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Adhezní vlastnosti práškových materiálů
po plazmové povrchové úpravě
Řešení problémů v oblasti adhezí polymerů k různým substrátům je otázkou
pro široké spektrum aplikací. V souvislosti s využitím progresivní technologie
plazmových povrchových úprav se otevírají zcela nové možnosti ovlivnění
povrchu materiálů bez použití chemických agresivních prostředků nebo speciálních cenově nákladných prostředků. Touto úpravou lze výrazně zvýšit hydrofilitu materiálů navázáním nových funkčních reaktivních skupin, přičemž
dochází ke změně povrchové energie, potažmo ovlivnění vlastností jako je
smáčivost a adheze.
Ve firmě SurfaceTreat, a. s., která se
zabývá vývojem, výrobou a službami
v oblasti plazmových povrchových
úprav, byly prováděny testy nových
vlastností plazmově upravených
práškových materiálů. Pro testy byly
použity PE prášky pro rotační tváření
o velikosti částic cca 300 µm.
Byly zkoumány následující oblasti využití:

Adheze sintrovaného dílu k PUR
pěně - oblast využití - výroba izolačních nádob technologií rotačního
tváření

Adheze na skelném substrátu - kompozitní materiály
Adheze k PUR pěně
Technologie rotačního tváření patří
mezi méně zastoupené technologie
výroby plastových výrobků na našem
trhu, nicméně se jedná o velmi zajímavý
technologický proces, který umožňuje
výrobu např. velkorozměrových bezešvých nádob, termoizolačních nádob,
palivových nádrží nebo také kajaků či
plováků.
Pro tyto testy byl zhotoven speciální
přípravek, ve kterém byl připraven vzorek pro trhací zkoušku. Adheze mezi PE
a PUR pěnou byla definována jako normálová síla v kPa potřebná k destrukci

vzorku pod normálovým zatížením. Vzorek je
tvořen jako sendvič a sestával z vrstvy sintrovaného
polymeru vrstvy PUR pěny (standardní PUR pěna)
a opět vrstvy sintrovaného polymeru (obr. 1). Tento
způsob byl použit jak pro neupravený tak i pro plazmově upravený materiál.
Po prvních testech bylo zjištěno, že adheze mezi
modifikovaným PE a PUR pěnou je vyšší než koheze
PUR pěny (obr. 2) a to i pro více typů materiálů od

Obr. 1
Vzorek před destrukcí

Obr. 2
Vzorek po destrukci

různých výrobců prášků pro rotační tváření. Při použití nemodifikovaného PE materiálu a PUR pěny
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dochází k oddělení jednotlivých vrstev ihned po vyjmutí z přípravku.
Na základě těchto úvodních testů bylo přistoupeno
k testům s různými poměry plazmově upraveného
materiálu a neupraveného materiálu, výsledky viz
tabulka 1.
Poměr plazmově upraveného

Odtrhová síla [kPa]

a neupraveného materiálu

Lupolen 3621

20 % mod / 80 % ZS

79,51

30 % mod + 70 % ZS

97,17

40 % mod + 60 % ZS

91,81

50 % mod + 50 % ZS

97,47

75 % mod + 25 % ZS

106,76

100 % mod

117,13
Tabulka 1 - výsledky trhací zkoušky

Zs…neupravený materiál
Z výsledků vyplývá, že plazmově upravený materiál obecně výrazně zvyšuje adhezní spojení
mezi sintrovaným povrchem z PE prášku a PUR
pěnou. Získaná adheze může být využita při
výrobě vyplňovaných dílů, jako jsou např.
sedadla či termo-izolační nádoby. V případě výroby takto vyplňovaných dílů je zároveň zvýšena
celková pevnost výrobku bez nutnosti výztuh
a vede tedy k možnosti jednodušší konstrukce.
Výhodou je jednak použití standardního prášku
pro rotační tváření, který plazmovou úpravou získává zcela nové vlastnosti bez použití chemických činidel nebo tepelných povrchových úprav,
ale také možnost snížení nákladů na materiál
v případě využití směsi upraveného a neupraveného materiálu, která vykazuje také velmi
významné navýšení adheze v porovnání
s neupraveným materiálem.

fázová pevnost plazmově upraveného polyetylenu a skelné destičky a srovnána se stávajícími průmyslově využívanými chemickými
přípravky, jako je anhydrid kyseliny maleinové
nebo silan.
Pro experiment byl použit plazmově upravený
a neupravený polyetylen. Ke kvantifikaci adheze
bylo použito sodno-vápenaté sklo o rozměrech
60 x 20 x 4 mm. K porovnání adheze s plazmově
upraveným materiálem byly použity anhydrid
kyseliny maleinové (MAH) a silanová povrchová
úprava.
Pro výrobu vzorků na tahové zkoušky (obr. 3) byla
ke kvantifikaci a komparaci adheze na skelném
substrátu vyrobena speciální rozebíratelná forma.
Chemický modifikátor MAH byl zamíchán do
nemodifikovaného PE v množství 5 % hmotnostních. Druhý chemický modifikátor byl Silan již aplikovaný na skelné destičce. Dále byly zhotoveny
vzorky s mezifází kombinující plazmově upravený
PE a silanem modifikované sklo. Tavení probíhalo
v peci za 200 °C po dobu 25 min s následným
ochlazováním rychlostí okolo 10 °C/min.
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Obr. 3. Vzorek PE/sklo/PE pro tahovou zkoušku
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Adheze na skleném substrátu
V rámci testů bylo zkoumáno využití nízkoteplotních plazmových úprav pro vláknové kompozity
s polymerní matricí. Stěžejním místem v kompozitech je mezifázové rozhraní vlákno/matrice,
kde vlákna musí vykazovat vysokou adhezi
k matrici pro přenos namáhání.
Pomocí tahové zkoušky byla kvantifikována mezi-
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Obr. 4. Srovnání mezifázových pevností vzorků PE/sklo
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Ke zkouškám tahem byl použit univerzální tahový stroj Instron 5582. Pro
kvantifikaci adheze ke sklu byla měřena maximální síla F (N), která byla vztažena na adhezní plochu a (mm) x b
(mm).
Plazmovou úpravou práškového PE
bylo dosaženo nejvyšší mezifázové
pevnosti dle grafu (obr. 4), kdy nárůst
adheze termoplastu ke skelnému substrátu činil 858 % oproti nemodifikovanému PE. Nejvyšší dosažená mezifázová pevnost 2,30 ± 0,60 Mpa
u plazmově upraveného PE je minimálně o 31 % vyšší, než v případě mezifáze vytvořené pomocí průmyslově
používaného chemického přípravku
silanu.
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Nabízíme:
- využití kapacit našich zařízení pro plazmové povrchové úpravy
- pronájem zařízení zákazníkovi
- výrobu zařízení „na míru“ dle požadavků a na základě předem ověřeného
procesu a testovacích dodávek

Atmosferická tryska

Naměřená adheze plazmově upraveného PE Radheze= (2,30 ± 0,60) MPa
je hodnotou minimální vzhledem
k destrukcím skelné destičky kvůli
přídavnému ohybovému napětí
vlivem momentu, který v průběhu
tahového namáhání vznikal.
Výsledků bude využito v oblasti
aplikací plazmově upravených prášků pro výrobu kompozitních materiálů.
Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem materiálového
inženýrství ČVUT v Praze a částečně
podporována grantem MŠMT, program NPU 1. projekt č. LO 1207.
Další nové oblasti aplikací plazmově
upravených materiálů jsou stále otevřené. Jednou z nich je využití plazmové povrchové úpravy např.
v zemědělství.
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Zařízení na míru

Plazmové povrchové úpravy
Předúprava povrchu s využitím plazmové technologie se stává
stále častěji požadovaným typem úpravy. Důvodem je především
velmi efektivní, rychlý, ale hlavně šetrný způsob pro zpracovávaný
materiál i životní prostředí. Mezi hlavní oblasti aplikace je řešení
aktivace povrchu např. před lepením, potiskem či lakováním.
Zařízení firmy SurfaceTreat a.s. nabízejí možnost zpracování drobných plastových součástí nebo menších dílů jako jsou např. těsnění,
krytky, konektory, kabely apod. a to ve vakuových komorách
různých kapacit nebo s využitím atmosférické trysky. Kromě této
oblasti jsme vyvinuli také unikátní systém úpravy práškových
materiálů jednak v testovacím množství ale i ve velkých objemech
až 2 tuny denně s využitím všech kapacit a dle typu materiálu.
Úpravou je dosahováno velmi výrazné změny smáčivosti materiálu - hydrofilizace. Využití této úpravy nacházejí zejména prášky
pro technologii výroby plastů rotačním tvářením, prášková aditiva
pro výrobu plastů či nátěrových hmot a další možné aplikace.
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