iPolyCond vezetőképes műanyagok
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Tekintsük át ezt ...
Az Ön mobil telefonja az asztalon van, közel a számítógép
rendszerének hangszórójához. Pár másodperccel mielőtt
valaki hívná telefonon, vagy SMS üzenetet kapna a telefonján, a hangszóró berregő hangot ad. Ez a hangszóró
telepátiája? Semmiképpen. Ebben az esetben a hangszóró
fémszálai antennaként működnek: felveszik és erősítik a
mobil hálózaton nyert jelet. Ez egy jellemző példája a mágneses interferenciának, mely elektronikai egységek közt
jön létre, ugyanakkor bizonyítja, hogy az elektromágneses
tér mindenhol körülöttünk van.
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Annak érdekében, hogy megvédjük az érzékeny elektronikai készülékeket a nem kívánt elektromágneses interferencia hatása ellen, az elektromágneses teret gerjesztő forrás
és az érzékeny összetevő közé árnyékoló anyagot helyezünk el.
A PolyCond vezetőképes polimer kompozitok azok közé
az anyagok közé tartoznak, amelyek képesek védeni az
elektronikai készülékeket az elektromágneses interferencia
(EMI) és elektrosztatikus kisülés (ESD) ellen.
Ez a kiskönyv háttéri és gyakorlati információkat nyújt
azokról a vezetőképes polimerekről, amelyeket elektromágneses interferencia és elektrosztatikus kisülés elleni
védelemre használnak fel.
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A kihívás ...
elektromágneses interferencia

A nem kívánt elektromágneses interferencia akkor lép fel, amikor
az érzékeny készülékeket olyan elektromágneses sugárzás éri,
amelyet más elektromos vagy elektronikus készülék (mikrohullámú sütők, kábelnélküli számítógépek, rádiók és mobil telefonok)
bocsát ki akarva vagy akaratlan. Eredményként az érintett jelfogadó készülék elromolhat vagy rosszul fog működni.
Az elektromágneses interferencia hatása mind jobban és jobban
kihangsúlyozódik. Az okok közül meg lehet említeni a következőket: magasabb frekvencián, nagy sebességgel működő elektronikai készülékek iránt van kereslet; a számítógépekben, kommunikációs felszerelésekben és kocsikban mind hatásosabbon
használják a csökkent nagyságú elektronikai alkatrészeket; stb.
Tény, hogy a mobil és okos telefonok általában 800-4900 MHz-en
működnek és körülbelül 2 GHz-en küldik át az adatokat az Egyetemes Mobil Telekommunikációs Rendszeren keresztül (Universal
Mobile Telecommunications Systems (UMTS)), ugyanakkor tudott
tény az is, hogy a tömör, sűrűn összecsomagolt elektronikai komponensek nagyobb fokú elektronikus zajt bocsájtanak ki.
Ezek az irányzatok rámutatnak az elektromágneses interferencia
(EMI) elleni védekezés szükségességére abból a célból, hogy csökkenthetni lehessen a komponensek egymás vagy a külvilág elleni
hatását. Az EMI hatását olyan módon lehet csökkenteni/megszüntetni, hogy egy árnyékoló anyagot helyeznek az elektromágneses
tért gerjesztő forrás és az érzékeny elektronikai összetevő közé.
A védelmet tehát olyan módon lehet elérni, hogy az elektronikai
összetevő házát vezetőképes műanyagból készítik el.
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Az EMI árnyékolásra használt anyagok esetén az elektromos vezetőképesség egy nélkülözhetetlen feltétel, amely magyarázható azzal, hogy
az elektromos mező és a váltakozó mágneses tér (fizikai jelenségek)
áramot generál a vezetőképes árnyékoló anyagokba. Ez áram egy olyan
mezőt hoz létre, amely gyengíti - vagy ideális esetben érvényteleníti az eredetileg ható mezőt. Ideális esetben a külső tér a védő anyagon
kívül marad, a belső tér meg ezen belül.
Az EMI elleni védelmet visszaverődés és abszorpció alkotja és fontos
lehet úgy a volumenbeli vezetőképessége, mint a vastagsága a védő
anyagnak. Gyakorlati módon, az árnyékolás nagysága függ a védőréteg nyílásainak méretétől és alakjától. Például, egy hatékony EMI
árnyékoláshoz 5 GHz-es frekvencián kevesebb, mint 52 mm nagyságú
nyílás szükséges.
Az elektronikai készülékekben az EMI elleni védelemhez szorosan kapcsolódik az ESD - elektrosztatikus kisülés - elleni védelem is. Az ESD
két, különböző elektromos potenciállal rendelkező tárgy közti, nem
ellenőrzött, statikus töltésátvitel. Az ESD szempontjából, ahhoz hogy
gyorsan és ellenőrzött úton történjen a kisülés, fontos a felületi vezetőképesség.
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A megoldás ...
vezetőképes polimer kompozitok
Az elektronikai alkatrészek házai (pl. számítógépek, kommunikációs eszközök) és az üzleti berendezések (beleértve a fizetési módozatot) kiváló mechanikai tulajdonsággal rendelkező műanyagokból készülnek. Az árnyékolás szempontjából az a rossz, hogy
ezeknek a műanyagoknak általában kitűnő a szigetelő tulajdonságuk (ez kitűnik a felhasználásukból: szigetelő anyagok elektromos
kábelek számára). Egy elektronikai alkatrésznek egy, mint 10–14
ohm-1.cm-1 - nél kisebb vezetőképességgel rendelkező műanyag
nem nyújt megfelelő védelmet az elektromágneses sugárzással
szemben. EMI védelemhez a vezetőképesség nagyobb kell legyen
10–2 ohm-1.cm-1-nél (térfogati ellenállása <102 ohm.cm)
Abban az esetben, ha egy kiváló mechanikai tulajdonsággal rendelkező műanyag matrixot kis térfogat részű, elektromos áramot
vezető anyaggal töltünk fel, kombináljuk a védőképes anyagból
készült házak hozzáférhetőségét a hagyományos polimer feldolgozó technikák előnyével. Ezek az előnyök tartalmazzák a létező polimer összekeverés (compounding) felszerelést - tehát nincs
szükség nagymértékű beruházásra - és ugyanakkor a könnyű előállítási módszerét a kicsi, komplex alakzatoknak egy lépésben.

Amikor egy kompozitban a vezetőképes részecskék koncentrációja meghalad egy bizonyos szintet („átszivárgási határérték”), a
részecskék érintkezésbe lépnek egymással és az anyagban folytonos útvonalat alkotva segítik az elektronok mozgását. Ebben az
esetben a kompozit anyag vezetőképessé alakult át. A töltő anyag
vezetőképessége az egész kompozit vezetőképességének a felső
határa lesz.
Az átszivárgási határérték függ a vezetőképes részecske alakjától. A hagyományos gömb alakú töltetek esetén, véletlenszerű
eloszlásnál, ~10–20%-t kell hozzáadni ahhoz hogy a kompozit
vezetőképessé váljon. Minél magasabb a részecske méretaránya
(hossz/szélesség arány), annyival kisebb koncentráció szükséges
az átszivárgáshoz. A CNT, amely pár nanométer átmérőjű és mikrométer nagyság hosszú (magas méretarány) képes alacsonyabb
térfogatrészű - tehát potenciálisan olcsóbb - vezetőképes hálózatot létrehozni, mint a hagyományos, olcsó töltetek (feketeszén és
szénszál).

fajlagos
ellenállás
(ohm.cm)

feketeszén

Különféle töltetek használhatók. Hagyományosan fémet, vagy
feketeszén részecskéket használtak elektromos feltöltő anyagokként. Nagyobb mennyiség ezekből a töltő anyagokból hátrányosan hathatnak a feldolgozhatóságra, sűrűségre és a felületi
minőségére, a formázott termék árára és mechanikai tulajdonságaira, ugyanakkor károsíthatja (kopás) a feldolgozó berendezést
is. Ezeknek a kiküszöbölésére egy érdekes megoldás az új töltetek felhasználása, például a vezetőképes szén nanocső (CNT)
olyan kis mennyiségű töltettel, amilyen csak lehetséges. Ebben az
esetben biztosítva lesz az anyagnak elegendő vezetőképesség és
mechanikai stabilitás, ugyanakkor a műanyag eredeti feldolgozhatóságának a tulajdonságai változatlanok maradnak.
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CNT

~ végső vezetőképesség
% töltő anyag
átszívárgási határérték
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Megfelelő polimer
matrixok

Polimer-CNT kompozitok
előnyei/tulajdonságai

Polipropilén (PP)

Jó keménységet lehet elérni

Poliamid 12 (PA 12)

Fémszál bevonathoz, magas kémiai ellenállás

Poliamid 6/66 (PA 6/66)

Edzett, könnyű formázni, magas
hőmérsékletálló

Polikarbonát (PC)

Sokkal jobb tulajdonságok érhetők
el, mint a feketeszén esetében

Polikarbonát/akrilonitrilbutadién-sztirén (PC/ABS)
Polikarbonát/polibutilén
tereftalát (PC/PBT)
Polifenilén szulfiddal töltött
üveg (PPS)
Termoset poliuretán (PU)

Kitűnő keménység és jó
formázhatóság
Nagyon jó keménység az elektronikai készülékek házaihoz, amihez
UV ellenállás járul
Magas szintű merevség és nagyon
magas hőmérsékletállóság
(Nagyon) nagy terjedelmű polimer
formák

Kis térfogatrészű, új típusú, nemfémes, vezetőképes töltetek egy
olyan nem vezetőképes műanyagban, melyet egy lépésben állítanak elő - ez alkotja a vezetőképes polimer kompozitok alapkövét.
Az ebben az esetben használt töltőanyagok a vezetőképes szén
nanocsövek (CNT). Tudvalevő, hogy a CNT, főleg a több falú szén
nanocső (MWCNT), amelyet úgy lehetne leírni, mint egy összetett
rétegű felcsavart grafit lapot, vezeti az áramot.
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Alternatív megoldásokkal való összehasonlítás

A fémek, magas vezetőképességüknek köszönhetőleg (~106
ohm‑1.cm-1) kiválóan megfelelnek elektromágneses mezőt árnyékoló anyagnak. Ez az anyag lehet csakis fémből készülő, vagy
csak műanyagra porlasztással, festéssel vagy elektronhiányos
módszerrel felvitt vezetőképes fém (nikkel) bevonat. Más opció
a polimer matrixba bevitt fém (rozsdamentes acél (SS) por vagy
szál, mely vezetőképes töltetként fog működni.
Ennek ellenére kevés a visszajelzés arra az esetre, hogy fémet
használjanak árnyékoló anyagként. Sok termék esetében a tömeg
nagyon kicsi kell, hogy legyen. Ezekben az esetekben a „nehéz”
fémek (tiszta fém árnyékoló anyagok esetén vagy olyanokéban,
amelyekben a fém polimer matrixba van belefoglalva) hátrányt
képeznek. Továbbá, a fémek korróziónak vannak kitéve. Ha fém
bevonatot szeretnénk készíteni, legkevesebb két feldolgozási
technikát kell alkalmazni: egyet az alapnak, amelyet bevonnak
a fémmel, s egyet a bevonatra, ez pedig sokba kerül. Ugyanakkor, ezeket a bevonatokat nehéz felvinni komplikált alakú termék
esetében. Meg lehet még említeni azt a követelményt is, hogy a
bevonat adhéziója hosszú távon is megbízható kell hogy legyen.
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Tervezés/Feldolgozás
A műanyagok alakításának (pl. az elektronikai készülékek ház kialakítása) legegyszerűbb módszere a fröccsöntés, amikor is sok
paramétert változtathatunk. Ezeknek a paramétereknek pozitív
(+), negatív (-) vagy semleges (0) hatása lehet a termék árnyékoló hatására.
Paraméter
A megömlési hőmérséklet
növelése
Tg alatti megömlési
hőmérséklet
Fröccsöntési sebesség
növelése

Térfogati
ellenállás

Felület ellen- Fényvis�állás
szaverés

-

+

0

-

+

-

---

++

-

Fal vastagság csökkenése

++

A kapuktól való távolság
növelése
Felületi szövetszerkezet

0

Ömlésirány

-

+

Ahhoz, hogy a vezetőképes részecskével való töltés ideje alatt csökkenthessük a darab deformálódásának lehetőségét, ajánlatos kerülni
a műanyag darabban az éles éleket és próbálni kell az ömlés megkönnyítését az éles élek kerek élekké való alakításával.
A lassú sebesség és tágabb fröccsöntő nyílás segítségével a vezetőképes műanyag befolyik az üregbe, így biztosítva lesz az üreg teljes
kitöltése, anélkül hogy a fröccsöntési sebességet növelnénk. A nagyobb sebesség növeli a nyírási feszültség megjelenésének lehetőségét
Lehetőség van arra, hogy bevonhassunk mindenféle terjedelmű, szokásos vastagságú darabot, amelyet a termoplasztikus, forma-alakító
műanyagipar használ fel. A vastagabb vagy vékonyabb falú darabok
használata függ e darabok speciális vagy végső tulajdonságaitól. A
legjobb fényvisszaverődést ott nyerték, ahol a darabok kevésbé voltak vastagok.
A CNT-s és acél szálas töltetű matrixok esetében kerülni kell a nagyon nagy folyási hosszat, mivel minél hosszabb ez, annál nagyobb
mértékű a deformálódási lehetőség, amely hatására szál sértetlenségének valószínűsége csökken.
A mi tapasztalatunk szerint az alakítást úgy kell megtervezni, hogy
az olvadék turbulenciája minél kisebb értékű legyen, a kapurések
ebben az esetben hasonló nagyságúak kell, hogy legyenek mint a
más anyagokkal töltött műanyagokhoz képest és szélesebbek azoknál, ahol nincs vezetőképes töltet a műanyagban
A vezetőképes töltetű műanyagok esetében a kapuréseknek a mélysége min. 1.5 mm, a legkedvezőbb méretek: 2.3-2.5 mm. Végső
következtetés: tűhegyek, alagutak és alkapuk nem ajánlatosak és
előnyben részesültek az oldalkapuk és fúvókák. Szükséges lehet
többszörös elzárás, ahhoz hogy egy jó diszperziót nyerjünk.
Optimális ömlésre kör alakú runnerek ajánlattak, így le lehet csökkenteni azon görbületek számát, amelyek a mesterkeverék törését
segítenék elő. Az ajánlott szennyeződés csapdák 90 o kell legyenek.
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Tipikus PolyCond anyagok tulajdonságai

AH (dB)

iPolyCond Polikarbonát CNT
+ SS hibrid

Polikarbonát + SS
Polikarbonát + CNT

Frekvencián (MHz)

Vezetőképességi tulajdonságok
Térfogati
ellenállás

Felületi
ellenállás

(ohm.cm)

(kohm/sq)

Fényvisszaverődés
(%)

Mechanikai tulajdonságok

Árnyékolás
hatékonyság
100 MHz - n
(dB)

Anyag

Húzófeszültség szakításkor
(MPa)

Szakadási
nyúlás

Hajlító
modulusz

Ütőszilárdság

(%)

Rugalmassági
modulusz
(MPa)

(MPa)

(kJ/m2)

9103

PP + CNT

20.6

80

1010

942

42

15.9

20.3

990

1020

9.3

7 x 10-3

100

76

37

9104

PP + CNT/hibrid

700

10-1000

69

34

9303

PC/ABS + CNT

41

18.9

2633

2075

21.1

320

900

69

34

9603

PC/PBT + CNT

47.9

13

2520

2339

36.7

6

10-50

86

47

9604

PC/PBT + CNT +
SS

60.3

4.3

2450

2840

10.1

90

20-200

61

31

9703

PC + CNT

61.9

8.0

2570

2703

7.1

0.8

10-50

89

53

9704

PC + CNT + SS

64.9

7.1

2700

3020

8.8

1000

20-2000

62

31

9705

Tűzálló PC + CNT

65.0

12

2700

3100

11.0

12
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Felhasználás

Gépkocsi alkatrészek EMI árnyékoló tulajdonsággal
Eredeti ház: fém (hatékony árnyékolás, drága az előállítása, súlyos, behatárolt a tervezése)
iPolyCond megoldás: polipropilén polianilinnal és szén
nanocsővel, az elvárt EMI árnyékolás védelemmel
Tökéletesítés: tervezési rugalmasság, súlycsökkenés,
25%-al olcsóbb, újrahasznosítható

Vérnyomásmérő készülék
Eredeti ház: Rozsdamentes acélszállal töltött PC/ABS
(nehéz előállítani, a végső termék nem megfelelő a
rossz fizikai tulajdonságoknak köszönhetően)
iPolyCond megoldás: Szén nanocsővel töltött PC/ABS,
melynek az árnyékolása legalább 30 dB
Tökéletesítés: Edzettség, újrahasznosítható, könnyű
előállítani, jobb felületi minőség
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Felhasználás

Eredeti ház: réz szegecs (drága, különleges termék)
iPolyCond megoldás: szén nanocsővel töltött polikarbonát
Tökéletesítés: könnyű előállítani, 80/-os súlycsökkenés, 40%-al olcsóbb, újrahasznosítható

Emelt szintű árnyékoló képességgel rendelkező katonai rádió
Eredeti ház: fém (hatékony
árnyékoló képesség, drága az
előállítása, súlyos, behatárolt a
tervezése)
iPolyCond megoldás: szén
nanocsővel és rozsdamentes
acélszállal töltött PC/PBT, melynek az árnyékolása 60 dB
Tökéletesítés: edzettség, kön�nyű megönteni, 60/-os súlycsökkenés, 40%-al olcsóbb
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iSmithers
http://www.ismithers.net
British Plastics Federation
http://www.bpf.co.uk
Kémiai Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia
http://www.chemres.hu
VTT
http://www.vtt.fi
Asociación de Investigación de Materiales
Plásticos
http://www.aimplas.es
TBA Electro Conductive Products
http://www.tbaecp.co.uk
Faperin
http://www.faperin.com
Ezt a kiadványt az Európai Bizottság támogatja. A kiadvány
a szerzők álláspontját foglalja magába, az EC nem felelős
az itt szereplő információk felhasználásáért.

Promolding
http://www.promolding.nl
Betase
http://www.betase.nl
EuPC
http://www.plasticsconverters.eu
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http://www.ipolycond.org

