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Bevezetés
Az elmúlt néhány évtizedben megfigyelhetjük a kompozit anyagok
mindennapi életünkben való elterjedését és széles körű felhasználását.
A gyakorlati életben a legelterjedtebbek közzé tartoznak a polimermátrixú kompozitok, amelyekből ütésálló és frikciós termékeket, illetve
geotextíliákat készítenek. A polimer-mátrixú kompozitok előnye a kis
sűrűség (1-1,8 kg/rn9), a nagy szilárság, a jó korrózióállóság, valamint az
elektromos szigetelőképesség. A polimer-mátrixú kompozítoknak jelenleg csak kis hányadát alkotják a fémtartalmú kompozitok. Az ilyen
anyagokat féktárcsák, optoelektronikai eszközök mellett gyógyászati
protézisek készítésére használják.
A frontális polimerizáció a polimerek előállításának egy speciális
módszere, amely egy lépésben valósítható meg és oldószermentes,
ezáltal környezetkímélő folyamat. Előnye, hogy nem igényel állandó
keverést vagy melegítést, mint a hagyományos polimerizációs eljárások.
Megfelelő monomerek és iniciátor megválasztásával elérhető, hogy a
polimerizáció mozgó front formájában haladjon végig a monomerek elegyén, így a front mögött a kész polimer vagy kopolimer állítható elő. A
polimerizációs front csupán néhány milliméter vastag reakciózóna,
amely kis térfogatú szeletekre osztja a reakcióedényt. Így a polimerizáció nem egyszerre — a reakcióedény teljes térfogatában - játszódik le,
hanem a reakció közegén egyenletes sebességgel végigvonuló, $ a
reakció körülmények szempontjából stacionáriusnak tekinthető keskeny
frontzónában megy végbe.
A frontális polimerizáció egyaránt alkalmas szál- és részecskeerősítésű kompozitok előállítására. Kifejlesztettek folyamatos hőkezelési
eljárásokat grafitszál-erősítésű kompozitok gyártására [1], ekkor az
exoterm polimerizációs reakció tulajdonképpen hőkezelésre szolgál. A
frontális polimerizáció másik érdekes tulajdonsága, hogy a legtöbb
adalékanyaggal lehet kompozitot készíteni különleges társító anyagok
nélkül, mivel itt nem jelentkeznek felületi problémák az előállításkor. A
kiindulási monomerelegybe bekeverhetők fém-oxidok (AlOg SIO,,
CuO), szulfidok, boridok, karbidok és fémporok is, Grafit és különböző
fémporok hozzáadásával elektromosan vezető kompozitokat állítottak
elő frontális polimerizációval [2]. Egyszerűen és olcsón készíthető ezzel
az eljárással oxidbronz tartalmú kompozit, ami elektrokémiai rendszerekben jelzőelektródként alkalmazható [3]. A megfelelően megválasztott
monomerekkel IPN (Interpenetrating Polymer Networks) típusú anyagok
is készíthetők frontális polimerizációval egyszerűen, mivel egyetlen front
alakul ki, melyben a két polimerizációs folyamat sebessége egyenlő [4].
Ez a kétkomponensű polimerizációs front alkalmas új típusú polimer
keverékek és kompozitok előállítására.

Fémtartalmú kopolimerek előállítása és

a fémeloszlás meghatározása

A front-polimerizáció számos rendszerben megvalósítható. Monomerként alkalmazható metakrilsav (5, 6], metil-metakrilát (7], diciklopentadién [8] stb. A fÍront-polimerizációs folyamatok tervezésénél mindenképpen figyelembe kell venni, hogy folyékony monomer esetén az
alkalmazott monomer forráspontja lehetőleg magasabb legyen, mint a
frontban kialakuló hőmérséklet, Szilárd monomerek felhasználásakor a
monomer olvadáspontjának a frontreakció hőmérsékleténél alacsonyabbnak kell lennie.
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Munkánk során fémtartalmú kopolimereket állítottunk elő frontális
polimerizációval. Vizsgáltuk a fémszemcsék elhelyezkedését a
kopolimer-mátrixban. A kialakult eloszlások alapján az előállított termékek makroszkopikus tulajdonságai és a polimerizációs front terjedése
közötti összefüggés meghatározása volt célunk.

A kompozitok szintézise
Vizsgálatainkat akrilamid AA (Reanal, at) és trietilénglikol-dimetakrilát TGDMA (Aldrich, 9590) polimerizációs rendszerben végeztük,
a, -azoizobutironitil AIBN (Fluka, 59896) iniciátor jelenlétében adalékanyagként cinkport (MERCK, c60 um, purum) alkalmaztunk.
Az egyenletes szemcseméretűvé őrölt akrilamidot az iniciátorral és
az adalékanyaggal, végül a folyékony TGDMÁ-val elkevertük, majd a
reakcióelegyet egy 9 mm átmérőjű 300 mm hosszú üvegcsőbe töltöttük.
A polimerizációs reakciófrontot termikus iniciálással, izzó fémdrót segítségével indítottuk el. Ezt követően további hőközlésre nincs szükség, az
exoterm polimerizáció önfenntartóvá válik. Az AA és TGDMA polimerizációja gyökös mechanizmusú láncreakció, melynek során térhálós
szerkezetű kopolimer keletkezik.
Felvetődött a kérdés, hogy a polimerizációs front haladási iránya
van-e valamilyen hatással a kopolimer-mátrixban kialakuló féneloszlásra. Ezért a polimerizációs frontot különböző haladási irányokban vizsgáltuk. Mivel a keletkező szilárd polimer lezárja a reakcióelegyet, ezáltal
megakadályozza a monomerelegy kifolyását, gyakorlatilag 2-3 centiméternyi frontmozgás után az üvegcső a gravitációs vektor irányához
képest bármilyen pozícióba helyezhető. A polimerizációs frontot három
haladási irányban tanulmányoztuk. Az első esetben a függőleges helyzetű üvegcsőben a front fentről lefelé, a gravitációs vektorra! azonos
irányban haladt. A második esetben, a függőleges üvegcsőben a front
alulról felfelé, a gravitációs vektorral ellentétes irányban mozgott. A harmadik esetben pedig az üvegcsövet vízszintes pozícióba helyezve a polimerizációs front haladási iránya merőleges volt a gravitációs vektorra.

A képfeldolgozás módszertana
A morfológiai vizsgálatok során a kompozit rudak keresztmetszetének szerkezetét vizsgáltuk. A kompozit rudakból készített keresztmetszeti . csiszolatokról optikai mikroszkóppal 128x nagyítású
felvételeket készítettünk. A 128x nagyítás alkalmazása optimális jelen
esetben, annak ellenére, hogy ezek a felvételek a kompozit rúd teljes
keresztmetszetének csak egy kis részletét mutatják. Az ettől kisebb
nagyítású optikai mikroszkópos képeken nem tudtuk kiértékelni az
összes fémszemcsét, a nagyobb nagyítású felvételek pedig nem hordoztak magukban többletinformációt.
A mikroszkóp tárgyasztalát mozgatva pontosan egymás mellé illeszkedő digitális képeket készítettünk (1/a és b. ábra). Az egymás mellé
illesztett felvételekből összeállítottuk a kompozit teljes keresztmetszeti
képét (1/c. ábra). A teljes keresztmetszeti képen a világos tartományt
(fémszemcséket) detektáltuk a Miskolci Egyetem Fémtani Tanszékén
kifejlesztett CProbe program [9] segítségével (1/d. ábra).
Lokális területdiagram, és a területarány

egyenletességének meghatározása

A fémszemcsék sugár menti elhelyezkedésének vizsgálatára a radiális eloszlásfüggvény módosított változatát, a lokális területdiagramot,
illetve a területaránynak a sugár mentén értelmezhető egyenletességét
alkalmaztuk [9] (2. ábra).
A lokális területdiagryam meghatározásához a kompozit rúd teljes
keresztmetszeti képének középpontjából kiinduló r sugarú körlapot he-
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2. ábra. A lokális területdiagram és a területarány egyenletességének
meghatározása
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Az egyenletben ez a területarány egyenletessége, r a kör sugara
(pixel), fmaxa kör maximális sugara (a kompozit rúd keresztmetszetének
sugara) (pixel), Ara körgyűrű szélessége (pixel), Asra fémszemcsék
területaránya ar szélességű körgyűrűben, A, az átlagos területarány,
TA" a fémszemcsék területe a Ar szélességű körgyűrűben (pixel), 7 a
fémszemcsék területe az r sugarú körben (pixel).
A fémszemcsék számának sugár függvényében történő változását a
CProbe program segítségével mértük. A különálló objektumok
azonosítása és a bináris kép-átalakítási műveletek után a keresztmetszeti képre helyezett körlapokon található szemcsék területét mértük,
majd az adatokból számítottuk ki a lokális területdiagramot és a területarány egyenletességét.

Különböző haladási irányú frontreakciók során kialakult fémeloszlás

1. ábra. A képfeldolgozás lépései: a), b) optikai mikroszkóppal készített
képek N-—128x; c) a kopolimer teljes keresztmetszeti képe;
d) a detektált kép.
A kompozit összetétele m/m9o-ban: 49,58 Zn, 16.53 TGDMA,

33,06 AA, 0,83 AIBN

lyeztünk el és vizsgáltuk a körlap belsejére eső ftémszemcsék abszolút
területét (7). Az így kapott 7 - ffr) értékeket összehasonlítottuk a teljesen egyenletes eloszláshoz tartozó 7ayp(r) értékkel. A területarány
egyenletességének meghatározásához a Ar szélességű körgyűrűbe eső
fémszemcsék területarányát viszonyítottuk a fémszemcsék átlagos
területarányához a következő összefüggés felhasználásával:
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A polimerizációs front előrehaladásával folyamatosan változik a viszkozitás, a molekulatömeg és a hőmérséklet [10]. A kémcső hossztengelye irányában különösen nagy hőmérsékleti gradiens alakul ki, a frontban a hőmérséklet akár 2707€-ra is emelkedhet. A polimerizációs reakciót kísérő magas hőmérséklet, és a kiindulási elegyben jelenlévő fémszemcsék jó hővezető képessége miatt a front előtti monomerelegy
megolvad. Az olvadt tartományban anyagvándorlás alakul ki. A polimerizációs front torzulása és az olvadt zónában történő anyagáramlás
következtében a kopolimerben -— a reakció körülményeitől függően —
sugárirányban különféle típusú, érdekes fémeloszlások figyelhetők meg.
A polimerizációs front haladási iránya meghatározza a fémszemcsék
eloszlását a kopolimer-mátrixban. Különböző cinkpor tartalmú kompozitokat állítottunk elő eltérő haladási irányú polimerizációs frontreakciók
során. A gravitációs vektorral azonos irányba haladó frontok esetén anizotrop cink-eloszlás alakult ki, a fémszemcsék a kompozit rúd szélén
dúsultak fel. A gravitációs vektorral ellentétes és arra merőleges irányú
frontmozgás esetén közel egyenletes fémeloszlású kompozit keletkezett
(3. ábra).
A kopolimerekben a fémszemcse-eloszlás a polimerizációs front előtti olvadt zónában megjelenő keveredési folyamatok eredménye. Ahhoz,
hogy értelmezni tudjuk a különböző fémeloszlásokat, figyelembe kell
venni a reakció során kialakult hőmérsékleti viszonyokat. A polimerizációs reakció a haladás irányában nagy hőmérsékleti gradienst eredményez, az üvegesövön keresztüli hőveszteség pedig egy radiális
hőmérsékleti gradiens kialakulásához vezet. Így a front előtti olvadt tartomány hőmérséklete nem egységes. Középen, a tengelynél magasabb
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a hőmérséklet, mint az üvegcső falához közeli területen. Az oligomerek
és polimerek viszkozítására érvényes, hogy magas hőmérsékleten a
viszkozitás kicsi, alacsony hőmérsékleten nagy. A jó hővezető
képességű, nagy sűrűségű fémszemcsék a front előtti olvadt rétegben a
gravitációs erő miatt lesüllyednek. Ez a mozgás a kis viszkozitású tartományban gyorsabb, mint a nagy viszkozitású területeken.
Fentről lefelé haladó frontok esetében stabil konvekció alakul ki, ami
a fémszemcséket az olvadt zóna kisebb viszkozítású részére viszi,
ahonnan nehezebben mozdulnak el. Az odaérkező front befagyasztja
ezt az állapotot. Alulról felfelé haladó polimerizációs frontok esetén
instabil konvekció alakul ki, míg vízszintesen haladó frontok esetén nem
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alakul ki konvekció, mivel a front haladási iránya és a gravitációs vektor
merőleges egymásra (4. ábra).
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4. ábra. A polimerizációs frontban kialakuló konvekciós jelenségek;
a front haladási iránya: a) fentről lefelé; b) alulról felfelé; c) vízszintes
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3. ábra. A kopolimerben kialakult fémeloszlások különböző haladási

irányú polimerizációs frontok esetén; fémszemícsékre meghatározott

a)-b) lokális terület logaritmusának és
c)-d) területarány egyenletességének változása a sugár függvényében.
A kompozitok összetétele m/m9o-ban: a), c) 49,58 Zn, 16,53 TGDMA,

33.06 AA, 0,83 AIBN; b), d) 29,75 Zn, 23,14 TGDMA, 46,28 AA,
0,83 AIBN
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A környezet hőmérsékletének hatása a
kompozitban kialakuló fémeloszlásra
A front-polimerizációs folyamatokban a környezet hőmérsékletének
jelentős szerepe van. A frontális polimerizáció egy termikus reakciófront,
melyben az autokatalizátor formálisan a láncnövekedési folyamatban
keletkező reakcióhő. Ahhoz, hogy ez a termikus front fenn tudjon maradni, a hőtermelési folyamatnak meg kell haladnia a környezet felé fellépő
hőveszteséget.
A fémeloszlások vizsgálatakor felmerült a kérdés, hogy vajon a külső
hőmérséklet milyen mértékben befolyásolja a fémszemcsék elhelyezkedését a kopolimerben. A kísérletek során a polimerizációs frontokat vizsgáltuk folyékony levegőben (-196"C€), NaCI-jég hűtőkeverékben (-14——18"€), szobahőmérsékleten (20 - 229€) és polisztirol habbal elszigetelt környezetben (85 - 907C) - kváziadiabatikus körülmények között —, a front minden esetben a gravitációs vektorral azonos
irányban haladt. Ha az elindított polimerizációs frontot folyékony levegőbe helyezzük, annyira lecsökken a környezet hőmérséklete, olyan
nagymértékű a hőveszteség, hogy a frontreakció hirtelen megáll.
A környezet kőmérsékletétől függően- azonos összetételű kiindulási
elegyek és megegyező irányú fronthaladás esetén— eltérő fémeloszlású
kompozitok állíthatók elő (6. ábra). Egyenletes fémeloszlású kompozitot
csak a hűtőkeverékben futott frontok eredményeztek, szobahőmérsékleten és hőszigetelt környezetben a fémszemcsék a minta szélénél
dúsultak fel (5. ábra).
A kopolimerben kialakuló fémeloszlásokat befolyásolja a hossztengelyirányú és radiális hőmérsékleti gradiens mértéke. A környezet hőmérsékletének változtatásával az üvegcsövön keresztüli hőveszteség
mértékét növelhetjük, ill. csökkenthetjük. Ez befolyásolja a hossztengelyirányában kialakuló hőmérsékleti gradienst, de jóval kisebb mértékben, mint a radiális hőmérséklet-eloszlást. A környezet hőmérsékletének
csökkenésével - a nagyobb hőveszteség következtében — a Írontban a
viszkozitás nő. A fémszemcsék a nagyobb viszkozitású elegyben nehezebben mozdulnak el, így a szobahőmérsékleten haladó frontoknál

tapasztalt stabil konvekciós mozgáshoz képest egy kevésbé intenzív keveredés alakul ki a front előtti olvadt tartományban.
Ha a környezet hőmérsékletét növeljük, a radiális hőmérsékleti gradiens nagysága csökken, mivel kevésbé intenzív az üvegcsövön keresz-
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befolyásolja, a kompozit struktúráját pedig részben a frontban kialakuló
hőmérsékleti viszonyok határozzák meg.
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5. ábra. A kopolimerben kialakult fémeloszlás NaCI-jég hűtőközegben
haladó polimerizációs front esetén; a fémszemcsékre meghatározott
a) lokális terület logaritmusának és
b) területarány egyenletességének változása a sugár függvényében;
A kompozit összetétele m/4m9e -ban: 29,75 Zn, 23,14 TGDMA, 46,28

AA, 0,83 AIBN

(a front haladási iránya: fentről lefelé)

tüli hőveszteség. A szobahőmérsékleten tapasztalt konvekciós mozgás
felgyorsul, az áramlás a fémszemcséket az üvegcső falához hordja.
Kizárólag kis fémtartalmú (10 m/m99) kiindulási elegyek esetén, ha a
reakcióelegyet polisztirol habbal szigeteljük, az előállított kompozit rúd
belseje üreges szerkezetű. A polimerizáció során a felszabaduló reakcióhő következtében a frontban akár 25070 feletti hőmérséklet is
kialakulhat. Ennek oka az üvegcső szigetelése miatt a rendszerben fellépő hőtorlódás. A folyadék halmazállapotú TDGMA intenzív forrásba
kezd. A forrás eredményeképp gázzárvány alakul ki a kompozit rúd
belsejében, a legszélsőségesebb esetekben ez akár robbanáshoz is
vezethet. (Ezt néhányszor tapasztaltuk is.) Nagyobb fémtartalmú minták
esetében a kevesebb mennyiségű monomer jelenléte miatt, illetve a fém
hőkapacitását is figyelembe véve, a hőtorlódás mértéke nem akkora,
hogy az a folyékony monomer forrásához vezetne.

Összefoglalás

Morphological investigation of the composit produced by frontal polymerization. Metal containing polymer matrix composites prepared by
frontal polymerization were studied. The guantitative characterization of
metal distribution of the composites was also achieved. The location of
metal particles in the polymer matrix was characterized by a local area
function and the uniformity of the area fraction.
The distribution of metal particles is anisotropic if the front propagatedin a parallel fashion and in the same direction as the gravitational vector, while it is uniform if the direction of front propagation was reverse or
perpendicular to the gravitational vector. The occurrences of observed
metal distribution was explained.
The effect of the ambient temperature on the distribution of metal
was also studied, It was proved that with the decrease of ambient temperature a uniform metal distribution can be achieved even if the propagation direction of the front is identical with the direction of the gravitational vector.
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A frontális polimerizáció a polimerek szintézisének egy új és érdekes
megközelítése. Egyszerű és könnyen kivitelezhető eljárás műanyagok
és műanyag alapmátrixú kompozit anyagok gyártására. Célunk az, hogy
a gyakorlati életben is hasznosítható anyagok gyártását valósítsuk meg
az eljárás felhasználásával. A hagyományos polimerizációs folyamatokkal szemben a frontális polimerizáció előnye, hogy önfenntartó és
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A polimerizációs front haladási iránya a gravitációs vektorhoz képest
lényegesen befolyásolja a fémszemcsék eloszlását a kompozítban. A
gravitációs vektorral megegyező irányú frontterjedés esetén anizotrop,
ezzel ellentétes, illetve erre merőleges fonthaladás esetén egyenletes
fémeloszlás alakul ki a kompozitban. Tanulmányoztuk a környezet
hőmérsékletének hatását a kompozitban kialakuló fémeloszlásra. A
környezet hőmérsékletének csökkentésével a gravitációs vektorral megegyező irányú frontterjedés esetén is előállítható egyenletes fémeloszlású kompozit.
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Munkánk során fémpor tartalmú kompozit rudakban kialakult
fémeloszlásokat vizsgáltunk. Optikai mikroszkóppal készítettünk teljes
keresztmetszeti képet a kompozit rudakról és lokális területdiagramok,
valamint a területarány egyenletességének felhasználásával jellemeztük
a kialakult eloszlásokat.
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