpárologtattuk. A TPI-vel és
TTPI-vel kezelt szálakat tovább szárítottuk 120°C-on,
hogy a szál és a kezelõszerek közötti reakciók lejátszódjanak. A szilánnal kezelt szálakat nedves légterû hõkamrába helyeztük, hogy végbemenjen a szilán hidrolízise és
reagálhasson a szál funkciós csoportjaival [1, 5–8]. Ez-
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1. táblázat.
Felületkezelõ anyagok
Jelölés

Kémiai megnevezés

TPI

3 (Triethoxysilyl)propyl isocyanate

TES

Trimethoxy [2-(7-oxabicyclo [4.1.0] hept-3-y-l)-ethyl] silan

ATE

(3-Aminopropyl)- triethoxysilan

ATM

(3-Aminopropyl)- trimethoxysilan

TTPI

Tris[(3-trimethoxysilyl)-propyl] isocyanurate

Kémiai konfiguráció

után extrudáltuk, majd granuláltuk az alapanyagokat. A
zónahõmérsékleteket 240–245–255– 260°C-ra állítottuk
be, a csiga fordulatszáma 25/perc volt. A granulátumot a
fröccsöntés elõtt 24 órán keresztül 80°C-on szárítókemencében szárítottuk. A fröccsöntõ gép zónahõmérsékleteit a garattól távolodva 230–240–250–255–260°C-ra
állítottuk be, a fröccsnyomás 6,5 MPa, az utónyomás
4,0 MPa, a szerszámhõmérséklet 70–80°C volt. A
fröccsöntés után a próbatesteket 80°C-on 2 órán keresztül hõkezeltük.
3. Vizsgálati eredmények
3.1. Húzóvizsgálatok
A felületkezelés minden esetben sikeres volt és jelentõsen, 35–40%-kal nõttek a húzószilárdsági értékek
(2. ábra).
Felületkezeletlen minták esetén (N) a szál/mátrix
kölcsönhatás nem számottevõ. A 3. ábrán látható SEM
felvétel alapján megállapítható, hogy a szálakhoz a PA
csak néhány helyen kapcsolódott, aminek eredménye az
igen kismértékû szilárdságnövekedés.
A húzó rugalmassági modulusz a száltartalom hatására nõtt, bár felületkezelt esetekben némileg csökkent,
ezzel szemben a maximális erõhöz tartozó nyúlásértékek
nõttek. A legjobb húzószilárdsági adatokat a TES jelû
kezelõanyagnál, míg a rugalmassági modulusz értékeket
a kezeletlennél tapasztaltunk.

2. ábra. A bazaltszál erõsítésû (45 m%) PA kompozitok húzóvizsgálati értékei (jelölések az 1. táblázatban)

3. ábra. Kezeletlen (N) bazaltszálak (45 m%) a PA mátrixban

3.2. Hajlító vizsgálatok
A hajlító rugalmassági modulusz értékek is a TES
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4. ábra. A bazaltszállal erõsített (45 m%) PA kompozitok
hajlítóvizsgálati eredményei (jelölések az 1. táblázatban)

kezelõanyag esetén voltak a legnagyobbak (4. ábra). A
szálaknak itt is jelentõs, közel 40%-os a hatása a hajlító
szilárdságra és több mint 130%-os a hajlító rugalmassági modulusz értékeire. A hajlító modulusz értékek csökkentek felületkezeléskor, de a hajlító szilárdság 20–
25%-kal nõtt. A lehajlás értékeit érdemben nem lehet értékelni, mivel minden esetben meghaladták a határlehajlás mértékét.
Jelentõs különbség nem észlelhetõ a különbözõ felületkezelõ szerek hatása között a hajlító rugalmassági moduluszra és a hajlítószilárdságra.

szálak következtében nem gátolják a repedés megindulását, folytonossági hiányként, gyenge helyként szerepelnek a kompozitban. Felületkezeléskor ezek az értékek
növekedtek, de nem érték el a mátrix vizsgálatakor mért
értékeket. A kezeletlen esetet alapul véve azonban közel
40%-os javulást eredményeztek.
A kompozitok akusztikus aktivitása a felületkezelés
hatására jelentõsen nõtt (6. ábra). Javult a határfelületi
kapcsolat, ami a rövidebb szálak esetében is akusztikusan mérhetõ tönkremenetelben nyilvánult meg (kihúzódás, szálszakadás). A legtöbb eseményt annál a két felületkezelõszernél tapasztaltuk, aminél a hajlító- és a húzószilárdság, valamint a feszültségintenzitási tényezõ is, ha
kis mértékben ugyan, de nagyobb volt, mint a többi felületkezelõ szer esetén. A SEM felvételek szerint szintén
a TES esetén kaptuk a legvastagabb bevonatot a szálon
(7. ábra).

3.3. Törésmechanikai vizsgálatok
A törésmechanikai vizsgálatokat [9–12] SEN-T próbatesteken hajtottuk végre . A kompozitok terhelés hatására történõ tönkremenetelét akusztikus módszerrel kiegészítve vizsgáltuk [13]. Az 5. ábrán látható eredmények egyértelmûen mutatják, hogy az erõsítõanyag hatására (N) az instabil repedésterjedés kisebb feszültségszinten indul meg. Ebben az esetben a szálak, fõként a
szálvégek feszültséggyûjtõ hatásának, valamint a rövid

6. ábra. Az akusztikus mérés eredményei bazaltszállal erõsített (45 m%) PA kompozitokban

7. ábra. Felületkezelt (TES) bazaltszál a PA mátrixban

3.4. Ütvehajlító vizsgálatok

5. ábra. Statikus törésmechanikai eredmények bazaltszállal
erõsített (45 m%) PA kompozitokban
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A bemetszett próbatesteken végzett dinamikus vizsgálatok [15] eredményeit (8. ábra) összehasonlítva megállapítható, hogy a szálak határfelületének kezelése csak
kis mértékben hat a kritikus feszültségintenzitási tényezõ értékekre (KICi), kivéve TES és TTPI szerrel kezelt
kompozitok esetén.
Ez a tendencia tükrözõdik a fajlagos repedésterjedé-
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si (GICi), valamint a
fajlagos
törési
energia (aCN) értékekben is. A szálerõsítés hatására
aCN értéke 45%-kal
csökkent, ami a felületkezelõ szerek
módosító hatására
is csak 8–15%-kal
nõtt.

8. ábra. Bazaltszállal erõsített (45 m%) felületkezelt PA kompozitok ütésállósága (jelölések az 1. táblázatban)

4. A felületkezelés
hatása bazaltszállal erõsített poliamid kompozitokban
A poliamid mátrix húzó- és hajlítószilárdsága, valamint húzó- és hajlító rugalmassági modulusza jelentõsen
javult szálerõsítéskor. A felületmódosító szerek a húzóés hajlítószilárdságot minden esetben javították, de a rugalmassági modulusz értékek a kezelés hatására csökkentek. Ezek az eredmények azzal magyarázhatók, hogy
a kezelés során összefüggõ, vastag bevonat jött létre
(7. ábra), ami több mint 200%-kal nagyobb nyúlást (εH)
eredményezett a kezeletlen esethez képest. Ez kezeletlen
esetben (N) összefüggésben van az ATKINS [16] által ismertetett erõs-gyenge határfelületeknél tapasztalt korlátozott polimer láncmozgással. A hatás abból adódik,
hogy a 3. ábrán látható, kis számú kapcsolódás a mátrix/szál között, illetve a felület „egyenetlenségébõl” adódó mechanikai kötés akadályozza a polimer láncok mozgását. Merevebb lesz a rendszer, míg a kezelt esetben a
kapcsolat egyenletes a szálak felületén és a polimer láncok együtt tudnak mozogni a beágyazott szálakkal. Ez
okozza a viszonylag kisebb rugalmassági modulusz értékeket.
Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a PA6 kifejezetten jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, amit
rövid szálakkal erõsített kompozitoknál nagyon nehéz
szinten tartani vagy tovább javítani. Ez figyelhetõ meg
az instabil repedésterjedés megindulásával és a dinamikus terheléssel szembeni ellenállás értékeit elemezve.
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