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1. Bevezetés, elĘzmények
Egyre nagyobb igény van olyan polimerek és polimer alapú eszközök
elĘállítására, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Ilyenek például
a protézisek,

katéterek,

implantátumok,

biológiailag

aktív,

ellenĘrzött

gyógyszerleadásra képes anyagok, és intelligens polimerek.
A polimerek, mĦanyagok speciális alkalmazásához gyakran szükséges – a kedvezĘ
tömbi tulajdonságok megtartása mellett – a felület néhány nano- illetve mikrométer
vastagságú rétegének módosítása, különbözĘ folyadékokkal való nedvesíthetĘség,
festhetĘség, biokompatibilitás és bioaktivitás javítása, felületi funkcionalizálás, kemény
és kopásálló rétegek létrehozása, védĘ- vagy víztaszító rétegek kialakítása, stb. céljából.
A

polimerek

felületi

tulajdonságainak

módosítására,

javítására

alkalmazott

hagyományos folyadék- és gázfázisú kémiai módszerek mellett elterjedtek a különbözĘ
fizikai felületmódosító eljárások (mint például az UV-, gamma- vagy elektronsugaras
technikák, parázskisüléses, atmoszférikus plazmás technikák); fizikai és kémiai
gĘzfázisú leválasztás, illetve különbözĘ részecskesugaras technikák. Intenzív kutatás
folyik a módosított polimerfelületek megismerésére, szerkezet-tulajdonság típusú
összefüggések feltárására.
A polimerek részecskesugaras (atom- és ionsugarak) kezelése egy kialakulóban
lévĘ, elméleti és gyakorlati szempontból perspektivisztikus, multidiszciplinális terület.
E kezelések legfĘbb sajátossága, hogy a hagyományosnak mondható ionizáló (pl. γvagy

elektron-)

sugárzáshoz

képest

nagyságrendekkel

nagyobb

lehet

a polimermátrixnak átadott energia sĦrĦsége. A felületi rétegben kiváltott összetételi és
szerkezeti változások egyidejĦleg jelentĘs változásokat okoznak a polimerek olyan
tulajdonságaiban, mint a mechanikai, elektromos és optikai paraméterek, valamint
az oldhatóság, nedvesíthetĘség, biokompatibilitás, stb.
Atomsugaras kezelésre többek között az úgynevezett gyorsatom-forrás,
ionsugaras kezelésre pedig az ionimplantáció különféle típusai alkalmazhatók.
A gyorsatom-forrást eredetileg a tömegspektrometria egyik új ionizáló technikájaként
fejlesztették ki az 1980-as években. KésĘbb alkalmazták gyémántszerĦ réteg
leválasztására, saválló acél nitridálására, valamint Intézetünkben szilíciumorganikus
gázszeparációs membránok szelektivitás növelésére és ultranagy molekulatömegĦ
polietilén kopásállóságának növelésére.
Az ionimplantációs technikák a felületmódosítás terén gyakran alkalmazott eljárások,
amelyek során általában közepes és nagy (néhány száz keV–MeV) energiájú
implantereket használnak. Polimerek módosítására is alkalmazhatók. ElĘnyei mellett
a módszer egyik nagy hátránya, hogy az irányított sugárnyaláb miatt a bonyolult alakú
alkatrészek implantálása csak a tárgy mozgatásával, forgatásával tehetĘ egyenletessé.

Az úgynevezett plazmaimmerziós ionimplantációt a nagyméretĦ, szabálytalan alakú,
elsĘsorban fémtárgyak egyenletes felületmódosítására fejlesztették ki az 1980-as
években. Vizsgálták alkalmazhatóságát polimerek felületmódosítására is, amelynek
részletei az értekezés alapjául szolgáló közlemények egyikében [K5] áttekintésre
kerültek. Tipikus példaként említhetĘ a felületi elektromos ellenállás csökkentése
poliimid esetében, nedvesedési tulajdonságok változtatása poli(tetrafluor-etilén)
esetében fémimplantációt alkalmazva, TiN réteg leválasztása polikarbonát hordozóra,
DLC-réteg leválasztása polietilén felületére, stb. Intézetünkben részletes vizsgálat
tárgyát

képezte

az

ultranagy

molekulatömegĦ

polietilén

plazmaimmerziós

ionimplantációja, melynek során lényegesen megnövelték annak kopásállóságát.
A kutatási eredményeket a hódmezĘvásárhelyi Protetim Kft. alkalmazza megnövelt
élettartamú csípĘízületi protézisek gyártására.
Lényeges körülmény, hogy a tématerületen végzett tudományos kutatások
ezidáig döntĘen a nagyenergiájú (kb. 50-100 keV feletti) ionok hatásának vizsgálatával
foglalkoztak. Fontos továbbá, hogy a kialakuló felületi rétegek konkrét jellemzĘi
(összetétel, szerkezet, módosítási mélység, kiváltott fizikai és kémiai tulajdonságváltozások) nagymértékben függnek a kezelési körülményektĘl (mint a céltárgy és
a bombázórészecskék anyagi minĘsége, részecskeenergia, felületi dózis, felületi
dózisteljesítmény, stb.) és a kölcsönhatás során megvalósuló domináns energiaátadási
mechanizmustól (elektronfékezés vagy magfékezés), stb. A módosítási paraméterszerkezet-tulajdonság típusú összefüggések csak kevés esetben vannak feltárva
az irodalomban, feltehetĘleg nemcsak a sok változó miatti nagyszámú felületkezelési
kísérleti igény, hanem a kiváltott szerkezeti és tulajdonságbeli változások komplex
jellemzéséhez szükséges, az elĘzĘeket jóval meghaladó kísérleti igény miatt sem.
A vizsgálatok anyagi rendszeréül szolgáló mĦszaki polimerek nemcsak olcsóbb
helyettesítĘi a hagyományos szerkezeti anyagoknak a különféle alkalmazásokban,
hanem új mĦszaki megoldásokra is lehetĘséget nyújtanak és a legigényesebb
alkalmazási területekre is behatolnak. Alkalmazásuk gyorsan terjed, különösen a fejlett
országokban, elsĘsorban olyan területeken, mint a gépipar, jármĦipar, mĦszeripar,
villamosipar, elektronikai ipar, stb. Olyan felületi tulajdonságok létrehozása,
amelyekkel a tömbanyag eredetileg nem (vagy csak kis mértékben) rendelkezik, új
alkalmazási lehetĘségeket nyithat meg.

2. Célok
A kísérleti munkám elején célul tĦztük ki néhány, gyakorlati szempontból fontos
mĦszaki polimer (poli(tetrafluor-etilén) (PTFE), poli(etilén-tereftalát) (PET), poliamid-6
(PA), biszfenol-A-polikarbonát) (PC) és részecskesugarak (atom- és ionsugarak)
kölcsönhatásának vizsgálatát. Ezen belül a következĘ kérdésekre kerestem a választ:
• Milyen összetételbeli és kémiai szerkezeti változások mennek végbe a vizsgált
mĦszaki polimerek felületi rétegeiben a különféle részecskesugaras kezelések
hatására?
• Milyen változások köbetkeznek be a különféle részecskesugaras kezelések hatására a
vizsgált polimerek nedvesedési és felület energetikai tulajdonságaiban?
• Hogyan változik a felület elektromos ellenállása a részecskesugaras kezelések
hatására?
• Milyen változások játszódnak le a különféle részecskesugaras kezelések hatására a
vizsgált polimerek mechanikai (keménység, rugalmassági modulus), tribológiai
(kopásállóság) tulajdonságaiban?
• Hogyan függ a felület összetételi, szerkezeti, mechanikai, tribológiai, energetikai és
elektromos tulajdonságainak változása a felületmódosítás során alkalmazott a
részecskeenergiától, a felületi dózistól és a felületi dózisteljesítménytĘl?
• Találhatók-e “felületmódosítás – szerkezet –tulajdonság” típusú összefüggések?

3. Kísérleti rész
3.1.

A vizsgált anyagok, mintaelĘkészítés
A

vizsgálatok

anyagi

rendszereit

kereskedelmi,

adalékanyagmentes

poli(tetrafluor-etilén), poli(etilén-tereftalát), poliamid-6 és biszfenol-A-polikarbonát
képezték. A mintakezelést polírozás, etil-alkoholos ultrahangos tisztítás és nitrogéngázáramban történĘ szárítás elĘzte meg.

3.2.

Az alkalmazott felületmódosítási technikák
A polimerek felületmódosítása kis energiájú (1 keV) gyorsatom-sugárzással

(fast atom bombardment, FAB) és kis, illetve közepes energiájú (maximum 40 keV)
plazmaimmerziós ionimplantációval (plasma immersion ion implantation, PIII) történt.
A gyorsatom-forrással vézgett kísérletek során a polimerek felületét nagy tisztaságú
hidrogén-,

hélium-

és nitrogéngázt

alkalmazva

FAB

114

típusú

nyeregteres

hidegkatódos gyorsatom-forrással kezeltem. Ezen kísérletek elsĘsorban a kezelĘgázok
hatásának megismerésére irányultak. A részecskék gyorsítása 1 kV feszültséggel történt.

A kezelési idĘ alapján – számításba véve a szekunder elektronok áramát – a felületbe
csapódó részecskedózis értéke 1x1017 cm-2 volt.
A FAB-kísérletek alapján a további felületmódosításokra vonatkozó kísérleteket
plazmaimmerziós

ionimplanterben,

nitrogén

plazmában

történtek.

A gyorsítófeszültséget 15 – 30 kV, a dózisteljesítményt 3x1013 – 7x1013 cm-2s-1, a dózist
1x1017 – 3x1017 cm-2, között változtattuk, elĘre kidolgozott kísérleti terv szerint.

3.3.

Az alkalmazott felületvizsgáló módszerek
Röntgen fotoelektron spektroszkópiás módszerrel meghatároztam a kezeletlen és

kezelt polimerfelületek kémiai összetételét és kémiai szerkezetét. Az XPS spektrumok a
szénhidrogén típusú C 1s csúcsra lettek referálva, mely a BE = 285.0 eV energiánál
jelenik meg.
Raman mikrospektroszkópiás módszerrel meghatároztam az elĘkísérletek során
FAB-technikával kezelt polimerek módosított rétegének tényleges vastagságát.
Statikus ülĘcsepp módszerrel vizsgáltam a nedvesedési tulajdonságokat.
A mintákon ülĘ desztillált víz és dijódmetán cseppekrĘl digitális kamerával felvételt
készítettem. EzekbĘl meghatároztam a cseppek geometriai adatait, köztük az adott
felület nedvesedésére jellemzĘ peremszöget.
Az egyensúlyi peremszög értékekbĘl Owens-Wendt összefüggést alkalmazva
meghatároztam a polimerek felületi szabadenergiáját és annak poláris és diszperziós
komponenseit.
Összehasonlító felületi elektromos ellenállás méréseket végeztem a kezelt és
kezeletlen minták között.
Szúrókeménység méréseket (indentáció) végeztem, és az Oliver-Pharr elméletet
alkalmazva kiszámítottam az anyagokra jellemzĘ keménység (H) és rugalmassági
modulus (E) értékeket.
Vizsgáltam a karc- és abráziós kopásállóságot egyszeri és ugyanazon a nyomon
végzett többszöri karcolásokkal. Kiszámítottam a kikoptatott térfogat értékeket (V)
a koptatási teszt során alkalmazott indenter geometriai paramétereinek valamint
a maradandó deformáció mértékének ismeretében.
Az

adhéziós

tribológiai

tulajdonságok

meghatározására

forgókorongos-koptatócsapos (pin-on-disc) módszert alkalmaztam. A teszteket száraz és
nedves közegben, két méréstartományban (kis és nagy terhelés-forgatási sebesség
faktor) végeztem el.

4. Új tudományos eredmények (tézisek)
4.1.

A gyorsatom-forrással végzett kísérletek tézisei

1. A PTFE felületi rétegének kémiai és fizikai tulajdonságai jelentĘsen megváltoznak
a H2-, He- és N2- gázzal végzett FAB kezelések hatására [K2]:
a) fluorozott amorf szénszerĦ felületi réteg alakul ki, amelynek vastagsága a SRIMprogrammal számított részecskebehatolási mélységet jelentĘsen meghaladja;
b) az átlagos felületi érdesség megnĘ. A növekdés a H2-, He- és N2- gázzal végzett
FAB kezelések esetén annál nagyobb mértékĦ, minél kisebb a bombázórészecske
atomtömege;
c) a reaktív hidrogén- és nitrogén-atomos FAB-kezelés megnöveli a felületi réteg
kopásállóságát;
d) a FAB-kezelt felületeken a vízzel mért peremszög lecsökken, és lényeges, hogy
a megnövekedett hidrofil jelleg idĘben tartós marad.

4.2.

A plazmaimmerziós ionimplantációval végzett kísérletek tézisei

2. A felületi rétegek kémiai összetételében és kémiai szerkezetében jelentĘs
változások észlelhetĘk a PTFE, PET, PA és PC polimerek N-PIII kezelését követĘen
[K1, K4, K5]:
a) mindegyik polimer esetében N épül be a felületi rétegbe;
b) PTFE esetében az F-tartalom csökken, a C- és O-tartalom nĘ, a C-atomok
fluorozottsági foka ezzel összhangban csökken;
c) PET esetében a felületi O/C arány csökken, az észtercsoportok degradálódnak és
részben uretán csoportokká alakulnak;
d) PA és PC esetében a C-tartalom jelentĘsen csökken, a kiindulási amid illetve
karbonát-csoportok bomlanak és helyettük új csoportok alakulnak ki, így PA
esetében imin, protonált amin és uretán csoportok, míg PC esetében imin, tercier
amin és amid-szerĦ csoportok képzĘdnek.
3. A kezelések hatására kialakuló – kémiai összetétel és szerkezet szempontjából új –
felületeken mérhetĘ peremszögekre és így a hidrofil ill. hidrofób tulajdonságokra
hatással van a mĦveleti paraméterek változtatása [K1, K4, K5]:
a) PTFE esetében a vízzel mért peremszög az átlagérdesség növekedésével nĘ,
viszont nagy iongyorsító feszültség és nagy felületegységre esĘ dózisteljesítmény
hatására a víz-peremszög és a hidrofób jelleg csökken, ami az egyidejĦ nagy mértékĦ
N-beépüléssel és a felület utóoxidációjával magyarázható, ami az érdesség okozta
hatást túlkompenzálja;

b) PA és PC esetében a vízzel mért peremszög csökken, a hidrofil jelleg és a felületi
szabadenergia nĘ, ami a N-beépüléssel és a felület utóoxidációjával magyarázható; a
hidrofil jelleg erĘsödése általában annál nagyobb, minél nagyobb az alkalmazott
iongyorsító feszültség és a felületegységre esĘ iondózis.
4. A felületi elektromos ellenállás több nagyságrenddel csökken a vizsgált polimerek
N-PIII kezelését követĘen. A csökkenés annál nagyobb, minél nagyobb az
alkalmazott iongyorsító feszültség és a felületegységre esĘ dózisteljesítmény [K1,
K4, K5].
5. Az abrázióval szembeni kopásállóság megváltozik a polimerek N-PIII kezelése
során [K1, K4, K5]:
a) PTFE esetében a kopásállóság csökken, a felület átlagérdességének és O/C
arányának növekedésével párhuzamosan;
b) PET esetében a kopásállóság a vizsgált tartományban csökkenhet és nĘhet is,
viszont található olyan kezelési paraméter-együttes (nagy alkalmazott iongyorsító
feszültség és nagy felületegységre esĘ iondózis), melynél a kopásállóság jelentĘsen
megnĘ;
c) PA és a PC esetében a kopásállóság a vizsgált tartományban egyértelmĦen nĘ, a
kikoptatott térfogat akár a tizedére is csökkenhet PA esetében, illetve kb. 60%-ára
csökkenhet PC esetében. A kikoptatott térfogat annál kisebb, minél nagyobb az
alkalmazott iongyorsító feszültség és felületegységre esĘ iondózis.
6. Megállapítottam, hogy az N-PIII-kezelt PET, PA és PC polimerek H/E aránya
összefügg az abrázióval szembeni kopásállóságukkal [K1, K5]:
a) PET esetében a H/E növekedésével a kikoptatott térfogat csökken;
b) PC esetében a V - H/E összefüggés minimummal rendelkezik. PA esetében
a H/E ≈ 0,11–nél kisebb értékeknél a H/E arány növekedése a kopásállóság
javulásával járhat, míg a nagyobb értékeknél a H/E arány növekedésével nĘ
a kikoptatott térfogat.
7. Megállapítottam, hogy a súrlódás adhéziós komponense kis terhelés – kis
csúszósebesség

párosítás

esetén

csökkenhet,

nagy

terheléseknél

és

nagy

csúszósebességeknél azonban megnĘ a N-PIII-kezelt PET koptatócsap és acéltárcsa
között fellépĘ csúszósúrlódás során. [K3]
8. Lényeges összefüggéseket állapítottam meg a különféle paraméterek között
PTFE, PET, PA és PC 3 faktoros, 3 szintes, 9 beállításos részfaktorterv típusú
kísérleti tervek alapján végzett N-PIII kezelése, valamint a kiindulási és a kezelt

minták komplex (felületkémiai, felületi nedvesedési, felületi elektromos ellenállási,
nanomechanikai és tribológiai) vizsgálatát követĘen [K1, K4, K5]:
a) összetétel – tulajdonság típusú összefüggést állapítottam meg PA esetében,
mivel kismennyiségĦ N-beépülés erĘsen lecsökkenti a felület ellenállását abráziós
kopással szemben, nagyobb mennyiségĦ N-beépülése során viszont ez a hatás
rohamosan romlik;
b) kémiai szerkezet – tulajdonság típusú összefüggés tapasztaltam PC esetében,
melynél a tercier amin típusú N minél nagyobb mennyiségben való beépülése,
nyivánvalóan annak térhálósító hatása miatt, fokozatosan javítja a felület ellenállását
abráziós kopással szemben. Viszont PC esetében sem célszerĦ a N-tartalom túlzott
növelése, mert az csak a kopásállóság szempontjából elĘnytelen imin kötésben lévĘ
N koncentrációjának növeléséhez vezet;
c) mĦveleti paraméter – szerkezet – tulajdonság típusú összefüggés tapasztalható
PC esetében, mivel a felületi iondózis és a felületi dózisteljesítmény növelésekor
nĘ a tercier amin típusú kötésben lévĘ N koncentrációja, amely korrelál a felület
abráziós kopásállóságával.

5. Az eredmények alkalmazhatósága
A dolgozatban szereplĘ eredmények és a kollégákkal végzett kísérletek
eredményei alapján szabadalmat nyújtottunk be oxigén és/vagy halogén heteroatomot
tartalmazó, hĘre lágyuló mĦszaki mĦanyagok mechanikai és tribológiai jellemzĘinek
javítására. [SZ1]
Az elvégzett kísérletek során feltárt ismereteknek és összefüggéseknek további
gyakorlati jelentĘsége lehet, mivel a kiváltott felületkémiai változások lényeges
változásokat okoznak a felület topográfiai, mechanikai, tribológiai, nedvesedési és
felületi energetikai, valamint elektromos tulajdonságaiban. Ezek néhány lehetséges
alkalmazása a következĘ:
PTFE felületi szabadenergiájának növelésére és a kezelést követĘ relaxációs
folyamatokra vonatkozó új ismeretek érprotézisek elĘállításához lehetnek hasznosak.
A hidrofób tulajdonságok növelési lehetĘségeire vonatkozó ismeretek öntisztuló
felületek kialakítása során hasznosíthatók.
PET részecskesugaras kezelése során kapott, a mikroabráziós kopás csökkenhetĘségére
vonatkozó

eredmények

például

a

mĦszeriparban

nyerhetnek

alkalmazást.

Mivel a kopásállóság növekedése térhálósodással magyarázható, a kapott ismeretek
közvetve hasznosak lehetnek PET palackok (szintén térhálósodáshoz rendelhetĘ)
gázzáróképességének növelése terén is, amely élelmiszercsomagolási szempontból
fontos (pl. sör forgalmazása PET-palackban).

A PA mikroabráziós kopásállóságának nagymértékĦ növekedésével kapcsolatos
eredmények gépipari alkalmazást nyerhetnek, elsĘsorban olyan területen, ahol nincs
túlságosan nagy igénybevétel, de szükséges, hogy az adott alkatrész tribológiai
tulajdonságainak javulása mellett a tömbi tulajdonságok ne változzanak.
PC részecskesugarakkal megnövelt kopásállósága fontos lehet például speciális
kopásálló optikai lencsék és ablakok elĘállítása során.
Polimerek részecskesugarakkal kiváltott nagymértékĦ felületi vezetĘképesség-növelése
támpontot

nyújthat

olyan

polimeralapú

elektronikai

eszközök

létrehozására,

mint pl. diódák, térvezérelt elektronikai szerkezetek, stb.
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