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AZ ÉRTEKEZÉSBEN SZEREPLŐ JELÖLÉSEK JEGYZÉKE:
Jelölés

Megnevezés

ABS
LD-PE
HD-PE
UHMD-PE
PA
PC
PE
PEEK
PET
PEI
PI
PMMA
POM
PP
PPS-GF
PS
PVC
PVDF

akrilnitril-butadién-sztirol
kis sűrűségű polietilén
nagy sűrűségű polietilén
ultranagy molekulatömegű polietilén
poliamid
polikarbonát
polietilén
poliéter-éterketon
poli(etilén-tereftalát)
poliéterimid
poliimid
poli(metil-metakrilát)
polioximetilén
polipropilén
üvegszáltöltésű polifenil-szulfid
polisztirol
poli(vinil-klorid)
poli(vinilidén-fluorid)

BN
DSC
CO2
EDX
FTIR
GF
MEMS
MFI
Nd:YAG
NIR
SEM
SIMS
TEM
TEMp,l
TGA
XPS
XRD

bór-nitrid
differenciális pásztázó kalorimetria
szén-dioxid
energiadiszperzív röntgenspektrometria
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia
üvegszál
mikro-elektromechanikai rendszer
folyásindex
neodínium-ittrium-alumínium gránát
közeli infravörös sugárzás
pásztázó elektronmikroszkóp
szekunderion-tömegspektrometria
transzmissziós elektronmikroszkóp
keresztmetszeti teljesítményeloszlás (Transversal Electromagnetic Mode)
termogravimetriás elemzés
röntgen fotoelektron-spektrometria
röntgendiffrakciós vizsgálat

Jelölés

Megnevezés

Mértékegység

a
A
Af
b
df

fogásmélység
elnyelődés
lézerfolt-terület
benyomódás
lézerfolt-átmérő

(mm)
(%)
(mm2)
(mm)
(mm)
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Jelölés

Megnevezés

Mértékegység

e
Ep
f
Fnyom
fp
I
I0
Lv
n
P
Pa
Pp
R
Ra
Rε
T
Tb
Tf
Tü
Tp
Tr
t
thev
tbesug
tp
vc
vheg
Wa
z
α
γ
γfg
γsf
γsg
Θ
κ
λ
ρa
ρp
τ
υ

Euler-szám
impulzusenergia
előtolás
nyomóerő
impulzusfrekvencia
intenzitás
beérkező lézersugárzás intenzitása
lemezvastagság
fordulatszám
teljesítmény
átlagteljesítmény
impulzusteljesítmény
visszaverődés
átlagos felületi érdesség
csúcssugár
hőmérséklet
bomlási hőmérséklet
folyási hőmérséklet
üvegesedési hőmérséklet
periódusidő
áteresztés
idő
hevítési idő
besugárzási idő
impulzusidő
forgácsolási sebesség
hegesztési sebesség
adhéziós munka
behatolási mélység
abszorpciós együttható
határfelületi energia
folyadék és a gőzfázis közti felület határfelületi energiája
szilárd és a folyadékfázis közti felület határfelületi energiája
szilárd és a gőzfázis közti felület határfelületi energiája
nedvesítési peremszög
főél-elhelyezési szög
hullámhossz
átlagteljesítmény-sűrűség
impulzusteljesítmény-sűrűség
mellékél-elhelyezési szög
beesési szög

(J)
(mm/min)
(N)
(Hz)
(J/m2)
(J/m2)
(mm)
(1/min)
(W)
(W)
(W)
(%)
(µm)
(mm)
(°C)
(°C)
(°C)
(°C)
(s)
(%)
(s)
(s)
(s)
(ms)
(m/min)
(m/min)
(J)
(mm)
(-)
(J/m2)
(J/m2)
(J/m2)
(J/m2)
(°)
(°)
(m)
(W/mm2)
(W/mm2)
(°)
(°)
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1. MOTIVÁCIÓ, TUDOMÁNYOS JELENTŐSÉG

Az utóbbi évek az anyagok és erőforrások felhasználásában jelentős szemléletváltozást hoztak, aminek
oka a környezetvédelem erősödése és a klímaváltozás által kiváltott törekvés a fenntartható fejlődésre.
Eszközeink tervezése és használata során is fontos szemponttá vált az erőforrásokkal, így a felhasznált
anyagokkal és energiával való takarékosság [1]. A leírt trendek különösen élesen jelentkeznek a
közlekedésben, ami a gazdaság teljes energiafelhasználásának mintegy 21%-át teszi ki [2, 3]. A
folyamatot tovább erősíti az energiahordozók magas ára, és a törvényalkotói szándék a CO2-kibocsátás
csökkentésére. Az Európai Bizottság javaslata a személygépkocsik CO2-kibocsátásának 95 g/km-re
való csökkentése 2020-ig, amit a járműgyártók elsősorban tömegcsökkentéssel és hatásfoknöveléssel
igyekeznek elérni: a jármű tömegének 10%-os csökkenése a fogyasztás 8-10% csökkenését
eredményezi [3, 4, 5, 6]. A tömeg csökkentésének egyik lehetősége a könnyűszerkezetes építésmód,
ami olyan szerkezeti elemeket alkalmaz, amelyek tömege a hagyományos szerkezethez képest kisebb,
de merevsége és szilárdsága változatlan vagy nagyobb [7, 8]. Ilyen szerkezeti elemek a fém-műanyag
hibrid alkatrészek és a nagyteljesítményű, valamint erősített polimerek [9, 10]. A polimerek
alkalmazása ezért a járművekben igen gyorsan növekszik: amíg 1990-ben egy járműben felhasznált
anyagok 6%-a volt műanyag, addig 2010-ben már 15%, ami kb. 300 kg-os tömegcsökkentést tett
lehetővé [11]. A jelenség oka a műanyagok tömegre vetített nagy szilárdsága és kis sűrűsége: amíg a
polimerek sűrűsége átlagosan kb. 1 g/cm3, addig a legnagyobb hányadot kitevő acélé 7,8 g/cm3 [12].
A polimerek számos más előnyös tulajdonsággal is rendelkeznek, amelyek a felhasználásuk
növekedését gyorsítják: nagyon jó hő- és elektromos szigetelők, jó korrózió- és vegyszerálló anyagok
és könnyen alakíthatók, vagyis viszonylag egyszerűen hozhatók létre műanyagból összetett, bonyolult
formák például fröccsöntéssel vagy hegesztéssel [13, 14].
Szintén a műanyagok terjedését segítik elő az újfajta vásárlói igények, amelyek megkövetelik az
eszközök funkcióinak egyre növekvő számát [15]. Ennek a különböző műanyagok alkalmazásával
könnyebb eleget tenni, de gyakran szükséges a műanyagtól eltérő anyagok, mint a fémek egyidejű
alkalmazása is az igények kielégítésére és az összetett funkciók megfelelő ellátására [16, 17]. Az ilyen
módon, eltérő anyagok egyesítésével készült alkatrészek olyan új tulajdonságokkal rendelkezhetnek,
amelyek egyszerre képesek kiaknázni a két eltérő anyag előnyeit [18, 19]. Nemcsak járműveinkben, de
egyre több hétköznapi használati tárgyunkban is találkozhatunk a műanyagok és a fémek egyidejű
alkalmazásával [20]. Az ilyen fém-polimer hibrid alkatrészek előnyei a kisebb tömeg a merevség és a
szilárdság megtartásával, és a többirányú funkciók a műanyagok már bemutatott előnyös tulajdonságai
miatt. Ez egyúttal lehetőséget teremt az alkatrészek számának csökkentésére is nagyobb tervezési
szabadság mellett [21, 22]. A fém-műanyag hibrid alkatrészek előnyeit a járműgyártók is felismerték,
mert a fém és műanyag együttes alkalmazásával készült szerkezeti elemeket ma már számtalan típus
esetén alkalmazzák az autók szériagyártásában is [12]. Ilyen alkatrészek az úgynevezett front-end
panelek, amelyek a lökhárítók, lámpák, hűtők és hűtőrácsok tartóelemei, de ilyen elemek az ajtók
belső váza, merevítései is [15, 23, 24]. Egy tipikus front-end panel látható az 1. ábrán.
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1. ábra. A személygépkocsikban alkalmazott front-end panel és annak funkciói [25]
Az említett hibrid autóalkatrészeket általában fröccsöntéssel készítik, ami az alkalmazás lehetőségeit
beszűkítheti. Mivel az eszközeinkben alkalmazott műanyag mennyisége tovább nő, az igény a
műanyagok és fémek olyan kötésére, ami a szélesebb körű, általános alkalmazást és a hagyományos
kötésgeometriákat is lehetővé teszi, szintén fokozódik [26]. A probléma kezelésére számos megoldás
született, és születik jelenleg is, amelyeket a későbbiekben bemutatok, de valamennyi rendelkezik
olyan hátrányokkal, ami az elkészült kötés alkalmazását, szilárdságát korlátozza, vagy nehezen
illeszthető a tömegtermelésbe [27]. A jelenlegi kutatások célja tehát az olyan kötéstechnológiák
kifejlesztése, amelyek költséghatékonyak, jól automatizálhatók, rugalmasak és gyorsak, ami által jól
alkalmazhatók a tömegtermelésben, és így a járműgyártásban is [1, 28].
Az elmúlt években a lézerek robbanásszerű fejlődésének és alkalmazásbeli bővülésének lehetünk
szemtanúi. A lézer ma már a mindennapjaink része; lézer működik a vonalkód-olvasóban, a
számítógépünk merevlemezeiben, a nyomtatóban, de alkalmazzák a telekommunikációban, az
orvostudományban, a haditechnikai eszközökben, az anyagtudományban és a méréstechnikában is
[29]. A felsorolt alkalmazásokon kívül a lézersugarat felhasználják az anyagmegmunkálásban, mint a
vágás, hajlítás és a különböző kötéstechnológiákban, mint a hegesztés és a forrasztás. A lézer
alkalmazásával lehetővé válik az olyan eljárások bevezetése, amelyek az említett követelményeknek
megfelelnek, és a tömegtermelésbe illeszthetők, mert rendelkeznek a lézerek előnyös tulajdonságaival.
A lézersugár kontaktmentes (nem érintkezik a munkadarabbal), ezért a megmunkáló szerszámmal a
folyamat közben nem terheljük közvetlen erőhatással a munkadarabot, és rezgéseket sem ébresztünk.
A lézersugár robotok segítségével pálya mentén mozgatható a kicsatolt teljesítmény pedig programból
szabályozható, ezért alkalmas 3 dimenziós geometriák rugalmas megmunkálására is. A hőbevitel
koncentrált, ezért a hőhatásövezet kicsi, az anyagban nem kívánt változások a lehető legkisebbek. A
lézersugár jól fókuszálható, ezért alkalmas precíziós darabok megmunkálására is [30, 31], valamint
rendkívül gyors, és a legtöbb esetben utómunkálásra sincs szükség, ami a technológia időszükségletét
tovább csökkenti [14, 32, 33, 34, 35, 36].
A leírt előnyök miatt a lézerek száma növekszik, alkalmazásuk pedig terjed. Az utóbbi évek újításai
közé tartozik a lézerek alkalmazása a fémek és műanyagok kötésére is. Habár a lézereket fém-fém és
műanyag-műanyag hegesztésére már igen régóta használják, és az elv, amely a műanyagok és fémek
kötését lehetővé teszi, több évtizede ismert, a lézersugaras fém-polimer kötést csak az utóbbi években
tapasztalt trendek hívták életre. A technológia kutatása a világ több pontján intenzíven folyik, hiszen
óriási potenciált hordoz magában: a fémek és műanyagok megbízható, szilárd és közvetlen kötése,
amely a tömegtermelés elvárásainak meg tud felelni, a jelenleg ismert tervezési elvek és technológiák
változását hozhatná. Az értekezésben leírt technológiával létrehozott kötés alkalmas lehet arra, hogy a
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jelenleg alkalmazott technológiák hátrányait kiküszöbölje, ami komoly előnyt jelenthet számára a
jövőbeli alkalmazások során.
A lézersugaras fém-polimer kötés kutatása aktuális téma, az ipari alkalmazásra azonban még nem
érett, mert az eddig alkalmazott anyagféleségek száma igen szűk, a kötés közben lejátszódó jelenségek
leírása hiányos vagy ismeretlen, valamint a fémek és polimerek közti nagy fizikai és kémiai
különbségek áthidalása komoly kihívást jelent [37]. Jelen értekezés célja, hogy a témában eddig
felhalmozott tudományos ismereteket tovább gyarapítsa, a kötés közben lejátszódó jelenségekről
leírást adjon, meghatározza a kötés szempontjából fontos technológiai jellemzőket, amelyek a kötés
minőségét befolyásolják, ezáltal közelebb juttatva a technológiát a jövőbeni alkalmazáshoz.

2. SZAKIRODALMI ÖSSZEFOGLALÁS
Az áttekintés részeként bemutatom a kutatás során vizsgált jellemzők és folyamatok szakirodalomban
fellelhető elméleti alapjait, és a már megjelent kísérleti munkákat, amelyek kiindulópontként
szolgáltak a kutatás célkitűzéseihez és kivitelezéséhez. A lézersugaras fém-polimer kötés fiatal és
kiforratlan technológia, nincs olyan forrás, amely a téma valamennyi kérdésével foglalkozik, illetve
amely a témával foglalkozó szakemberek közt általánosan elfogadott, és ismertnek tekintett lenne.
Ebből fakadóan elsőként az kísérletek során használt anyagok kötés létrehozásának szempontjából
fontos mechanikai és termikus jellemzőit mutatom be, majd hasonlítom össze. Leírom a fém-polimer
kötés erősségét adó adhézió okait és elméleteit, ezután pedig a jelenleg használt fém-műanyag
kötéstechnológiákat, azok előnyeivel és hátrányaival együtt. Leírom a lézersugár alapvető jellemzőit, a
lézersugár kölcsönhatását a műanyagokkal és a fémekkel, és foglalkozom a kölcsönhatást befolyásoló
jellemzőkkel is. Bemutatom az új technológia alapjául szolgáló lézeráteresztő műanyaghegesztést,
majd a fejezet zárásaként a lézersugaras fém-polimer kötés témájával foglalkozó közleményeket
dolgozom fel.
2.1
2.1.1

Az alapanyagok rövid bemutatása
A polimerek főbb fizikai és termikus jellemzői

A lézersugaras polimer-fém kötés készítésekor a termoplasztikus polimer anyag a hő hatására
meglágyul, majd megolvad, eközben a műanyag természetétől függően különböző kémiai változások
is bekövetkezhetnek. Ezért a választott polimerek szerkezetének, továbbá a növekvő hőmérséklet és az
alakváltozás hatására bekövetkező változásainak ismerete elengedhetetlen. A polimerek említett
jellemzőit jelen fejezet mutatja be.
A polimerek olyan hosszú láncú vegyületek, amelyekben sok ezer azonos elemi egység, vagyis
monomer kapcsolódik egymáshoz elsőrendű kötéssel [38]. A polimerek csoportját képezik a hőre
lágyuló polimerek, vagyis a termoplasztok, amelyek reverzibilisen megolvaszthatóak [39]. A
polimerek csoportosíthatók belső szerkezetük morfológiája szerint is: így megkülönböztetünk amorf
és részben kristályos polimereket. Az amorf polimerekben a molekulák közt nem fedezhető fel hosszú
távú rend, alkalmazásuk hőmérsékletén üvegszerű, metastabil állapotban vannak. Ezekre az anyagokra
általában jellemző a ridegség és a nagy optikai transzparencia, ilyen polimer a PMMA [39, 40]. A
részben kristályos polimerek, mint például a PP esetén az anyagban az amorf és a kristályos, azaz
hosszú távú rendezettséget mutató területek egyaránt megtalálhatók: a kristályos területeket amorf
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fázis veszi körül [38]. A részben kristályos polimerek rojtos micella szerkezetét a 2. ábra szemlélteti,
amely a PP esetén leírt szerkezetet modellje. A modell segítségével a polimer fizikai, így optikai
tulajdonságai is magyarázhatók.

2. ábra. A polimerek rojtos micellaszerkezete [41]
Az amorf és részben kristályos polimerek szakítószilárdságát és fajlagos nyúlását a hőmérséklet
függvényében a 3. ábra szemlélteti. A polimerekre jellemző, fémektől igen eltérő fizikai és
mechanikai tulajdonságok eredete a hosszú polimermolekula, és a molekulák közt ható szekunder
kötések. Ezek az intermolekuláris kölcsönhatások a hőmérséklet emelkedésével gyengülnek, majd
meg is szűnnek, meghatározva ezzel az anyag jellemzőit [39, 40].

a)
b)
3. ábra. Amorf (a) és részben kristályos (b) polimerek szakítószilárdságának változása a hőmérséklet
függvényében [39]
A polimerekre jellemző hőmérséklet az üvegesedési hőmérséklet (Tü). Az üvegesedési hőmérséklet
alatt a molekulák nem végeznek szegmensmozgást, befagyott állapotban vannak. Az anyagra ebben az
állapotában elsősorban a rugalmas alakváltozás a jellemző, a rugalmas alakváltozás értékét
meghaladva, amely akár 5% is lehet, az anyag ridegen törik [38, 39]. Ez az amorf polimerek
alkalmazásának hőmérséklettartománya [39, 40]. Az üvegesedési hőmérséklet felett az amorf
hányadot alkotó molekulák szegmensei mozogni kezdenek, vagyis úgynevezett mikro-Brown-mozgást
végeznek, de a molekulák tömegközéppontja nem változik. Az amorf polimerekre ekkor a
nagyrugalmas állapot, és a késleltetett rugalmas alakváltozás a jellemző: az anyag szilárd ugyan, de
rugalmassági modulusa igen kicsi, rugalmas alakváltozó képessége a hőmérséklet emelkedésének
hatására erősen megnő, az alakváltozás időben késleltetett [38, 42]. Az anyag viszkózusan folyós
állapotba a folyási hőmérséklet (Tf) felett kerül: ekkor a molekulák közti másodrendű kötések teljesen
felbomlanak, a molekulák pedig makro-Brown-mozgást végezhetnek, amely során
tömegközéppontjuk is változik [39, 40]. A polimer olvadékok viszkozitása igen nagy (107 – 109 cP),
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ami azt eredményezi, hogy külső nyomás nélkül nem vagy csak alig folynak [43]. Az anyagot tovább
hevítve elérjük annak bomlási hőmérsékletét (Tb), amely után a polimermolekula degradálódni kezd
[39].
Részben kristályos polimerek esetén a kristályos hányad csak a kristályolvadási hőmérséklet felett
olvad meg: az anyag az üvegesedési és a kristályolvadási hőmérséklet közt veszít szilárdságából, de
jóval kisebb mértékben, mint amorf polimerek esetén, mert a krisztallitok az amorf területek közti
térhálóként viselkednek [38, 39]. A részben kristályos polimereket jellemzően az üvegesedési
hőmérséklet felett alkalmazzák [39].
A polimerek fizikai tulajdonságai az üvegesedési átmenet során megváltoznak, ami a gyengülő
másodrendű kötéseknek köszönhető [40]. A molekulák közti gyengébb kapcsolat és a
szegmensmozgás miatt megnő a fajtérfogatuk és hőkapacitásuk, amelyeket a 4. ábra szemléltet [39].

a)
b)
4. ábra. Amorf és részben kristályos polimerek fajtérfogatának (a) és fajhőjének (b) változása a
hőmérséklet függvényében [39]
A polimerek elektromos és hővezető képessége a fémekénél sokkal rosszabb: a műanyagok nem
rendelkeznek szabadelektronokkal, amelyek a fémek jó transzporttulajdonságaiért felelősek, a rossz
hővezetésért pedig a molekulák közti gyenge kapcsolat a felelős [39]. Ennek eredménye, hogy
polimerek hevítése során a homogén hőmérséklet-eloszlás csak nehezen érhető el [38].
A polimerek a hőmérséklet emelésével egy, az adott anyagra jellemző hőmérséklet felett bomlani
kezdenek. A bomlási reakció jellemző az adott polimerre: előfordulhat, hogy a lánc véletlenszerű
helyen tördelődik, azaz véletlenszerű helyen elszakad. A bomlás lejátszódhat a láncvégek felől, az
utolsó monomerek leszakadásával, de előfordulhat az is, hogy nem a láncmolekula, hanem annak
oldalsó csoportjai szakadnak le. A körülményektől függően újabb kötések, így keresztkötések is
keletkezhetnek a láncok között. A folyamat során létrejövő bomlástermék általában gáznemű, mert a
lánc felaprózódása során keletkező kisebb egységek molekulatömege és forráspontja a kiinduló
anyagénál sokkal kisebb: a keletkezés hőmérséklete a bomlástermék forráspontját meghaladja.
Általánosságban elmondható az is, hogy az oxigén jelenléte a bomlási folyamatot gyorsítja, és a
bomlás kezdő hőmérsékletét lefelé tolja el [44].
A PMMA bomlása a gyártási eljárástól függően egy vagy több lépcsőben is végbemehet: amennyiben
a molekulaláncok fej-fej, illetve telítetlen kötéseket tartalmaznak, azok a bomlás kezdőhőmérsékletét
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csökkentik. A bomlás a fej-fej kötések szakadásával kezdődik kb. 200°C-on, majd a telítetlen kötések
felhasadása következik kb. 300°C-nál. Utolsó lépésként a molekulalánc véletlenszerű tördelődésével
bomlik el a műanyag kb. 370°C-nál [45, 46, 47, 48, 49, 50]. A bomlás során szinte kizárólag metilmetakrilát monomer keletkezik, és a műanyag maradék nélkül, teljes egészében elbomlik [51, 52, 53].
A bomlás kezdetét a hevítő felület közvetlen közelében keletkező gázbuborékok jelzik, ahol a polimer
hőmérséklete a rossz hővezetés miatt a legnagyobb [46]. A buborékokban a bomlás során keletkező
monomer gyűlik össze, amelynek forráspontja (101°C) a bomlási hőmérsékletnél jóval kisebb, ezért a
keletkezésekor túlhevített és azonnal gáz halmazállapotú. A monomer diffúziója a PMMA olvadékban
igen lassú, ezért nem jut el a felületig, csak a felület közelében képződött buborékokba [46, 54]. Ezt
követően a buborékok elindulnak a felület felé, de csak igen lassan, mert a polimer viszkozitása nagy.
A felszínig ezért csak a legfeljebb kb. 1mm mélységben keletkező buborékok jutnak el. A felszínre
érkező buborékok a bennük lévő gőzt keskeny, nyakszerű csatornán juttatják a szabadba [55]. A
bomlás folyamatát az 5. ábra ábra mutatja be. A buborékok mozgása némiképp felgyorsul, ha a
hőmérséklet emelkedik, mert a polimer viszkozitása csökken [55]. A viszkozitás további csökkenését
eredményezi, hogy a bomlásban lévő felület közeli polimer molekulatömege lecsökken. A
buborékképződési folyamat oxigén jelenlétében gyorsul: a buborékok már kisebb hőmérsékleten is
megjelennek, keletkezésük gyakoribb, a polimer viszkozitása pedig kisebb, mint inert közegben [49,
54, 55].

5. ábra. Hőre lágyuló polimer bomlásának, és a bomlás hatására keletkező buborékok keletkezésének
folyamata [46]
2.1.2

A fémek és az acél főbb mechanikai és termikus jellemzői

A fémekre a polikristályos belső szerkezet és a kristályrács atomjait összetartó fémes kötés jellemző.
A fémes kötésből fakadó szabadelektronok miatt a transzporttulajdonságok, mint a hő- és elektromos
vezetés, kiemelkedőek. A fémes kötés erős elsőrendű kémiai kötés, amelynek kötési energiája nagy
értékű, ezért az anyag mechanikai tulajdonságai jók, olvadáspontja pedig nagy. A szerkezeti acél
hővezetési együtthatójának és fajhőjének változását a hőmérséklet függvényében a 6. ábra mutatja be.
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6. ábra. Szerkezeti acél hővezetési együtthatójának és fajhőjének hőmérsékletfüggése [56]
A szerkezeti anyagként alkalmazott fémek és ötvözeteik, mint az acél, az alumínium vagy a réz hevítés
hatására fázisátalakuláson mennek át az olvadás vagy már azt megelőző kristályszerkezeti változások
során. A polimer-fém kötés kialakításakor azonban az alkalmazott fémek legtöbbször nem érik el a
megeresztéshez vagy más, diffúzióval járó folyamathoz szükséges hőmérsékletet, ezért az
anyagszerkezeti változásoknak a hevítés során csekély a hatása a kötési folyamatra. Ez egyúttal azt is
eredményezi, hogy a fém mechanikai jellemzői nem változnak számottevően a folyamat során. A fém
felületén azonban történnek változások a hevítés lejátszódása során: a fémen szinte mindig található
vékony oxidhártya, vagy egyéb reakciótermék, ami megvastagodhat. Ezek a termékek a kötés
kialakulására és minőségére erős hatással vannak: a fémoxid a kötés erősségét javíthatja, ha tapadása
jó az alapfémhez és/vagy kémiai kölcsönhatásba lép a műanyaggal, de ronthatja is, ha a tapadás rossz.
Az oxidréteg erősen befolyásolja a lézersugár-fém kölcsönhatást is. Az oxidréteg hatásáról a kötés
erősségére és a lézersugár-fém kölcsönhatásra a 2.2.6 és 2.6 fejezetekben lesz szó.
2.1.3

A PMMA és az acél tulajdonságainak összehasonlítása

A fémek és a polimerek alapvetően eltérő belső szerkezetük miatt fizikai tulajdonságaikban is nagy
különbségeket mutatnak. A fém-polimer kötések készítésekor ezeket a különbségeket kell áthidalni
ahhoz, hogy jó minőségű, nagy szilárdságú kötést tudjunk készíteni. A különböző jellemzők közti
különbséget az 1. táblázat mutatja be.
Amint látható, a polimerek és az acél olvadáspontja közt nagyságrendbeli különbség van, ezért a
hagyományos hegesztés és a kohéziós kötés, ahol a két anyag közös ömledéket képez, nem
kivitelezhető. A kötés alapja az adhézió, ahol csak a polimer lágyul vagy olvad meg. Természetesen a
kötés hőállóságának is a polimer szab határt, mert bomlási hőmérsékletén az acél sok esetben még a
megeresztési hőmérsékletet sem éri el. A két anyag hőtágulásbeli különbsége is nehézségeket okozhat
a kötés kialakítása során: a polimerek lineáris hőtágulási együtthatója a fémek kb. nyolcszorosa, ami a
kötés lehűlése után nagy belső feszültségekhez okozhat és a szilárdság csökkenéséhez vezet, de a
hatás a megfelelő anyagpárok kiválasztásával és előmelegítéssel csökkenthető. A két anyag jelentősen
eltérő mechanikai szilárdsága szintén az alkalmazott geometria és lemezvastagságok alapos
mérlegelését kívánja meg: jól megválasztott alkatrész-geometria esetén a hibrid alkatrész merevsége
jelentősen növelhető, de nem megfelelő geometriával a fém partner szilárdsága nem aknázható ki
teljes mértékben [21].
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1. táblázat. Különböző acélok és a műanyagok fizikai és mechanikai jellemzőinek összehasonlítása
Szénacél

Korrózióálló acél

PMMA

PP

PA6

Sűrűség (g/cm3)

7,8 [38]

7,8 [57]

1,18 [42]

0,9 [42]

1,13

Olvadási/folyási hőmérséklet (°C)

1510 [57]

1400 [57]

210 [42]

165
[42]

220 [42]

Lineáris hőtágulási együttható (T g
alatt) (10-4 1/K)

0,11 [57]

0,16 [57]

0,8 [42]

1,4 [42]

1 [42]

Fajlagos ellenállás (10-7Ω·m)

1,43 [59]

6,9 [59]

214·1024

1025

1024

[42]

[42]

0,10,22

0,240,28

[61]

[62]

1,4-1,5

1,68

[60]

[57]

1,752,1 [57]

30 [42]

80 [42]

Tulajdonságok

Fizikai
tulajdonságok

[60]

Hővezetési együttható (W/m·K)

Mechanikai
tulajdonságok

55 [57]

20 [57]

0,170,19 [60]

[42]

Fajhő (kJ/kg·K)

0,46 [57]

0,502 [57]

Szakítószilárdság (MPa)

340-470 [57]

450-800 [57]

Szakadási nyúlás (%)

1-9 [38]

35-45 [58]

3 [42]

150
[42]

50 [42-5]

Young-modulus (GPa)

208 [63]

190 [57]

3,2 [42]

1,6 [42]

3,2 [42]

60-75 [42,
39]

Adhézió, adhéziós elméletek

2.2

Ahogy arról az előző fejezetben már szó volt, a fém és a polimer lézersugaras kötésének készítése
során a fém partner nem olvad meg, ami miatt tisztán adhéziós kötés jön létre. Annak érdekében tehát,
hogy a kötés minőségét befolyásoló tényezőket feltárhassuk, az adhézió formáinak és
mechanizmusainak ismerete szükséges.
Az adhézió annak a kötésnek az erőssége, amely két, egymással érintkezésbe kerülő felület közt fellép,
és amely lehetővé teszi erő átadását egyik felületről a másikra. Az adhéziót a felületek közt kialakuló
fizikai és kémiai kölcsönhatások összessége hozza létre, amelyekhez a kapcsolódó anyagok nagyon
szoros, rövid távú kapcsolata, a fém és a polimer részecskéi közti 0,1-0,5 nm-es távolság szükséges
[12, 64]. A kölcsönhatások típusától és mértékétől függően az adhézió többféle adhéziós elmélettel is
magyarázható, amelyek két csoportra oszthatók [65]:
-

Mechanikai kapcsolódás elméletére és
Specifikus adhéziós elméletre.

A specifikus elmélet tovább bontható, a következő elméletekre [65, 66]:
-

Polarizációs elmélet,
Elektrosztatikus elmélet,
Diffúziós elmélet,
Termodinamikai elmélet,
Kémiai kötés elmélete,
Gyenge határréteg elmélet.

A felsorolt elméletek által leírt jelenségek általában nem külön-külön, hanem egyszerre, a
körülményektől függően eltérő mértékben lépnek fel, ezért az adhézió legtöbbször a különböző
elméletek együttesével magyarázható [12, 67, 68].
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2.2.1

A mechanikai kapcsolódás elmélete

Mechanikai kapcsolódás alatt egy anyag, jelen esetben a polimer a másik anyaggal, jelen esetben a
fémmel alkotott mikroszkopikus alakzáró kötését értjük. Minden felület rendelkezik egy struktúrával,
morfológiai szerkezettel, amelyet a felületen található barázdák, pórusok és egyéb felületi
egyenetlenségek összessége alkot. A megolvadt, viszkózus polimer az adhézió során nyomóerő
alkalmazása mellett ezeket a morfológiai elemeket, mikroüregeket ki tudja tölteni, és így a
megdermedés során létrehoz egy alakzáró kapcsolatot a két anyag között, amelyet a 7. ábra mutat be
[12, 69, 70]. Az elmélet szerint az adhézió erőssége a felületi érdesség növelésével javítható, de csak
addig, amíg a túlságosan nagy érdességi csúcsok miatt a két felület közti kapcsolódási felület
csökkenni nem kezd; ebben az esetben a túl mély üregeket a polimer már nem képes kitölteni [71, 72].

7. ábra. Alakzáró felületi morfológia mechanikai adhézió esetén [73]
Tekintettel arra, hogy az adhézió teljesen sima felületek közt is kialakulhat, továbbá hogy a felületen
található egyenetlenségeknek csak töredéke rendelkezik olyan geometriával, ami az alakzárást
lehetővé teszi, nyilvánvaló, hogy ez az elmélet csak a jelenség egy részét magyarázza [12, 65, 74].
Ennek ellenére a felületi érdesség növelése hozzájárulhat a kötés szilárdságának fokozásához, mert a
valódi felület nagysága, ami a kötésben részt tud venni, megnövelhető, és ezzel hozzájárulhat a többi
alább ismertetett elméletekben leírt mechanizmusok hatékonyabb lejátszódásához [65, 67, 71, 75].
2.2.2

Polarizációs elmélet

A polarizációs elmélet szerint adhézió akkor jöhet létre két anyag közt, ha azok poláros molekulákkal,
vagy poláros molekulacsoportokkal rendelkeznek. Ha a poláros csoportok elég közel kerülnek
egymáshoz (a távolság kevesebb, mint 5·10-10 m), akkor a részecskék között dipólus kölcsönhatás
illetve a felületen mindig megtalálható oxid-hidrát réteg és a poláros csoportok közt hidrogénhíd-kötés
alakulhat ki [12, 65, 66]. A kötés erőssége függ a poláros csoportok számától és azok
dipólmomentumától, ezért az adhézió a poláros csoportok számának és polárosságának növelésével
erősíthető [70]. A feltevésnek ellentmond, hogy adhézió apoláros anyagok közt is létrejöhet, tehát
kizárólagosan ez az elmélet sem alkalmazható az adhézió magyarázatára [12, 66].
2.2.3

Elektrosztatikus elmélet

Az elektrosztatikus elmélet szerint az egymással kapcsolatba kerülő anyagok közt azok
elektronszerkezet-beli különbségei miatt potenciálkülönbség jön létre. A potenciálkülönbség
kiegyenlítésére a két anyag közt töltéscsere játszódik le, aminek hatására a határfelületen elektromos
kettősréteg alakul ki. A folyamatot a 8. ábra szemlélteti. A felületek közt így keletkező elektrosztatikus
vonzás az, ami az adhéziós erőért felelős [65, 68, 76]. Valószínűsíthető azonban, hogy az így kialakuló
vonzás erőssége a Van der Waals kölcsönhatáshoz képest elhanyagolható, a kötés erősségében
betöltött szerepe csekély [67].
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8. ábra. A kapcsolódó anyagok közt kialakuló elektromos kettősréteg [65]
2.2.4

Diffúziós elmélet

A diffúziós elmélet alapja az egymással kapcsolatba kerülő anyagok molekuláinak vagy
molekulaszegmenseinek kölcsönös diffúziója a másik anyag irányába, amely anyagzáró kötéshez
vezet, a 9. ábra szerint [66, 68]. A diffúzió során elegyedhetnek azonos típusú anyagok, ekkor autoadhézióról, míg eltérő szerkezetű anyagok elegyedésekor hetero-adhézióról beszélünk [74]. A diffúzió
mikro-Brown-mozgással megy végbe, ezért feltétele polimer molekulák esetén, hogy a hőmérséklet az
üvegesedési hőmérsékletnél nagyobb legyen [12]. További feltététel, hogy a két anyag oldja egymást,
vagyis egymással kompatibilisek legyenek, és az anyagok ne tartalmazzanak olyan keresztkötéseket,
amik a mozgást megakadályozzák. A leírtaknak megfelelően az elmélet fémek és polimerek kötésének
magyarázatára nem alkalmazható, mert azok anyagszerkezeti különbségeik miatt egymással nem
elegyednek [65, 67].

9. ábra. A diffúziós kötés kialakulásának vázlata polimerek esetén [28]
2.2.5

Termodinamikai elmélet

A termodinamikai elmélet szerint az anyagok közt kialakuló erős adhézió feltétele az anyagok közt
létrejövő jó nedvesítés, amelynek oka a felületek közt kialakuló másodrendű kémiai kölcsönhatás,
mint a van der Waals erők különböző fajtái és a hidrogénhíd [12, 67]. Ezeknek a kölcsönhatásoknak az
erősségére utal a nedvesítés mértéke, amely az anyagok közt lévő felületi energiák különbségével
magyarázható. A tömbi anyagok belsejében a részecskékre szimmetrikus erőtér hat, ami azonban a
felülethez közeli, a felülettől néhány atomsorra elhelyezkedő részecskékre nem teljesül. A felület
mentén elhelyezkedő részecskék a rájuk ható aszimmetrikus erőtér miatt többletenergiával
rendelkeznek, amely energia arányos a felülettel, és függ az anyag összetételétől és hőmérsékletétől. A
leírt többletenergia a határfelületi energia, amely az anyag egységnyi felületre vonatkoztatott
többletenergiáját adja meg, jele γ, mértékegysége J/m2 [65, 77]. A határfelület mellett lévő részecskére
ható aszimmetrikus erőteret és ez által az anyag a határfelületi energiáját a leírt kölcsönhatások
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segítségével a vele kapcsolatba kerülő másik anyag tudja csökkenteni vagy kiegyenlíteni, közelebb
juttatva ezzel a másik anyagot az energiaminimumhoz.
A nedvesítés jellemzésére leginkább a peremszöget használják. A peremszög az a szögérték, amely
folyadékok szilárd felületen való szétterülésekor mérhető a szilárd fázistól folyadékfázis határához
húzott érintő és a szilárd fázis határa között, a 10. ábra ábrának megfelelően [77].

10. ábra. A peremszög és a határfelületi energiák értelmezése a nyugvócsepp-módszerének
alkalmazásával [65]
A peremszög ismeretében felírható a Young-Laplace-egyenlet, amely a gőz, folyadék és szilárd
fázisokra jellemző határfelületi energiák összefüggését adja meg [65, 77]:
, ahol

(1)

γsg a szilárd és a gőzfázis, γsf a szilárd és a folyadékfázis, míg γfg a folyadék és a gőzfázis közti felület
határfelületi energiája.
Az anyagok nedvesítése során létrejövő adhéziót az adhéziós munkával jellemezhetjük, ami annak a
munkának az értéke, ami a két, kapcsolatban lévő fázis szétválasztásához szükséges. Az adhéziós
munka a Dupré-egyenlettel meghatározható [65, 78]:
, ahol

(2)

Wa az adhéziós munka. A Dupré- és a Young-egyenlet kombinációjából adódik, hogy:
[77].

(3)

Ezek alapján az egyik fázis határfelületi energiája és a peremszög ismeretében az adhéziós munka
számítható.
Az irodalom szerint a két anyag közt fellépő adhézió akkor erős, ha azok határfelületi energiája közel
azonos, illetve ha az anyagok szerkezetét építő kémiai kötéstípus megegyezik [72, 77]. A polimerekre
kicsi, míg a fémekre a nagy határfelületi energia jellemző, és a szerkezetüket alkotó elsőrendű
kötéstípus is eltérő, ezért a két anyag nedvesítése és a kialakuló termodinamikai adhézió korlátozott
[79, 65], a polimerek a fémeket és a fémoxidokat rosszul nedvesítik [64]. Mindemellett a
termodinamikai modell alkalmazása mellet szól, hogy az adhéziós folyamatok a valóságban szinte
mindig legalább egy folyadékfázis jelenlétében játszódnak le [68].
2.2.6

Kémiai kötés elmélete

A kémiai kötéselmélet szerint a két felület között elsődleges (kovalens) kémiai kötések alakulhatnak
ki, amelyek a kötéserőt számottevően növelik. A kötés a polimer funkciós csoportjai és a fém atomjai
vagy a felületen található fémoxidok, illetve azok hidroxilcsoportjai közt alakulhatnak ki [64, 65, 80].
A kölcsönhatást elsősorban az oxigénnel rendelkező funkciós csoportok (karbonil, karboxil) alakítják
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ki a fémekkel, fém-szerves komplex vegyületeket alkotva, ezért a legtöbb esetben kiemelt szerepe van
a kötés létrehozásában a polimermolekula karbonilcsoportjának, amely telítetlen kötésénél fogva
nemkötő elektronpárral rendelkezik [12, 76, 81, 82, 83].
A komplexek olyan vegyületek, amelyekben a központi, általában átmenetifém-ionhoz Lewis-féle savbázis reakció, vagyis elektronpár átadása útján más atomok, ionok vagy molekulák kapcsolódnak
koordinációs kovalens kötéssel. A központi fématom a sav, amely a hozzá kapacsolódó molekula, a
bázis elektronpárját fogadja. A kötésben résztvevő molekulákat ligandumoknak, vagy
komplexképzőknek nevezik [68, 84, 85]. Egy komplex vegyület kialakulását mutatja be a 11. ábra.
Az adhéziós kötés ereje összefügghet a fémre jellemző vegyértékelektronok számával is: a komplex
vegyületek központi atomjául szolgáló átmeneti fémek által kialakított kötés erőssége a d
vegyértékelektronok számával fordítottan arányos. Így például a titán és a króm erős kötést tud
létrehozni a polimermolekulákkal, míg a réz és a nikkel kevésbé. A jelenség a fémek határfelületi
energiájában is megmutatkozik [80, 82, 84, 86, 87, 88].

11. ábra. Fém-polimer komplex vegyület kialakulása Mg és PET között [89]
A kémiai kötés kialakítása megkönnyíthető olyan csatoló anyagok alkalmazásával, amelyek többféle
funkciós csoportjaik révén mindkét felülettel könnyen alakítanak ki erős kötést [67]. Az ilyen
anyagokat primereknek nevezzük, tipikus primer anyagok a szilánok [74].
2.2.7

Gyenge határréteg elmélet

A valóságban mérhető adhéziós erő mértéke az elméletileg számítható értéknél mindig lényegesen
kevesebb [12]. A különbség a gyenge határréteg elmélettel magyarázható: az elmélet szerint az
egymással kapcsolatban lévő anyagok közt mindig van egy gyenge határréteg, amely a kötés
tönkremenetelét okozza. A szakadás ennek megfelelően sosem a határfelületen, hanem annak
közvetlen szomszédságában, de az alapanyagban (oxidmentes fém-műanyag kapcsolat esetén a
műanyagban), kohéziós módon történik [65]. A határréteg kialakulásának sokféle oka lehet, így
például:
-

a fém felületén található, a fémhez rosszul kötődő oxidréteg [67],
a határfelület közelébe jutó és az ott a létrejött kölcsönhatások felbomlását okozó nedvesség
[67],
a ragasztó kikeményedése közben keletkező reakciótermékek [67],
a felületen maradt szennyezők [12],
azonos kémiai csoportok orientálódása a felület felé a határfelületi energia csökkentésére [68],
adalékok vagy kis molekulatömegű frakciók dúsulása a felület mentén [68],
kváziamorf réteg kialakulása a láncvégek mozgékonyságának lecsökkenése miatt a
szubsztráttal (jelen esetben a fémmel) alkotott erős kölcsönhatás miatt [68].
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2.2.8

Az adhézió javításának lehetőségei

A fémek felületén mindig található egy vékony oxid illetve nedvességréteg, valamint a legtöbb esetben
egy deformált szövetelemekből álló, belső feszültségekkel terhelt zóna, amely a határréteget építi, és
amely az adhéziós kötést gyengítheti. A fémek határfelületét a 12. ábra mutatja be.

12. ábra. Fémek felületének szerkezete [67]
Az adhézió ezért javítható a megfelelő felület-előkészítéssel, amelynek célja lehet a gyenge határréteg
kiküszöbölése vagy hatásának csökkentése, illetve olyan aktív felület kialakítása, amellyel a két anyag
közt létrejövő kölcsönhatások száma és erőssége növelhető. A felület-előkészítés feladatai ennek
megfelelően a következők lehetnek:
-

nedvesítés javítása, adhéziós munka növelése [67]
érdesítés, nagyobb felület kialakítása [67, 75]
szennyezők eltávolítása, felület védelme a kötés kialakítása előtt [67, 75]
friss és stabil oxidréteg létrehozása és összetételének kézbentartása [75]
polimer határfelületi energiájának növelése [75]
a felületen található nedvesség eltávolítása [75]

A polimereken végzett felületkezelés célja legtöbb esetben a kötés kialakítására alkalmas aktív,
poláros illetve funkciós csoportok számának gyarapítása, és ez által az anyag felületi energiájának
növelése. Ez kivitelezhető különböző termikus kezelésekkel, mint a láng- vagy a kisnyomású
plazmakezelés [72, 65]. Az említett eljárások segítségével a polimerek, így a PMMA felületén is
oxigéntartalmú funkciós csoportok, mint a hidroxi, karbonil vagy a hidroperoxid csoport hozhatók
létre, és az adhéziós erő értéke akár többszörösére növelhető [64, 69, 90].
Az adhézió további javításának lehetősége a hőmérséklet emelése a folyamat során, amellyel a kötés
erőssége akár meg is többszörözhető [81]. A nagyobb hőmérséklet mellett lejátszódó folyamatban
részt vevő polimermolekulák mozgékonysága jóval nagyobb, ezért azok konfigurációja kedvezőbb
lehet egy kötés kialakításához [64, 82].
2.3

Fém és polimer alkatrészek kötési technológiái

Ahhoz, hogy a lézersugaras kötéstechnológia a jelenleg ismert és alkalmazott technológiákkal
szemben versenyképes lehessen, szükséges azok tulajdonságainak ismerete. Az így szerzett tudás
segíthet a lézersugaras kötés fejlesztésében, és a más technológiáknál jelentkező hátrányok
kiküszöbölésében. Az irodalomban fellelhető fém-polimer kötési eljárásokat ezért ez a fejezet veszi
számba.
A fém-polimer kötéstechnológiák felosztásának módja a csoportosítás aszerint, hogy a kötés az
alkatrész alakadásával egyszerre vagy attól időben elválasztva, később jön-e létre. Ilyen módon
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megkülönböztetjük a betétre fröccsöntést (in-moulding) és az utólagos kötést (post-moulding). Az első
esetben a kötés közvetlenül a fröccsöntés során jön létre, míg a második esetben a fém alkatrészt
utólag kötjük össze a már elkészült műanyagalkatrésszel [12, 18, 91].
A fém és polimer alkatrészek kötési technológiái azok jellemzői alapján is feloszthatók, mégpedig
három nagyobb csoportra:
-

mechanikai kötésre,
termikus kötésre és
ragasztásra.

A mechanikai kötések általában hozzáadott kötőelem segítségével hoznak létre az anyagok közt alakés/vagy erőzáró kötést. Ide tartozik pl. a szegecselés, a bepattanó kötés vagy a zsugorkötés. A termikus
kötések alkalmazásakor a kisebb olvadáspontú, vagyis műanyag alkatrészt általában valamilyen
hőforrás segítségével megolvasztjuk, és nyomás alkalmazása mellett kötjük össze a fémmel. Ilyen
eljárás pl. az indukciós kötés, a különböző dörzskötések vagy a lézersugaras kötés. Végül a harmadik
csoportba a ragasztás különböző típusai tartoznak [12]. A kötéstechnológiák csoportosítását a fenti
leírás szerint a 13. ábra mutatja be.

Fém-polimer
kötéstechnológiák

Betétre
fröccsöntés

Utólagos kötés

Mechanikai kötés

Termikus kötés

Ragasztás

13. ábra. A fém-polimer kötéstechnológiák felosztása
A következőkben a jelenleg alkalmazott, vagy kutatott műanyag-fém kötéstechnológiákat foglalom
össze az említett szempontok szerint.
2.3.1

Betétre fröccsöntés

A betétre fröccsöntés olyan technológia, amit már ma is széles körben alkalmaznak az autóiparban,
például az úgynevezett front-end panelek, vagy az ajtóelemek gyártásakor [24, 25]. Az eljárás során a
sajtolt fémlemezt vagy egyéb fém alkatrészt, pl. menetes hüvelyt a fröccsöntő szerszámba helyezik,
majd a szerszám zárása után rá- vagy köréfröccsöntik a műanyagot. A kötés általában a
termodinamikai adhézión túl, amely legtöbbször önmagában nem biztosít elég nagy szilárdságot,
alakzáró kapcsolatok segítségével jön létre: a műanyag a fémen elkészített peremeken, áttöréseken és
struktúrákon alakzáró kapcsolatot hoz létre [6]. A kötésszilárdság különböző felületkezelési
eljárásokkal, mint a felületstrukturálás, alámetszett üregek lemezbe sajtolásával, a fémlemez
előmelegítésével vagy az ömledék hőmérsékletének növelésével javítható [19, 21]. Az eljárás
különleges változata, amikor a könnyűfém lemez alakítása is a fröccsöntő szerszámban történik. Ekkor
az igen nagy nyomással besajtolt műanyagolvadék a fém alkatrészt a szerszám üregeibe sajtolja, az
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eljárást a 14. ábra mutatja be. [10]. Ilyen módon saját anyagából történő szegecseléshez hasonló kötés
is létrehozható, ha az üreg felett a lemezt felhasítják, vagy ha az olvadék a lemezt átszakítja [92].

a)
b)
14. ábra. Fémlemezre fröccsöntött műanyagbordázat (a) és lemezalakítás a fröccsöntőszerszámban a
nagynyomású műanyagömledékkel (b) [19, 92]
Az eljárás előnye, hogy a technológia automatizálható és ciklusideje rövidebb, hiszen a fröccsöntési
lépés után a kötést már nem kell elkészíteni, és igen összetett alkatrészek készíthetők [10]. A
fémlemezekre fröccsöntött bordázat az idom merevségét erősen növeli, fokozza az alkatrész
szilárdságát és energiaelnyelő képességét is, továbbá a két anyag az újrahasznosítás során könnyen
szétválasztható [21, 92, 93]. Az alkatrészen a fröccsöntéssel további megmunkálást nem igénylő
funkcionális felületek is létrehozhatók, a növekvő merevség pedig lehetővé teszi vékonyabb
fémlemezek alkalmazását, amellyel az alkatrész tömege 2-5%-kal csökkenthető [19, 22].
Az eljárás hátránya, hogy igen kis lemezalkatrész- és fröccsszerszám-tűrésekre van szükség a
szerszám pontos zárásának érdekében, ami a szerszámozást megdrágítja, illetve a lemezalkatrész
geometriájának korlátai vannak [10, 15, 33]. A fémalkatrészt minden ciklus előtt elő kell melegíteni és
be kell helyezni a szerszámba, a befröccsöntött fémbetéteket pedig tisztítani kell, ami lassítja,
bonyolítja az eljárást [12]. Az elkészült alkatrész vetemedése és belső feszültsége a két anyag eltérő
hőtágulási együtthatója miatt tetemes lehet, ami azonban a megfelelő anyagpárok választásával
csökkenthető [18, 19, 22].
2.3.2
2.3.2.1

Utólagos kötések
Mechanikai kötések

Csavarozás
A csavarozás gyakran alkalmazott technika műanyagok és fémek kötésére. Alkalmazásakor
legtöbbször átlapolt geometria szükséges, és műanyagok csavarozása esetén átmenő csavarok helyett
gyakrabban alkalmaznak önmetsző csavarokat, amelyek a műanyagban előzetesen kialakított furatba
(továbbiakban előfuratba) maguk vágnak menetet a behajtás során [12]. Előfordul a műanyag csavarok
alkalmazása is, hiszen a műanyaglemez kisebb szilárdsága miatt a fémcsavarok használatával elérhető
nyomóerő nem használhatók ki teljes mértékben.
A csavarozás előnyei közé tartozik, hogy megkötés nélkül bármilyen anyagpárosításra alkalmazható.
A technológia kiforrott, a kötőelemek kereskedelmi forgalomban széles választékban kaphatók és
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olcsók, a kötés méretezése jól ismert, az alkalmazott szerszámok egyszerűek, a kötés pedig oldható
[94].
A csavarozás hátránya, hogy a lemezeken előre kialakított furatra van szükség [28, 33]. Pontszerű
jellegénél fogva az anyagot lokálisan erősen terheli, ami feszültségcsúcsot, és a műanyag repedezését
okozhatja [14, 15]. Műanyagok csavarozásakor számolni kell a kötés lazulásával, vagy a kötőelem
elvesztésével is a műanyag relaxációja miatt. Önmetsző csavar esetén a kötést többszöri oldás után
már nem lehet használni, mert a csavar a műanyagban nem szorul meg, valamint a csavar könnyen túl
is húzható. A csavarozás nehezen automatizálható, tömegtermelésbe illesztése gyakran nehézségekbe
ütközik, szükséges lehet a hozzáférés mindkét oldalról, a kötőelem többletköltséget, többlettömeget
jelent és nem esztétikus [9, 10, 14, 16, 20, 27, 91, 94, 95].
Szegecselés
A hagyományos szegecselés sokban hasonlít a csavarozáshoz: átlapolt kötés hozható létre vele, és a
lemezekben előre elkészített furat szükséges hozzá. A szegecselés történhet kötőelem hozzáadásával,
vagy saját anyagból is, a fejezés készülhet hidegen és melegen egyaránt. A szegecskötéseknek több
speciális fajtája alakult ki az utóbbi években, elsősorban autóipari alkalmazásra, amelyek a fémműanyag kötések területére is átültethetők. Az első ilyen eljárás a lyukasztó szegecselés, amely egyik
lemezben igényli előfurat készítését, de csak a műanyaglemez felől alkalmazható. A speciális
kötőelemet a munkadarabba nyomva a szegecs a felső lemezt átlukasztja, az alsóban pedig annak
átszakítása nélkül szétnyílik, és alakkal záró kötést hoz létre, amint az a 15. ábra látható [4, 96].

a)
b)
15. ábra. A lyukasztó (a) és az átnyomásos szegecselés (b) kötéseinek metszete [26, 97]
A második eljárás az átnyomásos szegecselés, amihez sem előfurat, sem kötőelem nem szükséges; a
kötés speciális szerszámok segítségével a lemez saját anyagából készül. A kötést alapvetően a kötés
hátoldalán keletkező dudor jellemzi, de készíthető lapos fenékkel, úgynevezett síkpont kötéssel is [17,
26]. A kötést a 15. ábra szemlélteti.
A szegecselési eljárások előnyei közé tartozik a tág határok közt megválasztható anyagpárosítás.
Megfelelő eljárást alkalmazva a kötés egyik oldalról láthatatlan marad, és nem igényel előzetes felületelőkészítést [14]. Az újrahasznosítás után az anyagok könnyen szétválaszthatóak, az eljárások
beruházási költsége pedig viszonylag kicsi [94].
Az eljárások hátrányai a szükséges plusz kötőelem, és az előfurat elkészítése lehet. Saját anyagból
történő szegecselés esetén szükséges a pontos, jól elhelyezett furat, és az alapanyag formázhatósága
[91]. A szegecselés során biztosítani kell a hozzáférést mindkét oldalról, ami tervezési korlátot jelent.
Az eljárás a csavarozáshoz hasonlóan nehezen automatizálható, viszont nem oldható, a pontszerű
kötésekre jellemző feszültségcsúcs is jelentkezik a kötés körül és legtöbbször esztétikailag sem
előnyös [9, 10, 14, 15, 16, 20, 27, 94, 95].
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Bepattanó kötés

A bepattanó kötés legtöbbször a műanyag alkatrészen kialakított horog (az alkatrészem kialakított
rugalmas deformációval bepattanó elem) és a fémalkatrészen a horog számára kialakított üreg vagy
kivágás közt jön létre: szerelés során a horog rugalmas deformációja után bepattan és rögzül a
fémalkatrészben. Geometriáját tekintve lehet hengeres, torziós és karos, a kötések készíthetőek oldható
és nem oldható geometriával is. A bepattanó kötések igen olcsók, hiszen nincs szükség újabb
hozzáadott elemre. Nagyon gyorsan szerelhető, automatizálható, és a szerelésnek legtöbbször nincs
szerszámigénye. Esztétikus, hiszen a kötés láthatatlan, a szerelés során azonnal teljes értékűen létrejön,
nagyon energiatakarékos és szűk helyeken is alkalmazható [12, 94].
A technológia hátránya fröccsöntési nehézség a bonyolult alak miatt, és a kötés nagyon gyenge
terhelhetősége: a bepattanó kötés nagyobb erők felvételére nem alkalmas [12]. Az alkatrészek közti
nagy hőtágulási különbség a kötést tönkreteheti, a kötés egyáltalán nem tömít, és kialakításának
feltétele a nagy rugalmas deformációra alkalmas műanyag [94].
Galléros kötés
A galléros kötés kialakítása során először a fémlemezbe lyukat készítenek, majd a lyuk körüli
anyagrészt sajtolják át egy húzógyűrűn, kialakítva az eljárás nevét adó gallért. A gallérral rendelkező
fém alkatrészt ezután a műanyaglemezbe sajtolják, a műanyag nem igényel semmilyen előkészítést
[17, 18]. A kötés erejének növelése érdekében a gallér készíthető olyan alakúra is, hogy az a
műanyagba nyomva alakzáró kapcsolatot hozzon létre [91]. Az eljárást a 16. ábra mutatja be.

a)
b)
16. ábra. A galléros kötés készítésének folyamata: gallér húzása a lemezbe, majd belesajtolása a
műanyagalkatrészbe (a), és az alakzáró gallér geometriája (b) [12]
Az eljárás előnye, hogy nem szükséges hozzá kötőelem, szinte bármilyen műanyag esetén
alkalmazható. Az eljárás során egyik anyagot sem kell hevíteni, viszonylag egyszerűen
szerszámozható, és egyik darabnak sem kell szűk tűréseknek megfelelnie [91].
Hátránya viszont, hogy szükség van a fémlemez előalakítására, ez az anyagban belső feszültségeket
ébreszt, és a műanyaglemezt gyengíti. Alkalmazáshoz szükséges egy minimális lemezvastagság, ami
tervezési korlátot jelent, továbbá biztosítani kell a hozzáférést mindkét oldalról [10].
Dörzsszegecselés
Az új eljárás segítségével a fémes anyagok csaphegesztésének mintájára alumínium csapot
rögzíthetünk műanyag lemezben. Az eljárás során a forgó szegecs a műanyaglemezhez ér, és a
tengelyirányú nyomás hatására a forgásból súrlódási hő keletkezik, amitől a műanyag (PEI) és a fém
(Al) szegecs is kilágyul. A nyomás hatására a szegecs belesüllyed a műanyagba, ez követően pedig a
forgás leáll. A műanyag rossz hővezetése miatt a szegecs hőmérséklete erősen megnő, és a továbbra is
alkalmazott nyomóerő hatására a lágy műanyagban képlékenyen alakváltozik, alja a műanyagban
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szétnyílik, és alakzáró kötést hoz létre [17]. A folyamatot és a kész kötés metszetét a 17. ábra mutatja
be.

a)
b)
17. ábra. A dörzsszegecselés folyamata (a) és a kialakult kötés metszete (b) [17]
Az eljárás előnye, hogy nem igényel felület-előkészítést vagy tisztítást, nem kell hozzá furat, és csak
egyoldali hozzáférés szükséges. A kötés gyorsan elkészül, olcsón gépesíthető, és nagy szilárdságot
eredményez. Hátránya viszont az alkalmazható anyagok és anyagvastagságok korlátozottsága, és a
kötés pontszerű jellege, ami a csavarkötésekhez hasonló hátrányokat eredményezhet. További hátrány
a műanyag degradációja a kötés körül, ami a műanyag szilárdságát gyengíti [10, 12, 37].
2.3.2.2 Termikus kötések
Indukciós kötés
Az indukciós eljárás segítségével elsősorban menetes perselyek, vagy kisebb fémalkatrészek
ültethetők a műanyagalkatrészbe, de lehetőség van lemez-lemez vagy fémcsap-műanyaglemez kötés
kialakítására is. Az eljárás során egy tekerccsel váltakozó mágneses mezőt hozunk létre, ami a
mágneses térben lévő vezetőben áramot indukál. Az áram hatására a vezető, vagyis a fém partner
felhevül, ami után a műanyagba nyomják. [33, 98]. Az összekötendő felületek közé felvitt elektromos
vezető anyaggal, amely hőt generál, lehetőség van nemvezető anyagok kötésére is. Az eljárás vázlata a
18. ábra látható.

18. ábra. Az indukciós kötés alkalmazása menetes perselyek műanyagba ültetésére [98]
Az eljárás előnyei: nagyon gyorsan felhevíti az alkatrészt, így rövid ciklusidőkre képes, érintésmentes
és olcsó, mert sem hozaganyagot, sem bonyolult berendezést nem igényel [12, 99].
Az eljárás hátrányai: csak elektromosan vezető anyagok esetén alkalmazható hatékonyan, nagyobb
fém alkatrész esetén a műanyagban előfuratot kell készíteni, amelynek mérettűrése szűk, a
hevítőtekercs hozzáférése nem mindig megoldható, és a hőbevitel pontatlanul szabályozható [1, 10,
33, 98].
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Ultrahangos kötés

A műanyagok hegesztésére leggyakrabban alkalmazott ultrahangos hegesztés a fém-polimer kötésekre
is átültethető. Az ultrahangos hegesztés esetén a szonotródával (a mechanikai rezgést a munkadarabra
továbbító alkatrész) a műanyagba vezetett rezgés az anyag belső csillapítása és határfelületi súrlódása
során hővé alakul [10]. A műanyag felül, a szonotróda felől, míg a fém alul, az üllő felől helyezkedik
el, átlapolt pozícióban. Az eljárással szénszál-erősítésű műanyagok is köthetőek pl. alumíniumhoz,
ahol a szénszálak a határfelület mellett az alumíniumba ágyazódnak, alakzáró kötést hozva létre [100].
Az ultrahangos kötések előnyei közé tartozik az extrém gyorsaság, 1s alatti hegesztési időkkel, és az
igen kis hőbevitel [10, 100]. Hátránya viszont a rezgés, ami a hegesztett szerkezetben kárt tehet, ha az
arra érzékeny. Az eljárással csak vékony lemezek, és rövid varratok készíthetőek, a szerszám, vagyis a
szonotróda pedig alkalmazásra szabott, mert az adott munkadarabhoz kell illeszteni és hangolni. A
megfelelő szilárdsághoz a fémet elő kell melegíteni és a hegesztéshez speciális munkadarab-geometria
szükséges [10, 14].
Dörzskötés
Dörzskötés esetén szintén átlapolt kötést hozunk létre, de közvetlenül a fémet hevítjük, méghozzá a
szerszám súrlódásával. A kavaró dörzshegesztéshez hasonlóan a munkadarab-felülethez szorított forgó
szerszámot végigvezetik a kötés felett, azonban a szerszám olyan geometriájú, hogy nem merül a
fémbe, csak a felületén súrlódik. A hőt a lemez hővezetéssel viszi el a műanyaghoz, ami ennek
következtében megolvad, és az alkalmazott nyomás hatására kialakul a kötés [14, 101, 102].
Az eljárás előnye, hogy automatizálható és rugalmas, a már ismert kavaró-dörzshegesztő
berendezéseken alkalmazható, és nem igényel védőgázt illetve egyéb hozaganyagot [101]. Hátránya,
hogy a fémalkatrész nagy mechanikai igénybevételnek van kitéve, és a fém felőli felület is sérül.
Dörzs-pontkötés
A dörzs-ponthegesztést eredetileg a ponthegesztés kiváltására fejlesztették ki, működése a kavaró
dörzshegesztéshez hasonló, de a forgó szerszám a folyamat közben egy helyben marad. A szerszám
lehet hagyományos lépcsős kialakítású, és lehet többrészes is, amely lehetővé teszi, hogy a kötés
helyén ne maradjon a szerszám geometriájából adódó üreg [103]. Ekkor szerszám egy külső
szorítógyűrűből, egy forgó hüvelyből és egy középső tengelyből áll. A külső szorítógyűrűt a
munkadarabnak szorítják, majd a forgó hüvely és a forgó tengely a lemez felületén súrlódva hőt
fejleszt, meglágyítva ezzel az anyagot. A lágy anyagba először a hüvelyt nyomják bele, a felesleges
anyag a tengely helyére távozik, amit eközben kiemelnek. Utolsó lépésként a középső tengelyt
nyomják az anyag irányába, miközben a hüvelyt kiemelik, és a lemez sík felületét újra helyreállítják.
Műanyag-fém kötések esetén a szerszám a fémlemezt alakítja, és a szerszámbesüllyedés kisebb, mint a
fémlemez vastagsága [37]. A fém műanyag felőli oldalán egy domborulat jön létre, amit az olvadt
műanyag körbevesz, növelve ezzel a mechanikai adhézió értékét [14, 104]. A folyamatot a 19. ábra
mutatja be.
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a)

b)
19. ábra. A dörzs-pontkötés speciális változatának folyamata (a) és a kész kötés (b) [37, 104]
Az eljárás előnye, hogy nem igényel felület-előkészítést, viszonylag gyors, és az alkalmazható
anyagféleségek száma nagy, habár a műanyagok esetén így csak a hőre lágyulóak köthetők. A kötés
olcsó, mert nem igényel hozzáadott anyagot és automatizálható is. Hátrányai közé tartozik, hogy a
szerszám bonyolult lehet, a lemezvastagság értéke korlátozott, a kötés nem oldható, és nem
érintésmentes, ezért a szerszám hozzáférése nehézkes lehet [37].
2.3.2.3 Ragasztás
A ragasztott kötés, amely az eltérő anyagok kötésére használt egyik leggyakoribb kötési eljárás, a
felületek és a ragasztó közt létrejövő intermolekuláris kölcsönhatások eredményeképpen jön létre, a
ragasztóban lejátszódó fizikai vagy kémiai átalakulás során [14]. A ragasztott kötés geometriája
elsősorban átlapolt, mert a megfelelő szilárdság eléréséhez szükséges a nagy felület, valamint a kötés
nyíró igénybevételre készül. A legtöbb esetben szükséges a felület tisztítása, előkészítése, ezután
történhet a ragasztó felhordása, majd a kötés összeillesztése a megfelelő erejű és idejű szorítás mellett.
A ragasztó típusától függően a kötőerő felépülése széles időtartományon belül változhat, és a kötési
mechanizmus is változatos lehet.
A ragasztás előnyei a következők: a kötés a terhelést nagy felületen osztja el, ezért a mechanikai
feszültség viszonylag kicsi, és egyenletes értékű a kötésben. Ehhez hozzájárul az is, hogy nem
szükségesek a furathoz hasonló feszültséggyűjtő helyek. Mindez a kötésben részt vevő anyagok
vastagságának csökkentésére is lehetőséget ad [10, 94]. A ragasztóanyag egyszerre köt és tömít,
alkalmas lehet a kisebb geometriai hibák kiegyenlítésére, a különböző anyagok eltérő hőtágulásának
kompenzálására és rezgéscsillapításra is [10, 14]. A ragasztó is polimer, ezért az alkatrész tömegét
jelentősen nem növeli tovább.
A ragasztóanyagoknak azonban számos hátránya is akad: a ragasztó igen drága, kezelése nehézkes
lehet, precíz és összetett felület-előkészítést igényelhet, a szilárdulási folyamat pedig hosszú, ami a
technológiát megdrágítja, és a tömegtermelésbe való illesztést megnehezíti [28]. Nehezen
újrahasznosítható, hiszen elválasztása a ragasztott anyagoktól alig lehetséges. A ragasztás szilárdságát
befolyásolják a légköri és termikus viszonyok, mint a hőmérséklet, légnedvesség, UV-sugárzás, stb.,
aminek köszönhetően a ragasztó elöregszik, és idővel a kötés szilárdsága lecsökkenhet [75, 105]. A
kötés jellemzően nyírással szemben ellenálló, és hőmérséklet-érzékeny. Végül pedig a ragasztók és a
belőlük kipárolgó anyagok egészségre károsak lehetnek, ami munkaegészségügyi kockázatokat hordoz
magában [9, 10, 94].
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2.3.3

Összefoglalás

A fém-polimer kötéstechnológiák bemutatása után kijelenthető, hogy valamennyi eljárásnak olyan
hátrányai vannak, amelyek megnehezítik beillesztésüket a tömegtermelésbe, és/vagy korlátozzák a
felhasználási lehetőségeiket. Ezért szükség van egy olyan technológiára, ami fenti hátrányok nélkül
alkalmazható. A következőkben ismertetett lézersugaras fém-polimer kötés olyan megoldást nyújthat,
ami a leírt technológiák szinte valamennyi hátrányát ki tudja küszöbölni. A lézersugaras kötés nem
igényel bonyolult felület-előkészítést, és az anyagok előzetes megmunkálását, vagy speciális
geometriát. Nem szükséges semmilyen hozzáadott anyag vagy kötőelem, aminek kezelése nehézkes,
és beszerzése drága. A lézersugaras kötés egy lépésből áll, ezért gyors, és nem igényel speciális, drága
szerszámozást. A szerszám maga a lézersugár, ezért nincs a folyamat közben rezgés vagy a lézersugár
által kiváltott erőhatás, és a kötés külső felülete sem sérül, a kötés láthatatlan marad. A kötésben
felhasznált anyagok a kötés bontása után egyszerűen szétválaszthatók, és a kötés során nem keletkezik
egészségre káros anyag. Legígéretesebb előnye azonban, hogy könnyűszerrel beépíthető az
automatizált technológiai láncba. Mindezek figyelembevételével a lézersugaras kötés a jövőben a
jelenleg használt technológiák versenytársa lehet.
2.4

A lézersugár legfőbb jellemzői

A lézersugárzás olyan különleges elektromágneses sugárzás, amely jól párhuzamosítható, azaz kicsi a
divergenciája, egyetlen hullámhosszal jellemezhető, azaz monokromatikus, a hullámok azonos
fázisban vannak, vagyis a lézersugár koherens, valamint jól irányítható és fókuszálható [105, 106]. A
lézersugár teljesítménye a sugár tengelyére merőleges metszetben nem állandó. Az adott sugárra
jellemző keresztmetszeti teljesítmény-eloszlás a módusszerkezet, amelynek jele TEMp,l (Transversal
Electromagnetic Mode). A módusszerkezet megadja a nyaláb terjedésére merőleges irányban mérhető
intenzitásminimumok számát. A TEM rövidítés után található két index a négyszög- és a
körszimmetrikus módusszerkezet intenzitásminimumaira utal: négyszögszimmetria esetén az m és n
betűk az x és y tengelyen lévő, amíg körszimmetria esetén a p és l betűk a sugár és a kerület menti
intenzitásminimumok számát jelölik. Különböző körszimmetrikus módusszerkezetekre mutat példát a
20. ábra. A valóságban általában egyik módusszerkezet sem jelenik meg tisztán, hanem a különböző
módusok szuperpozíciójaként kevert módusok állnak elő [105].

20. ábra. Különböző körszimmetrikus módusszerkezetek [39]
A leggyakoribb módusszerkezet a TEM00, amelyet a Gauss-teljesítményeloszlás, vagyis a
középpontban mérhető egyetlen maximum jellemez, a teljesítmény a középponttól kifelé folyamatosan
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csökken. Ennek megfelelően a lézernyaláb átmérőjének nincs fizikailag jól meghúzható határa. A
gyakorlatban a lézernyaláb sugarának azt a sugarat tekintjük, amelynél az intenzitás a csúcsintenzitás
(I0) I = I0/e2 értékére csökken. A nyaláb módusszerkezete a fókuszáló optika után is megmarad [39,
106, 205].
Az elektromágneses sugárzás viselkedése a sugár terjedési irányára merőleges elektromos és mágneses
térerősségvektorokkal írható le. A sugarat akkor nevezzük polarizáltnak, ha az elektromos és
mágneses terek által meghatározott eredő térerősségvektor a terjedési irányra merőleges síkban
ellipszispályán mozog. Ennek egyik szélső helyzete, ha az eredő vektor egyenes mentén mozog, ekkor
a sugár lineárisan polarizált. A másik szélső helyzet, ha a térerősség-vektor körpálya mentén mozog,
ekkor a sugárzás cirkulárisan polarizált. Cirkulárisan polarizált sugárzás esetén a lézersugár jellemzői
irányfüggetlenek, amely a legtöbb esetben előnyösen alkalmazható [106, 107, 108].
A lézermédium jellemzőitől függően megkülönböztetünk gázlézereket, szilárdtestlézereket és
diódalézereket. A gázlézerek leggyakrabban alkalmazott típusa a CO2-lézer, amely 10600 nm-es
hullámhosszú lézersugárzás előállítására képes. A szilárdtest-lézerek csoportosíthatóak a lézerközeg
alakja szerint is; ide tartoznak a rúd-, a disk (tárcsa) és a szállézerek. A szilárdtestlézerek közegének
anyaga lehet különböző lantanoidákkal (Nd, Er) szennyezett YAG, vagy üvegkristály. A
szilárdtestlézerek gyakran alkalmazott típusa az Nd:YAG lézer, amelyre az 1064 nm-es hullámhossz
jellemző [39].
A sugárforrás működési módjától függően megkülönböztetünk folyamatos üzemű és impulzusüzemű
lézersugár-forrásokat: a folyamatos üzemű lézerek tartósan képesek adott, állandó teljesítményű
lézernyaláb kibocsátására, amíg az impulzusüzemű lézerekkel rövid, de nagy teljesítményű
impulzusok sorozata állítható elő. A folyamatos üzemű lézernyaláb egyszerűen jellemezhető annak
teljesítményével, ezzel szemben az impulzusüzemű sugár jellemzése ennél bonyolultabb.
Impulzusüzem esetén, ha az impulzusok négyszög alakúak, minden egyes impulzus jellemezhető az
impulzus hosszával, vagyis az impulzusidővel, és az impulzus magasságával, vagyis az
impulzusteljesítménnyel. A négyszögimpulzus területe, vagyis az impulzusidő (t p) és az
impulzusteljesítmény (Pp) szorzata megadja az impulzus energiáját (Ep). Az egyes impulzusok közt
eltelt idő a periódusidő (Tp), amelynek reciproka az impulzusfrekvencia (fp). Az impulzusfrekvencia
megadja, hogy egy másodperc alatt hány impulzus érkezik a sugárban. A sugár átlagteljesítményét (Pa)
ezek alapján az impulzusenergia és az impulzusfrekvencia szorzata adja meg. A leírtakat a 21. ábra
segítségével értelmezhetjük.

p

(4)
21. ábra. Az lézeres impulzusüzem főbb paraméterei
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2.5

Lézersugár-polimer kölcsönhatás

A lézeráteresztő polimer-fém kötések készítésekor a lézernyaláb alapvetően először a polimerrel lép
kölcsönhatásba, amely a lézersugarat a legtöbb esetben csak részben engedi át, és a sugár egyéb
jellemzőin is módosít. Szükséges tehát a polimer optikai tulajdonságait befolyásoló tényezők, és a
polimerben a lézersugár hatására bekövetkező változások leírása, mert az a kötés létrehozhatóságára és
minőségére jelentős hatást gyakorol.
A lézer-anyag kölcsönhatás során a lézersugár a felületről visszaverődhet, az anyagon átjuthat és el is
nyelődhet az anyagban [43]. A leírt három jelenség az anyag- és lézersugár-jellemzőktől függően
eltérő mértékben jelentkezik, a jelenséget a 22. ábra szemlélteti.

22. ábra. A lézersugár viselkedése az anyaggal történő kölcsönhatás során [109]
Visszaverődésnek vagy reflexiónak hívjuk a felületről és az anyag belsejéből visszaverődő, és a
felületre érkező összes teljesítmény hányadosát. Áteresztésnek vagy transzmissziónak nevezzük az
anyag által átengedett teljesítmény és a felületre érkező összes teljesítmény hányadosát, amíg
elnyelésnek vagy abszorpciónak hívjuk az anyag által elnyelt teljesítmény és a felületre érkező összes
teljesítmény hányadosát [110, 111, 112, 113]. A visszaverődés jele ’R’, az áteresztésé ’Tr’, míg az
elnyelődésé ’A’. A leírtakat képletszerűen összefoglalva kapjuk, hogy:
é

é
é
é

é

(5)

é

á

é
é

(6)

é
é

é

(7)

é

Az elmondottakból következik, hogy a visszaverődés, az áteresztés és az elnyelés összege 1, vagyis
[111, 112, 113]:
.

(8)

Mivel a visszaverődés és az áteresztés a legtöbbször mérhető, a beérkező teljesítmény pedig ismert,
ezért az elnyelődés a következő módon számítható [35]:
.

(9)

Polimer anyagok esetén a lézersugár behatolási mélységét és az elnyelődés folyamatát a BeerLambert-törvény írja le, amely megadja az anyagban mérhető sugárzásintenzitást a behatolási mélység
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függvényében (az intenzitás az egységnyi felületre eső energia, mértékegysége J/m2) [35, 43, 112, 114,
115, 116]:
, ahol

(10)

I: lézersugár intenzitása az anyagban,
I0: a beérkező sugárzás intenzitása,
α: abszorpciós együttható, amely anyagjellemző; értéke a törésmutatótól és a dielektromos állandótól
függ,
z: a belépési felülettől való távolság. Az összefüggést a 23. ábra szemlélteti.

23. ábra. A lézersugár intenzitásának változása az anyagban [39]
Polimerek esetén az elnyelés alapja az 1000 nm körüli hullámhosszak tartományban a lézerfotonok és
a polimermolekulák kovalens kötéseinek kölcsönhatása. A fotonok a kovalens kötéseket alkotó
vegyértékelektronokat gerjesztik, amelyek megnövekedett energiájukat a kötést alkotó atomoknak
adják át. Ez a folyamat az atomok rezgési és forgási energiáját növeli, így a molekulák atomjai a
kötéstávolságokból adódó egyensúlyi helyzetük körül rezegni kezdenek, illetve elfordulnak a kötések
tengelyei körül. Az adott hullámhossz adott típusú kötések gerjesztésére képes, ezért a gerjesztési
hullámhossz-spektrumban minden, az adott anyag molekulájára jellemző kötéstípusra másik
rezonanciacsúcs jellemző. A leírtak jól megfigyelhetők a vizsgált polimer FTIR elemzése során [39,
116].
Általánosságban elmondható, hogy a polimerek az elektromágneses sugárzást a NIR, vagyis közeli
infravörös tartományban (λ = 0,75 - 1,4 µm) döntő többségében átengedik, ezért a lézersugár-polimer
kölcsönhatás gyenge [116]. A kölcsönhatás mértékét azonban számos tényező befolyásolja, amelyeket
a technológiai elvárások miatt gyakran módosítanak is; így például lehetőség van az anyag
áteresztésének csökkentésére és elnyelésének növelésére. A polimerek elnyelő- és áteresztőképességét
befolyásoló főbb tényezők az alábbiak [35, 110, 117]:
-

lézersugár hullámhossza
alapanyag típusa
anyagvastagság
polimer kristályosságának mértéke
alapanyag-összetétel: színezékek, töltő- és erősítőanyagok, tulajdonságmódosító adalékok
mennyisége

Az elnyelődést alapvetően befolyásolja az, hogy milyen hullámhossz jellemző a lézersugárra, illetve
mi az alapanyag, vagyis milyen típusú polimerláncok alkotják az anyagot. Az anyag kötésállapotától
függően más-más hullámhosszakon lehet elnyelő, ami az elnyelési és áteresztési spektrumban is
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jelentkezik. A kísérleti munkában alkalmazott PMMA esetén az irodalom szerint λ = 1050 nm körüli
hullámhossz esetén az áteresztés 92%, az elnyelés hozzávetőleg 5%, a reflexió pedig a maradék 3%-os
értékű [39, 118]. A PMMA áteresztési spektrumát 24. ábra mutatja be.

24. ábra. A PMMA, PA6, PC, PP áteresztési spektruma [39]
Az anyag vastagsága a Beer-Lambert-törvénynek megfelelően befolyásolja az anyagon átjutó sugárzás
mennyiségét [119, 116]. Poliakrilátok esetén az áteresztést a vastagság csak gyengén befolyásolja:
egyes források szerint az áteresztés független a vastagságtól, más források szerint a PMMA áteresztése
1 mm-es lemez esetén 98,8%, míg 10 mm-es lemez esetén 88,7% [110, 120].
Az amorf polimerek áteresztése a legjobb, a részben kristályos polimerek áteresztése ennél jellemzően
kisebb, amelynek oka a sugárzás szóródása az anyagban [110, 120, 121]. A kristályos területek a
sugárzást eltérítik, vagyis szórják és visszaverik, ami miatt a sugárzás anyagban megtett útjának
hossza megnő, a lemezvastagságnál nagyobb lesz, ez pedig fokozza az elnyelődést [111, 112]. A
jelenség további következménye, hogy a polimerből kilépő lézersugár átmérője nagyobb,
teljesítménysűrűsége pedig kisebb lesz, mint a belépésnél [35, 43, 116]. A szóródási folyamat és a
kristályos fázis arányának hatása az elnyelésre a 25. ábra látható.

a)
b)
25. ábra. A lézersugár szóródásának modellje a kristályos területeken (a) és az amorf fázis arányának
hatása az áteresztésre 3,2mm vastag, adalékmentes PA6 esetén (b) [43, 122]

32

PhD értekezés

Bauernhuber Andor

A polimerekhez adott adalékok a polimer áteresztését mindig rontják. A hozzáadott adalékrészecskék az anyaghoz viszonyított eltérő törésmutatójuk miatt – a lézersugarat az anyag belsejében szórják,
vagy elnyelik [35, 111, 116, 117, 119, 123]. A szóródás mértéke függ a szemcsék méretétől és
számától. Amennyiben a szemcsék mérete a lézersugár hullámhosszánál kisebb, akkor azok a
lézersugár számára „láthatatlanok” maradnak, az optikai tulajdonságokat nem befolyásolják. A hatás
akkor a legnagyobb, ha a sugárzás hullámhossza a részecskék méretével közel azonos; a szóródás
mértéke ekkor a legnagyobb, míg a hatás ismét kisebb, ha a szemcseméret a hullámhossznál
lényegesen nagyobb [124]. A szóródás hatása az elnyelődésre azonos a kristályos területek hatásakor
leírtakkal: a szóródás a sugárzás anyagban megtett hosszát növeli, fokozva ezzel az elnyelődést. A leírt
folyamatot a 26. ábra mutatja be.

26. ábra. Elnyelődés és szóródás a polimerben az áteresztő és elnyelő adalékok hatására [111]
A polimer elnyelését erősen módosítják a színezékek. A színezékek eredetüket tekintve lehetnek
szervesek és szervetlenek. A szerves színezékek a polimer mátrixban oldódnak, ezért hatásuk
lényegesen kisebb, mint a szervetlen színezékeké. A szervetlen adalékok nem tudnak feloldódni, ezért
kiválásokat, szemcséket alkotnak az anyagban [35, 116, 121]. A színezékek hatása ezért függhet azok
színétől is: amíg a kék, általában szervetlen színezékek hatására az elnyelés a NIR tartományban
erősen megnő, addig a piros, legtöbbször szerves színezék elnyelésnövelő hatása lényegesen kisebb
[35, 116, 120]. A leggyakrabban alkalmazott fekete színezék a korom, amely a polimer áteresztését
már igen kis mennyiségben adagolva is 0-ra csökkenti. Ha az alkatrész színének nincs jelentősége a
felhasználáskor, a kormot szívesen alkalmazzák az elnyelődés hatékony növelésére. A különböző
színezékek hatását a PA6 optikai tulajdonságaira a 27. ábra mutatja be.

27. ábra. Színezékek hatása a PA6 optikai tulajdonságaira [43]
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Polimerek gyakori szilárdságnövelő töltőanyaga az üvegszál, amely szintén erősen befolyásolja a
polimer optikai jellemzőit. Habár az üvegszál a lézersugár számára transzparens, a sugarakat a már
leírt módon szórja, ezért az anyag áteresztését csökkenti [116, 122, 123]. Az üvegszál-töltés hatását a
PA6 optikai tulajdonságaira a 27. ábra szemlélteti.

28. ábra. Áteresztés és a sugár által a polimerben megtett úthossz változása PA6 anyagban az
üvegszál-töltés hatására [122]
Látható tehát, hogy a polimerek optikai tulajdonságait azok alapanyagtípusa, belső szerkezete és
összetétele is erősen befolyásolja. Nagyon fontos ezért a lézeráteresztő hegesztések esetén az
alapanyag körültekintő kiválasztása, hogy az a lézersugár számára legalább részben transzparens
legyen. A kötés azonban akkor is elkészíthető, ha az alkalmazás olyan polimer használatát teszi
szükségessé, amely a lézersugárzást nem, vagy csak kis részben ereszti át. Ekkor a megszokott
geometriától eltérően a besugárzás nem a polimer, hanem a fém felől történik.
2.6

Lézersugár-fém kölcsönhatás

A polimer-fém kötés készítése esetén a lézersugárzást nagy többségében a fém nyeli el, hevítve
egyúttal a műanyag partnert is. A kötési folyamat hőmérséklet-lefutására ezért döntő hatással van a
lézersugár-fém kölcsönhatás. A kötés határfelületén kialakuló hőmérséklet értékét befolyásoló
tényezők ismerete tehát elengedhetetlen, amelyekkel ebben a fejezetben foglalkozom.
A lézersugár-fém kölcsönhatás során a sugárzás visszaverődhet, elnyelődhet és átjuthat az anyagon,
ahogy azt a polimerek esetén már láthattuk. A különbség, hogy fémek esetén áteresztésről csak akkor
beszélhetünk, ha a fém vastagsága rendkívül kicsi, néhány nm [125]. Az ettől eltérő, az esetek szinte
kizárólagos többségét adó esetekben a lézersugár behatolási mélysége az anyagba mindössze 100 –
200 nm, ezért sugárzás az anyagon nem jut át, az anyag áteresztése 0-nak tekinthető [29, 114, 125]. A
visszaverődés és elnyelődés viszonyát fémekre a 29. ábra mutatja be.
A lézersugár behatolási mélysége és az intenzitáscsökkenés ebben az esetben is a Beer-Lamberttörvénnyel írható le, azonban a polimerektől eltérően az egyenletben szereplő α abszorpciós együttható
értéke nagyon nagy, ami nagyon csekély behatolási mélységet eredményez [115] (α értéke a
dielektromos állandó és a vezetőképesség segítségével számítható [114]).
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29. ábra. Lézersugár visszaverődése és elnyelődése fémek esetén [115]
Az elnyelődés és a sugárzás hővé alakulásának mechanizmusa a fémekben a lézerfoton-elektron
kölcsönhatás. A közeli infravörös tartományban, így a szilárdtestlézerekre jellemző tartományban a
lézerfotonok elsősorban a vezetési sáv szabadelektronjaival lépnek kölcsönhatásba, a belsőbb héjakon
található elektronok hatása kevésbé jelentős [126, 127, 128]. A fotonok az elektronokat gerjesztik,
vagyis az elektronok mozgási energiáját növelik. A megnövekedett mozgási energiájú elektronok ezek
után az energiát a fémrácsra (elektron-fonon kölcsönhatással,) az egyszerűsített modell szerint a
környező részecskékkel történő ütközések során adják át, rezgésbe hozva a rácsatomokat [29, 115]. A
folyamat lejátszódási ideje kb. 10-10 - 10-12 s [29, 114]. Ha az alkalmazott lézerimpulzus ennél
hosszabb, akkor az anyag hevül, hőmérséklete növekszik, de ha rövidebb, akkor a hagyományos
értelemben vett hőmérséklete nem változik, és a sugárzás az anyag kémiai kötéseinek közvetlen
felszakadását okozhatja. Az első esetet fototermikus, míg a másodikat fotokémiai reakciónak nevezzük
[128]. Az elmondottakból az is következik, hogy a lézersugaras hevítéssel rendkívül gyors, 103 – 1010
K/s hevítési sebességek érhetők el, és a felületi réteg anélkül hevíthető, hogy az a tömbi anyag
mélyebb tartományaiban jelentős változást okozna [29, 114].
Mivel a lézersugár elsősorban a vezetési sáv elektronjaival lép kölcsönhatásba, a szabadelektronok
száma erőteljesen befolyásolja a fém optikai jellemzőit: a szabadelektronok számának növelésével a
visszaverődés nő, az elnyelt energia értéke pedig csökken, ami miatt a visszaverődés értéke a fém
fajlagos ellenállásával mutat összefüggést [125, 127, 129, 130]. Az elektronokat a fotonok gerjesztik,
azonban az elektronok gyorsulása által létrehozott váltakozó elektromos térerő miatt az elektronok
energiájuk egy részét fotonok formájában le is adják, ami a szabadelektron-számmal növekvő
visszaverődés oka [128]. Acélok esetén az elnyelés és a visszaverődés λ = 1000 nm körüli
tartományban kb. 30% illetve 70%, amit azonban számos tényező módosíthat [130, 131]. A
visszaverődést és elnyelődést befolyásoló főbb tényezők fémek esetén a következők [115, 128]:
-

a lézersugár hullámhossza,
a teljesítménysűrűség,
a nyaláb polarizáltsága,
a nyaláb beesési szöge,
a munkadarab anyaga,
a munkadarab hőmérséklete,
a felületi érdesség,
a felületen található oxid és vastagsága.

Az elnyelődés értéke a hullámhossz növelésével a látható fény hullámhossz-tartományától az
infravörös tartomány felé a legtöbb fém esetén egyre inkább csökken: amíg acélokra a már említett λ =
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1000 nm körül még kb. 30%, addig a CO2 lézer λ = 10600 nm-én már csak hozzávetőleg 5-10% [31,
115]. A leírtakat a 30. ábra szemlélteti.

30. ábra. A lézersugárzás elnyelődésének változása a hullámhossz függvényében különböző fémek
esetén [115]
Ha a lézersugár teljesítménysűrűsége elég nagy, akkor az elnyelődés mechanizmusa megváltozhat, ami
az elnyelődés hatásfokát jelentősen növelheti [130]. Kb. 106 W/cm2 teljesítménysűrűség alatt a
felületen elnyelődő sugárzás hővezetéssel továbbítódik az anyagban, és a sugárzás az anyag
megolvadását okozhatja. Ennél nagyobb teljesítménysűrűségek esetén az anyag hevítése olyan gyors,
hogy az olvadt fémben a lézernyaláb körül a fémgőzökből és a környező gázból plazmacsatorna alakul
ki, amiben a sugárzás sokszoros visszaverődései és a plazma nagy abszorpciós együtthatója miatt az
elnyelődés megnő. A leírt jelenség a mélyvarratos lézersugaras hegesztés alapja [107].
A nyaláb polarizáltsága az elnyelődést erősen befolyásolja: ha a sugár a beesés és visszaverődés által
meghatározott, felületre merőleges síkban polarizált, akkor az elnyelődés jelentősen nagyobb, mint ha
a sugárzás erre a síkra merőlegesen, vagy cirkulárisan polarizált.
A beesési szög értékének változásával az elnyelődés is változik: legnagyobb az elnyelődés értéke a
felületre merőleges beesés esetén, míg a beesési szög csökkenésével fokozatosan 0 értékre változik. A
beesési szög és a polarizáltság hatását az elnyelődésre a 31. ábra mutatja be.

31. ábra. A beesési szög és a hullám polarizáltságának hatása az elnyelődésre [115]
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A munkadarabban a hőmérsékletváltozás hatására lejátszódó anyagszerkezeti, elektronszerkezeti és
fázisátalakulások az elnyelődés értékét befolyásolják [114]. A munkadarab hőmérsékletének
emelésével az elnyelődés növekszik, azonban ugrásszerűen megnő az olvadás hőmérsékletén [31, 115,
127]. Az elnyelődés változását a hőmérséklet hatására a 32. ábra szemlélteti.

32. ábra. Az elnyelődés változása a hőmérsékletváltozás hatására [115]
A felületi érdesség növelése hatékonyan javítja az elnyelődést, aminek oka a lézersugár többszörös
visszaverődése az érdességi csúcsok között [114]. Amíg a tökéletesen sima felületről a sugárzás
többsége úgy verődik vissza, hogy többet nem kerül az anyaggal kölcsönhatásba, addig az érdes
felületen többszörös visszaverődés valósul meg, ezért minden egyes újabb visszaverődéssel a sugárzás
egyre nagyobb része tud elnyelődni [115]. A folyamatot a 33. ábra szemlélteti.

a)
b)
33. ábra. Az elnyelődés mechanizmusa sima (a) és érdes (b) felületen [114]
A fémek felületén minden esetben található kisebb vagy nagyobb vastagságú oxidréteg, ami a légköri
oxigénnel való reakciók eredménye. Ez az oxidréteg a lézersugár elnyelődését a fém felületén javítja:
minél vastagabb az oxidréteg, annál jobb az elnyelődés [132, 133]. A jelenséget az irodalom
kétféleképp magyarázza: az első magyarázat szerint a felület oxidrétegében a szabadelektronok száma
lecsökken, ezáltal az elnyelődés meg tud növekedni [129]. A másik magyarázat szerint az oxidréteg a
lézersugarat befogja, és üvegházként viselkedik: a fém és az oxid határáról visszaverődő sugár az oxid
légkör felőli határán nem halad át teljes egészében, hanem visszaverődik, és újra a fémfelület felé
indul. Az eredmény egy többszörös visszaverődés az oxid és a fém határán, ami az elnyelődést javítja,
a 34. ábra szerint [115].
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34. ábra. Az oxidréteg által okozott többszörös visszaverődés fémek felületén [125]
Impulzusüzemű lézerek esetén számos újabb lehetőség van a hőbevitel folyamatának szabályozására a
folyamatos üzemű lézerekhez képest. Az impulzus magasságával, vagyis teljesítményével, hosszával,
vagyis impulzusidejével, és az impulzusteljesítmény változásának szabályozásával igen változatos
hőmérséklet-lefutásokat érhetünk el. Impulzusüzem esetén a hőmérséklet időbeli változásában minden
egyes impulzus önálló hőmérsékleti csúcsként jelentkezik [134]. Ha az impulzusfrekvencia kicsi, ezek
a csúcsok élesen elválnak egymástól, ha nagy, akkor össze is mosódhatnak. A leírtak a 35. ábra
figyelhetők meg.

35. ábra. Hőciklusok acél impulzusüzemű lézersugaras felrakó hegesztése esetén
(tp = 20 ms, Pa = 2 kW, vheg = 0,5 m/min) [134]
Az impulzusteljesítmény növelésekor állandó impulzusidő mellett a hőmérsékletváltozás jellege nem
változik, a maximális hőmérséklet időpontja állandó marad, de a hőmérséklet értéke növekszik. Az
impulzusidő növelésével állandó impulzusenergia mellett a legnagyobb hőmérséklet értéke csökken,
időpontja pedig egyre hátrébb tolódik. A különböző alakú impulzusokkal a legváltozatosabb
hőmérséklet-lefutások létrehozására van lehetőség, amivel jól szabályozható többek közt az anyag
hűlésének sebessége [135]. A leírtakat a 36. ábra mutatja be.
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a)

b)

c)
36. ábra. Korrózióálló acél hőmérsékletének időfüggése eltérő impulzusenergiájú, rögzített
impulzusidejű négyszögimpulzus (a), eltérő impulzusidejű, rögzített energiájú négyszögimpulzus (b)
és eltérő alakú, rögzített impulzusenergiájú és -idejű impulzusok esetén (c) [135]
2.7

Lézeráteresztő műanyaghegesztés

A lézersugaras fém-polimer kötés kialakulását az iparban már alkalmazott lézersugaras polimerpolimer kötés kifejlesztése előzte meg, és annak módosítása tette lehetővé. A műanyag és fém
partnerben is a műanyaghegesztés során, az anyagokban lejátszódó jelenséghez hasonló vagy azzal
azonos folyamatokat figyelhetünk meg. A két technológia közeli rokonsága miatt ezért a lézeráteresztő
műanyaghegesztés alapos ismerete a fém-polimer kötés megértését segíti, az ott megismert
eljárásváltozatok pedig a fémek és polimerek kötésekor is alkalmazhatóak.
A lézeráteresztő műanyaghegesztés műanyaglemezek átlapolt kötésének készítésére alkalmas. A
kötéshez egy, a lézersugárzást áteresztő, és egy, a lézersugárzást elnyelő anyag szükséges. A kötésben
a lézersugár számára átjárható anyag kerül a besugárzás felőli, általában felső oldalra, míg az elnyelő
anyag alulra, a besugárzás irányával ellenkező oldalra. A lézersugár a felső, áteresztő anyagon
javarészt áthalad, és az elnyelő anyaghoz érve elnyelődik, felhevíti azt, majd megolvasztja a felület
mellett. A felhevült elnyelő polimer hője egy részét a felső, áteresztő anyag számára átadja, aminek
hatására az szintén megolvad, és létrejön egy közös ömledékfürdő, ami megszilárdulva a hegesztési
varratot adja. A folyamat közben a két anyag határozott kapcsolatának biztosítása érdekében
nyomóerőt alkalmaznak [33, 117, 123, 136, 137]. A folyamatot a 37. ábra mutatja be.
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37. ábra. A lézeráteresztő műanyaghegesztés elve [39]
A hevítés során a hőmérsékleteloszlás az alsó és felső anyagban nem egyenletes, általában az alsó
darab hevül fel jobban, ami nagyobb megolvadt területet eredményez. Az alsó lemez beolvadási
mélysége és ez által a felső darabban megolvadt terület az alsó anyag elnyelésének változtatásával
azonban szabályozható [43]. Nagyon fontos, hogy a hegesztés során a lemezek közt ne legyen hézag,
mert ekkor a hőátadás a két anyag közt nagyon lecsökken, ami a varrat méretét és minőségét rontja
[136]. Megfelelő beállítások esetén olyan kötést kapunk, amelynek szilárdsága az alapanyagszilárdsággal megegyezik, és a kötés külső felületei nem sérülnek, simák maradnak, ezért a kötés
kívülről láthatatlan marad. A kötés különleges esetben olyan anyagok közt is létrehozható, amik a
látható fény számára átjárhatóak. Ekkor a lézersugár hullámhosszán elnyelő, de a látható fény
tartományában áteresztő adalék használható az elnyelő partnerben, vagy az alkatrészek kapcsolódó
felületére olyan elnyelő anyagot kell felvinni, amely a lézersugárzást elnyeli, a látható fényt azonban
nem. Az elnyelő réteg hatására a határfelület a hegesztés során felhevül és a két anyag összeheged.
[138, 139]. Egy tipikus varrat keresztmetszetét, és a kötés kezdetén illetve végén kialakuló metszeti
hőmérsékleteloszlást mutatja be a 38. ábra és 39. ábra.

38. ábra. Lézeráteresztő műanyaghegesztés varratának keresztmetszete [36]
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39. ábra. Lézeráteresztő műanyag-műanyag hegesztés keresztmetszete mentén kialakuló
hőmérsékleteloszlás a folyamat kezdetén és végén [39]
Valódi felületek összeillesztése esetén, amelyek sohasem teljesen simák, a felületek érdességi csúcsai
fekszenek fel egymáson, vagyis a kapcsolat pontszerű. A lézersugaras hegesztés kezdetekor ezért az
elnyelő anyag először az érintkező csúcsok környezetében adja át a hőt az áteresztő anyagnak, és
olvasztja meg azt. Az így keletkezett ömledék azután a nyomás hatására terjedni kezd, kitölti az
üregeket, és egyre nagyobb felületen teszi lehetővé a két anyag közvetlen kapcsolatát, és a hőátadást.
A folyamat végére a teljes felület megolvad, és a határfelület mentén mindenhol folyadék fázis
található. A leírt folyamat a 40. ábra tekinthető meg.

40. ábra. Az ömledék kialakulásának folyamata érdes felületek lézeráteresztő hegesztése esetén [39]
A kötésre jellemző technológiai beállítások a hegesztési teljesítmény, a hegesztési sebesség, a lézerfolt
átmérője és az alkalmazott szorítóerő, amelyek a kötés környezetében kialakuló hőmérsékletmezőt
befolyásolják. A kötés szilárdságának a technológiai beállítások függvényében optimuma van: ha az
egységnyi varrathosszon bevitt energia, vagyis vonalenergia túl kicsi, akkor a közös ömledék nem jön
létre, vagy csak kisméretű ömledék keletkezik, ami kis szilárdságot eredményez. A vonalenergia
növelésével a szilárdságnak maximuma van, ami a megnövekedett varratterület eredménye. További
vonalenergia-növelés esetén a kötés területe nő ugyan, de a kötés szilárdsága csökkenni kezd, aminek
oka a műanyag túlhevítése és tönkremenetele: az ekkor keletkező porozitások a varrat szilárdságát
csökkentik [36, 119]. Fontos az alkalmazott szorítóerő, és az ezzel összefüggő hézag a hegesztendő
felületek között: hézag esetén a felületek közt nincs közvetlen kapcsolat, ezért a hőátadás nagyon
leromlik, ami rossz minőséghez, a varrat szilárdságának csökkenéséhez vezet. A hegesztési
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teljesítmény, a hegesztési sebesség, a vonalenergia, és a hegesztendő anyagok közti hézag hatását a
kötés szilárdságára a 41. ábra mutatja be.

41. ábra. A hegesztési sebesség, a lézerteljesítmény és a vonalenergia hatása a hegesztett kötés
minőségére és szilárdságára polipropilén hegesztésekor [39]
A lézeráteresztő hegesztés esetén a sugármozgatástól függően többféle hegesztési módot
különböztetünk meg, mint [33]:
-

kontúrhegesztés,
szimultán hegesztés,
kváziszimultán hegesztés és
maszkhegesztés.

A kontúrhegesztés esetén a lézernyalábot egyszerűen végigvezetjük a hegesztendő kontúr mentén. A
változat előnye, hogy alkalmazható 3D-s geometriák mellett is és rugalmas, hátránya, hogy viszonylag
lassú. A szimultán hegesztés esetén egy időben világítjuk be a teljes varratterületet, így a kötés minden
pontja egy időben jön létre. Az eljáráshoz olyan lézersugár-mozgatás szükséges, ami a hegesztési
kontúr alakjában képes sugárzást létrehozni, ezért az eljárás rugalmatlan, de nagyon gyors. A
kváziszimultán hegesztés esetén a hegesztési kontúrt egyetlen sugárral pásztázzuk egy speciális optika
segítségével: a pásztázás igen gyors, másodpercenként többször is elhalad a sugár a kontúr mentén. A
hegesztési varrat ezért ebben az esetben is egy időben készül el valamennyi pontjában, de az eljárás a
szimultán hegesztésnél sokkal rugalmasabb. Hátránya, hogy csak kisebb méretű alkatrészek
hegesztésére alkalmas, és sebessége a szimultán hegesztésnél kisebb. A maszkhegesztés
alkalmazásakor a hegesztendő alkatrészt úgy maszkoljuk le, hogy a munkadarabnál nagyobb
szélességű lézernyaláb a munkadarab felett egyszer végighaladva csak ott hevítse a darabot, ahol
kötést kell létrehozni. Az eljárás előnye, hogy precíz, kisméretű varratok készítésére alkalmas, de
viszonylag rugalmatlan [1, 110, 117]. A leírt eljárásváltozatokat a 42. ábra mutatja be.
A lézeráteresztő műanyaghegesztés a mai ipari gyakorlatban bevett és gyakran alkalmazott hegesztési
technológia, amely alapját képezi a lézersugaras polimer-fém kötésnek is. Az eljárás alapelve, az
eljárás típusai és technológiai beállításai, valamint kivitelezése a fém-polimer kötésekével nagyfokú
hasonlóságot mutat; a lézer számára elnyelő partnert fémre cserélve a fém-polimer kötéshez jutunk.
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a)
b)
c)
d)
42. ábra. A lézeráteresztő hegesztés változatai: a: kontúr-, b: maszk., c: kváziszimultán és d: szimultán
hegesztés [1]
2.8

Lézersugaras fém-polimer kötések kutatási eredményei

A már ismert trendek miatt a világban több kutatócsoport kezdett az utóbbi években a fém-polimer
lézersugaras kötésekkel foglalkozni, és különböző technikákkal és anyagpárosításokkal készített
kötésekkel kísérletezni. Ebben a fejezetben az általuk használt módszereket és eredményeiket
foglalom össze az irodalomban fellelhető információk alapján.
A fém-polimer lézersugaras kötések készítésének alapelve a lézeráteresztő műanyaghegesztésével
megegyezik, a két anyag tulajdonságainak különbsége miatt azonban a kivitelezés során attól részben
eltér. Alapvetően a kötéshez ebben az esetben is egy, a lézersugarat áteresztő anyag, vagyis a
műanyag, és egy, a lézersugarat elnyelő anyag, a fém szükséges. A két anyagot egymásra helyezve,
összeszorítva és a műanyag felől besugározva létrejön a kötés. Mivel azonban a folyamat során csak a
műanyag olvad meg, nem alakul ki a kohéziós kötéshez szükséges közös ömledékfürdő; a kötés tisztán
adhéziós. A polimerek hegesztése során alkalmazott fajlagos hőbevitelnél ebben az esetben nagyobb
hőbevitel szükséges, mert a legtöbb fém a lézerteljesítmény nagy részét visszaveri, valamint az elnyelt
energia jelentős részét jó hővezető képessége miatt elvezeti. Az eljárás előnye, hogy mivel nem
keletkezik a hagyományos értelemben vett varrat, a két anyag nem kell, hogy elegyedjen: az
anyagpárok szabadabban kiválaszthatók. A kötés abban az esetben is létrehozható, ha egyik anyag sem
ereszti át a lézersugárzást: ekkor a hevítés a fém partner felől történik, a fém pedig már említett jó
hővezető képessége segítségével hevíti fel a műanyagot. Ilyen módon az anyagpárosítások száma
tovább növelhető, és alkalmazható olyan, a műanyag tulajdonságait javító adalék is, amely az anyag
áteresztését lecsökkenti. Egy tipikus fém-polimer kötést mutat be a 43. ábra.

43. ábra. Tipikus lézersugaras fém-polimer kötés [140]
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A 10.1 melléklet táblázata az irodalmi közleményekben fellelhető adatok alapján foglalja össze a
különböző kutatócsoportok lézersugaras fém-polimer kötéssel kapcsolatos eredményeit, továbbá a
kutatáshoz használt anyagokat és beállításokat. A táblázatban szereplő eredményekkel részletesen a
fejezet következő része foglalkozik.
A lézersugaras fém-polimer kötések jövőbeli alkalmazási területe az emberi szervezetbe ültethető
mikro-elektromechanikai rendszerek (angol betűszóval MEMS) tokozásainak készítése, amelynek
kutatásával Taslema Sultana, Grigor L. Georgiev és társaik foglalkoztak behatóan. Kutatásaik során
elsősorban PI, teflon és titán kötését vizsgálták átlapolt lemezgeometria és Yb:YAG lézer
alkalmazásával. A kiválasztott anyagok főként jó biokompatibilitásukkal tűnnek ki, ami a szervezetbe
ültetett eszközök esetén elengedhetetlen [32, 142, 157].
A kutatók XPS technika segítségével több esetben kimutatták a kémiai kötések kialakulását a titán és a
különböző polimerek közt, amikor Ti-C, Ti-F és Ti-O kötéseket fedeztek fel a határfelületen [32, 142,
143]. A kötés a titán felületén kialakuló oxidréteggel tud létrejönni, amelynek tapadása a fémfelülethez
jó, megfelelően megválasztott beállítások esetén a kötés az alapanyagban szakad [142, 143, 144]. A
szerzők szerint a titán-PI kötésben a műanyag karbonilcsoportjai vesznek részt, Ti-O-C kötést hozva
létre [145, 146, 157]. A polimerekkel elsősorban a titán, a tantál, a króm és az alumínium képes erős
kötést létrehozni, míg a kevésbé aktív vagy inert fémekkel, mint a réz, az arany és az ezüst, a kötéserő
lényegesen kisebb [80]. A titán felületi morfológiájának mérésével azt is sikerült bemutatni, hogy a
felület érdességének növelésével a kötéserő javítható, mert a kontaktfelület és a mechanikai
kapcsolódás hatása is nő [32, 146]. A szerzők leírják, hogy a nagyobb kötéserő kifejlődését a hosszabb
hőn tartással, a folyamat lassításával is segíteni lehet. [145] A két anyag közti szorítást
üveglemezekkel oldották meg, amely a lézersugárzás számára áterersztő, és alkalmazásával a kötés
teljes területén egyenletes szorítás valósítható meg [32, 142].
Tomokazu Sano és kollégái mikro-elektromechanikai eszközök tokozásaihoz PET és réz kötését
készítették el 800 nm hullámhosszú, impulzusüzemű lézersugárral. A szerzők szerint a jó minőségű
kötés kialakításának érdekében fontos a műanyag bomlásának megelőzése, amire lehetőséget ad a 130
fs-os idejű impulzusok alkalmazása. A réz ekkor olyan gyorsan hevül, hogy a műanyag bomlása idő
hiányában nem tud lejátszódni, a réz felületén pedig abláció, vagyis a fém azonnali elpárolgása
következik be. A réz felülete ezért érdessé, barázdálttá válik, illetve réz ágyazódik be a műanyagba az
impulzus hatására, ami az alakzárást segíti. A kötés metszetét a 44. ábra mutatja be. A kötés elszakított
felületén karbon, illetve Cu2O vegyület mutatható ki, amelyhez szükséges oxigén a polimerből
származhat, és kémiai kötések kialakulására utal [147].

44. ábra. Pontszerű PET-réz kötés határfelületének TEM felvétele [147]
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R. Patwa és társai Ni-Ti ötvözet és PI, Ni-Ti ötvözet és PEEK, króm és PI, króm és PEEK valamint
titán és PI kötését készítették el 1100 nm hullámhosszú fiber-lézersugárforrás segítségével, amelyek
MEMS-eszközök tokozására szolgálnak. A szerzők arról számolnak be, hogy a műanyag túlhevítése
során a folyamat közben intenzív fényvillanások és füstképződés figyelhető meg. A legerősebb kötés
közvetlenül a műanyag megégése előtt érhető el, de a kötéserő szórása a teljesítmény fokozásával
növekszik. A szerzők más forrásokhoz hasonlóan a titán és PI minták közt Ti-O és Ti-C kötések
kialakulását figyelték meg XPS technika segítségével [105].
Bappa Acherjee és társai az emberi szervezetbe ültethető eszközök tokozására alkalmas anyagok
kötése során arra a következtetésre jutottak, hogy megfelelő hőmérséklet alkalmazása esetén kémiai
kötések alakulnak ki a kötésben résztvevő partnerek közt. Kísérleteik során PVDF polimer és titánfólia
kötését készítették el diódalézerrel, majd a kialakuló hőmérsékletviszonyokat modellezték. A szerzők
szerint a fluorpolimerek a krómmal, alumíniummal és titánnal kémiai kölcsönhatásba lépnek; a PVDF
és Ti közt kémiai reakció játszódik le [126].
Xiao Wang és társai szintén az emberi szervezetbe ültethető mikro-elektromechanikai eszközök
tokozásainak lézersugaras kötésével foglalkoztak, titán és PET fólia kötését készítették el diódalézer
segítségével, a mintákat a kötés során a diódalézer számára átjárható üveglapokkal szorították össze.
Kísérleteik során a lézerteljesítmény, a lézerfej-sebesség és a fókuszfolt-méret hatását keresték a kötés
szilárdságára. A szerzők szerint a hőbevitel növelésével, vagyis a sebesség csökkentésével és a
teljesítmény növelésével a kötés területe, és így a szilárdság növelhető, a fókuszfolt méretének
azonban optimuma van. A mérések során tapasztalt, a kötés létrehozására alkalmas technológiai
ablakot a szerzők diagramszerűen összesítették, amelyet a 45. ábra mutat be. A kötés megfelelő
beállítások esetén a műanyag alapanyagban szakad, a kötéserőért pedig az XPS vizsgálatokkal a
határfelületen kimutatott Ti-C kötések lehetnek felelősek [131, 148].

45. ábra. A kötés készítésére alkalmas technológiai ablak titán és PET diódalézeres kötése esetén [148]
A lézersugaras fém-polimer kötések úttörője a Seiji Katayama által vezetett japán kutatócsoport, akik
számos értékes eredményt értek el munkájuk során. Kötéseiket átlapolt lemezgeometriával készítették,
diódalézer segítségével. Az alkalmazott anyagpárok igen változatosak: ausztenites korrózióálló acél és
PET, titán és PET, alumínium és PET, korrózióálló acél és PA, magnézium és PET, horganyzott acél
és szénszál-erősítésű PA, cirkonalapú fémüveg szalag és PET, sőt, kerámia és PET kötéseket is
készítettek [5, 27, 95]. A kötések kialakításának vázlata és a kötésmechanizmus a 46. ábra látható.
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46. ábra. A fém-polimer kötés kialakításának vázlata és a kötés készítése során lejátszódó folyamatok
[95]
A szerzők valamennyi esetben beszámolnak apró buborékok keletkezéséről a műanyagban a
fémpartner közvetlen közelében, amelyek a kötés szükséges feltételei, mert a kötés szilárdsága a
buborékok jelenlétében a legnagyobb [5, 16, 27, 95,]. A szerzők szerint a fejlődő buborékok a
műanyag bomlástermékei, és hatásuk a kötés kialakítására pozitív, mert keletkezésük során nagy
nyomást hoznak létre a műanyagolvadék és a fémfelület között, segítve ezzel a műanyag bejutását a
fém felületi egyenetlenségeibe, és lehetővé téve az igen szoros, atomi szintű kölcsönhatást a fém és a
polimer között [95]. A szerzők szerint ugyanakkor a kötéserőnek a nem penetrációs kötéseknél
optimuma van a hőbevitel függvényében, amelynek oka a buborékok területének és méretének
növekedése a hőbevitel fokozásával, ami a kötést gyengíti [5, 16, 140, 149, 150]. A szoros, atomi
szintű kapcsolatot több esetben igazolták SEM- és TEM-felvételekkel, és XPS- valamint SIMSeredményekkel támasztották alá azt a feltételezésüket, hogy a két anyag közt közvetlen elsőrendű
kémiai kötések jönnek létre a fémen található oxidok, mint a króm-oxid és a titán-oxid, és a
polimermolekulák között [27, 95, 149, 151, 152]. A kötőerő forrása ennek megfelelően az első- és
másodrendű kémiai kötések, mint a kovalens és Van der Waals-kölcsönhatás, valamint a mechanikai
kapcsolódás. Valamennyi esetben sikerült olyan kötést készíteniük, ahol a műanyag az alapanyagban
szakadt, vagy a műanyag nyakképződése miatt nem szakadt el [140, 151]. Kimutatták, hogy a
buborékok szénhidrogén származékokat tartalmaznak, bizonyítva ezzel, hogy a buborékokban valóban
a polimer bomlásterméke gyűlik össze, amely a műanyag túlhevítése és degradációja során keletkezik
[95]. Kötéseiket korrózióálló acél és PET párosítás esetén gáztömörségi és hőfárasztó igénybevételnek
vetették alá: a kötés gáztömörsége jónak bizonyult, és a 25, illetve 50 ciklusos, óránként -40°C-ról
+40°C-ra való hevítés és hűtés után is volt olyan kötés, amely megőrizte szilárdságát [151, 152].
Szénszál erősítésű PA6 és horganyzott lemez kötése során a polimer gyenge transzparenciája miatt a
kötést a fém oldaláról hevítették, így a hő az acél hővezetése segítségével jutott el a műanyaghoz, ami
nagyobb teljesítményt tesz szükségessé, mint a műanyag felől történő hevítés esetén. A műanyagban
található szénszálak és a fém hővezetése miatt a kötés területe a lézersugárral besugárzott területnél
nagyobb volt. A folyamat során a cinkréteg megolvadt, és a nyomás hatására helyenként
elvékonyodott, a keletkező üregeket pedig a műanyagolvadék töltötte ki, a kötések metszetét a 47. ábra
mutatja be. A cink megszilárdulása során erős, feltételezhetően elsőrendű kémiai kötések jöttek létre a
műanyag és a cinkoxid között [5, 150].
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47. ábra. Horganyzott acéllemez és szénszálerősítésű PA kötésének metszetéről készített SEMfelvételek [5]
Titán és PET kötése során kimutatták, hogy a titánon lévő oxidréteg vastagságának növelésével a
kötés területe változatlan vonalenergia mellett is növekszik, mert a vastagabb oxidréteg lézerelnyelő
képessége jobb [149]. A kötések képét a vonalenergia különböző értékeinél az 48. ábra láthatjuk.

48. ábra. Ti és PET kötésének felvételei, különböző fajlagos hőbevitel- és teljesítménysűrűség-értékek
mellett [149]
Nyomásos öntéssel készült magnéziumalkatrész és PET kötése során a magnézium kötést megelőző
felületi átolvasztásával sikerült a kötőerőt növelni, mert így a magnéziumban található pórusok a
felület felé kinyíltak, és a polimer ki tudta töltetni a pórusokat. Az átolvasztott rétegben található
felülethez közeli, de ki nem nyílt zárványok tetejét a műanyagban bomlás során keletkezett nyomás
képes volt behorpasztani, ezzel is növelve a mechanikai kapcsolat erejét [16]. Abban az esetben,
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amikor az anyagpárt a fém felől hevítették, a műanyagban keletkező buborékok mérete kisebb volt,
azok nem nyíltak egybe, ezért a kötéserő jelentősen megnőtt. A szerzők szerint ebben annak is szerepe
volt, hogy a műanyag degradációja során keletkező buborékok nem fokozták az elnyelést a
műanyagban, amely a buborékosodás mértékének további növekedését okozta volna [16]. A kötések
metszete a 49. ábra látható.

49. ábra. Magnézium és PET kötésének határfelületéről készült SEM-felvétel. A képeken jól láthatók a
kötésre jellemző felület menti porozitások [16]
Zr55Al10Ni5Cu30 üvegfém szalag és PET kötése során a szerzők a szalag 15 µm és 40 µm közt változó
vastagsága miatt a kötést két lépésre bontották: először kis lézerteljesítmény mellett olvasztották meg
a műanyagot, hogy az a hézagokat kitöltse és a változó fémüveg-vastagságot áthidalja, majd nagyobb
teljesítménnyel az ismert módon létrehozták a kötést. A kötés a fémüveg felületén található
oxidrétegen keresztül jött létre, a szakítóvizsgálatok során mindig a fémüveg szalag szakadt el. A
szerzők XRD-vizsgálattal kimutatták, hogy a fém a lézersugaras kezelés után sem változtatja meg
szerkezetét, azaz amorf marad [20].
W. Tillmann és társai szintén korrózióálló acél és PET lemezek átlapolt kötését készítették el
folyamatos üzemű YAG-lézer segítségével. A szerzők beszámolnak a kötés felülete mentén a PET
anyagban keletkező buborékokról, amelyek a műanyag bomlástermékeiből keletkeznek, és amelyek
mérete a lézeres beállítások, mint a lézerfej sebességének és a lézerteljesítménynek a függvénye.
Mindkét beállításnak optimuma van a kötésszilárdságra: a megnövekedett hőbevitel ugyan nagyobb
kötésterületet eredményez, de a buborékok számát és területét is megnöveli, ami a kötés
gyengüléséhez vezet, az eredmények az 50. ábra láthatók. A szerzők szerint a legjobb kötéserő apró,
nagyszámú buborék keletkezése mellett érhető el. Fontos szerepe van a kötési folyamat során a
műanyag nedvesítésének is: a megfelelő hőbevitel lehetővé teszi a műanyag kellően kis viszkozitását
és a nedvesítés javítását, aminek eredményeként a kész kötés a műanyagban szakad, annak erős
alakváltozásával a kötés környezetében [7].
A. Fortunato és kollégái, más kutatókhoz hasonlóan, korrózióálló acél és PA66 átlapolt lemezkötését
készítették el diódalézerrel. A szerzők a hevítési folyamat során buborékok képződéséről és
terjedéséről számolnak be, a kötőerő forrásaként pedig a mechanikai kapcsolódást, a másod- és
elsőrendű kémiai kötéseket jelölik meg a két anyag között [9].
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50. ábra. Korrózióálló acél és PET kötésének területe és a varrat porozitása a lézerteljesítmény
függvényében, állandó 32mm/perc lézerfej-mozgatási sebesség mellett [7]
Christian Lamberti és társai átlapolt lemezkötést készítettek PA6.6 és alumínium felhasználásával, a
kötés létrehozása közben szállézerrel hevítették az anyagpárt az alumíniumlemez felől. A szerzők
kimutatták a lézerteljesítmény szakítóerőre gyakorolt hatását: túl nagy lézerteljesítmény alkalmazása
esetén a műanyagban buborékok jelennek meg, amelyek a kötést gyengítik. A szerzők szerint a
kötéserő kialakításáért az alumínium felületén található oxidréteg, és a PA poláros csoportjai közt
létrejövő hidrogénhidak a felelősek, amit FTIR mérések segítségével mutattak ki. A kötéshez a
műanyagok olvadt állapota szükséges, ahol a molekulaszegmensek mozgékonysága miatt a
hidrogénhídhoz szükséges konformációt könnyen fel tudják venni [153].
A műanyagok kötését fémlemezhez nemcsak vonal vagy kontúr menti, hanem pontszerű geometriával
is elkészítették Yusof Farazila és társai, amelyet az 51. ábra mutat be. [13]. A kísérletek során átlapolt
kötéseket készítettek PET és alumínium, réz, illetve korrózióálló acél között. A kutatók a pontszerű
kötés körül kialakuló intenzív buborékképződésről számoltak be, amelynek hatására a keletkező nagy
nyomás miatt szorosabb és így erősebb kötés tud kialakulni a két anyag közt, azonban a buborékok a
kötés erősségét gyengítik [13, 132]. A hőbevitel növelésével növekszik a kötés területe, amely a kötés
szilárdságát növeli, de a kötésben részt vevő fémeket a réz kivételével megolvaszthatja [132]. A réz
azért nem olvad meg, mert reflexiója nagy, hővezetése pedig nagyon jó. A szerzők a buborékképződés
forrásaként a műanyag bomlási hőmérséklet fölé történő hevítését jelölték meg, amit végeselemes
hőmérséklet-szimulációkkal és a lemez hátoldalán, zsákfuratban végzett hőmérsékletméréssel
támasztottak alá [13, 132]. A szerzők szerint az alumíniumlemezen mérhető varratterület eloxálás után
nagyobb, mint eloxálás nélküli esetben, amit az oxid jobb elnyelőképessége okoz. Az eloxált mintákon
mérhető kötéserő az eloxálás nélküli mintákhoz képest kb. 35%-kal nagyobb [132].
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51. ábra. Pontszerű kötés fém oldali szakított felületének SEM-felvétele, és PET különböző fémekkel
készített kötésének metszetei [132]
Asier Cenigaonaindia és kollégái PA és korrózióálló acél kötését készítették el diódalézer segítségével,
ahol a kötéserőt az acéllemezbe munkált makroszkopikus mintázat segítségével növelték meg. A
kísérletek során azt tapasztalták, hogy a hőbevitel szerepe a műanyag meglágyulása és bomlása miatt
fontos, mert túl kicsi hőbevitel esetén az olvadt műanyag nem tudta a kimunkált struktúrát kitölteni, a
struktúrák és az anyag közé levegő szorult, míg túl nagy hőbevitel esetén a műanyag bomlani kezdett
[15]. A kötés vázlatát és a fémlemezen alkalmazott struktúrát az 52. ábra szemlélteti.

52. ábra Kötésgeometria és az acéllemez struktúrája korrózióálló acél és PA66 kötésekor [15]
Klaus Schricker kollégáival alumínium és PA6.6 lemezek felhasználásával készítettek átlapolt
lemezkötést, ahol a hevítéshez diódalézert alkalmaztak. A kötések erősségét hatékonyan növelték a
fémlemezbe munkált 0,1 - 0,9 mm mély, ill. 0,3 - 1,1 mm széles hornyokkal valamint furatokkal,
amelyek a felületre merőlegesen, valamint azzal 45°-os szöget bezárva helyezkedtek el. A szerzők
szerint még akkor is érdemes nagyobb hőbevitelt alkalmazni a kötés készítésekor, ha az a műanyagban
buborékok keletkezését okozza, mert a kötéserő ilyen módon növelhető [154].
Dustin Flock szerint a hővezetéssel készülő fém-polimer kötések esetén különösen fontos a fém és a
polimer felületelőkészítése és az alkalmazott nyomás: ha a nyomás túl nagy, a kötés felületéről
kiszorul a meglágyult, aktív, kötések kialakítására képes polimer, és helyét a hidegebb, kevésbé lágy
anyag veszi át, aminek hatására a szilárdság csökken. A szerző hatékonyan növelte a kötőerőt
különböző felületkezelésekkel, mint a fém homokszórása vagy a műanyag plazmaaktiválása, illetve a
felhasznált acéllemezen lézersugárral kialakított struktúrák létrehozása: a lemezeken olyan
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geometriájú, 0,1 mm nagyságrendű barázdákat készített, amelyeket kitöltve a műanyag alakzáró
kapcsolatot hozhat létre a fémmel. A jellegzetes felületi struktúrák és a nyomás hatása a szilárdságra
az 53. ábra láthatók [12].

a)

b)
53. ábra. Lézersugárral készült felületi struktúra acéllemezen a kötéserő növelésére (a), valamint a
nyomóerő hatása a kötés szilárdságára PA66 és acél kötésekor (b) [12]
Philipp Amend és társai alumínium és PA6 diódalézerrel készített átlapolt kötését a fémen kötés előtt
alkalmazott lézersugaras strukturálással erősítették; a lemezen ns hosszúságú lézerimpulzusokkal
készítettek a kötés hossztengelyére merőleges barázdákat. A hevítés során a technológiai ablak
szélesítésének érdekében a lézersugár mellett infravörös lámpákkal világították meg a műanyagot,
amelynek sugárzása közvetlenül a műanyagban elnyelődik, ezáltal hevítve és lágyítva azt [155].
E. Rodríguez-Vidal és kollégái DP-acél és üvegszál erősítésű PA6 átlapolt lemezkötését készítették el
szállézer alkalmazásával, ahol a kötés szilárdságát a fémlemez lézersugaras strukturálásával növelték.
A struktúrát különböző mélységű és távolságú barázdák képezték, amelyeket a szintén a kötéshez
használt lézersugár segítségével hoztak létre [156].
Alexander N. Fuchs társaival a fém-polimer kötés készítése előtt a fém felületét lézersugár
segítségével strukturálták: a fém felületén több mm magas kúphoz hasonló formációkat hoztak létre a
lemez többszöri lézersugaras átolvasztásával, hatékonyan növelve ezzel a kötés szilárdságát [102]. A
kötés előtt strukturált fémlemezt és a kötés metszeti képét az 54. ábra mutatja be.
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54. ábra. Lézersugárral strukturált alumíniumfelület, és a strukturált lemezzel készített polimer-fém
kötés metszete [102]
Andreas Roesner és társai szerint a lézersugaras kötés műanyagok és fémek közt gyakran csak úgy
hozható létre, ha a fém felületét a kötés előtt strukturálják, azaz olyan geometriát hoznak rajta létre,
ami a műanyagolvadékkal alakzáró kötésre képes. Ennek hiányában a kötés nem jön létre, vagy a
kötéserő annyira kicsi, hogy a kötés gyakorlati alkalmazását nem teszi lehetővé. A kutatók ezért az
alkalmazott korrózióálló acél felületét Nd:YAG lézer segítségével strukturálták, és pontszerű, illetve
vonalszerű, alámetszett struktúrát hoztak létre a felületen, amelyek mélysége kb. 30 µm; az elkészült
struktúra metszete az 55. ábra látható [33].

55. ábra. Nd:YAG lézer segítségével strukturált acélfelület [33]
A strukturálást követően a korrózióálló acélt PC-vel, POM-mal, PA-val és üvegszál-erősítésű PA-dal
kötötték össze lézersugárral, és indukciós hevítéssel egyaránt. A lézersugaras kötés készítése során a
fém oldaláról hevítették a lemezeket, hogy a felületi struktúra által okozott elnyelés-növekedés hatása
kiküszöbölhető legyen. A szerzők szerint a struktúra sűrítésével a kötéserő hatékonyan növelhető; PC
esetén csak strukturálással sikerült kötést létrehozni. A PA a polimerek közt nagy határfelületi
energiával rendelkezik, ezért kötése a lemez strukturálása nélkül is létrehozható, de a strukturálással a
kötéserő tovább növelhető. Érdekes, hogy az üvegszál-töltés nem eredményez nagyobb szilárdságot a
PA esetén, aminek magyarázata az anyag gyengébb nedvesítése. A szerzők szerint a kötéserő további
növelésének módja a műanyag plazmasugaras kezelése a kötés előtt. A lézersugaras kötés szakítóereje
az indukciós kötéssel létrehozotthoz minden esetben hasonló érték [1, 133].
A kutatók korrózióálló acél, titánötvözet és PC valamint PMMA pontszerű kötését is létrehozták olyan
módon, hogy a lézersugarat a fémcsap homlokfelületére fókuszálva a műanyagon keresztül hevítették,
majd a hevítés közben a műanyagba nyomták. A lézeres sugárforrás egy diódalézer volt, az eljárás
vázlata és a kész kötés az 56. ábra látható [1].
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56. ábra. A német kutatók által kifejlesztett LIFTEC kötés, és a diódalézeres kötés kialakításának
vázlata [1]
A fémcsap homlok- és palástfelülete mentén a műanyag túlhevítésekor buborékok keletkeznek,
amelyek a kötést gyengítik, ezért fontos a megfelelő teljesítmény megválasztása, amely mellett a
műanyag hőmérséklete nem lépi túl a bomlási hőmérsékletet; a szerzők szerint a megfelelő a 125140°C közti hőmérséklettartomány, mert ekkor a műanyag már lágy, de még nem bomlik. A kötést
sima, homokszórt és fejjel rendelkező, alámetszett geometriákkal is elkészítették. Amíg a homokszórt
felületű csappal a szilárdság nem nőtt erősen, addig az alakzáró kötéssel rendelkező csapokkal a
kötéserőt sikerült megtöbbszörözni, és a csavarkötés szilárdságánál is nagyobb, 300 - 700 N
szakítóerejű kötéseket létrehozni [1]. Az eredményeket az 57. ábra mutatja be.

57. ábra. Sima, homokszórt és alakzáró geometriájú korrózióálló csapok kötésereje és a kötéserő
összehasonlítása csavarozással diódalézeres kötéseknél [1]
A fellelhető irodalom alapján a lézersugaras fém-polimer kötések két nagyobb csoportja, az áteresztő
és a nem áteresztő kötések figyelhetők meg. Az áteresztő kötés esetén a műanyag a lézersugarat
átereszti, míg a nem áteresztő kötések esetén sem a műanyag, sem a fém nem átjárható a lézersugár
számára. A két csoport tovább bontható: mindkét esetben elkülöníthetünk penetrációs és penetráció
nélküli kötést. Penetrációs esetben a fémalkatrész a hevítés és az alkalmazott nyomás hatására a
műanyagba nyomódik, nem penetrációs esetben a kötés benyomódás nélkül készül. Minden esetben
megkülönböztethetünk pontszerű és vonalmenti kötésgeometriát is. A felosztást az 58. ábra
szemlélteti.
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58. ábra. A lézersugaras fém-polimer kötések osztályozása
A bemutatott eredmények alapján látható, hogy a lézersugaras polimer-fém kötés ígéretes, és jó
kötésszilárdság elérését teszi lehetővé. Az is megállapítható azonban, hogy a kötés készítése során
használt anyagok száma mindössze néhány anyagféleségre korlátozódik. A szerzők szinte
valamennyien folyamatos üzemű szilárdtest-lézerek segítségével hoztak létre kötést. Ebből adódóan
nincs információ az impulzusüzemű lézerek és ezért a különböző impulzusbeállítások hatásáról sem a
lézer-fém kölcsönhatásra, sem a kötés közben lejátszódó folyamatokra vagy a szilárdságra. A
közleményekben bemutatott kötések 95%-a átlapolt lemez-lemez geometriával és vonal menti
hevítéssel készült, ezért a pontszerű kötésgeometriáról, vagy a lemeztől eltérő geometriájú alkatrészek
kötéséről szintén kevés az információ.
2.9

A szakirodalom értékelése

A tudományos közlemények feldolgozása alapján megállapítható, hogy a lézeráteresztő polimer-fém
kötés kutatása olyan terület, amelyre a közeljövőben egyre több figyelem irányulhat, és gyakorlati
alkalmazásának bevezetése várható, mert a fémek és polimerek kötése egyre fontosabb az ipar
számára. Ez viszont az új kötéstechnológia alapjelenségeinek jobb megismerését, a kutatás kibővítését
és a kötés minőségét befolyásoló tényezők feltárását teszi szükségessé.
Az irodalomban szinte kizárólag folyamatos üzemű szilárdtest-lézereket alkalmaznak a lézersugaras
kötés készítésére, ezért nincs semmiféle információ arról, hogy hogyan viselkedik a polimer az
impulzusüzemű lézersugár hatására, illetve változik-e a műanyag áteresztése a nagyenergiájú, de rövid
impulzusok hatására. A polimerek lézersugaras áteresztését általában igen kis teljesítmények,
folyamatos üzem és a teljesítménylézerekétől eltérő hullámhossz mellett vizsgálják, a besugárzás
idejének hatása és a nagyobb teljesítmények esetén kialakuló kölcsönhatás ezért ismeretlen.
Az impulzusüzem ritka alkalmazása miatt szintén kévésbé ismert a lézeres impulzusbeállítások
lézersugár-polimer kölcsönhatásra gyakorolt hatása. A kötés közben kialakuló termikus viszonyok a
legtöbb esetben tisztázatlanok.
A közlemények feldolgozása során világossá vált, hogy a kötéshez használt anyagféleségek száma
mind a polimerek, mind a fémek területén szűk. Így a szerzők nem vizsgálták a kötés készítésének
lehetőségét a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott műszaki műanyagok esetén. A közleményekben
nem foglalkoznak a legalapvetőbb fémes szerkezeti anyagok, mint a szénacélok kötésével sem.
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A kutatások egyetlen kivétellel az átlapolt lemez-lemez kötés kutatásával foglalkoznak, amely a nem
penetrációs, vonal menti kötések csoportjába sorolható. A pontszerű, illetve benyomódással, vagyis
penetrációs módon készített kötésekről ezért szinte alig található információ, pedig az ipari
gyakorlatban igen gyakran szükséges a pontszerű kötések készítése. Mindamellett, hogy a témában a
világ számos pontján zajlanak kutatások, a kötést kísérő folyamatok ismeretlenek, vagy azok leírása
hiányos. A buborékképződés jelenségéről például sok szerző tesz említést, de a buborékok
kialakulásának pontos folyamata és a buborékok pontos hatása a szilárdságra nem tisztázott. Nem
vizsgált tényező például a kötés után eltelt idő hatása a szilárdságra, amelynek azonban a műanyag
nagy hőtágulása és relaxációja miatt a kötés szilárdságra hatása lehet. Igen kevés a kötés készítése
közben alkalmazott nyomás hatásáról közölt információ annak ellenére, hogy a kötési mechanizmus
fontos részeként említik a szerzők a polimer és a fém határfelületén kialakuló nyomást. Miután a
pontszerű kötések készítése alig vizsgált terület, nagyon kevés az adat a fém miko- és
makrogeometriájának kötésszilárdságra gyakorolt hatásáról is.
A szerzők ezen kívül a lézersugaras kötést önmagában vizsgálják, az összehasonlítás más, fémek és
műanyagok kötésére használt eljárással hiányzik. Emiatt az új technológia létjogosultsága és előnyei
valamint hátrányai sem tisztázottak.

3. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A fém-polimer kötések szakirodalmi ismereteinek feldolgozása alapján a kutatatás során olyan
impulzusüzemű Nd:YAG lézerrel készített, lézeráteresztő, pontszerű, penetrációs kötés vizsgálatát
tűztem ki célul, amely a jövőben az iparban is hasznosítható új eljárás alapjait képezheti. A leírt kötési
eljárás folyamatát és minőségét meghatározó tényezők még többnyire ismeretlenek, ezért célom
elsősorban a gyártástechnológiai összefüggések feltárása volt. A kutatás részletes célkitűzései ennek
megfelelően a következők:
-

-

a lézersugár-anyag kölcsönhatás vizsgálata területén:
olyan, a lézersugaras áteresztés meghatározására alkalmas módszer kidolgozása,
amely lehetővé teszi a műanyagok áteresztésének vizsgálatát a besugárzási idő
függvényében, a kötésnél alkalmazott körülmények között (műanyag típus,
vastagság, lézeres beállítások);
a lézersugár-átlagteljesítmény, az impulzusbeállítások és a lézersugár-foltátmérő
hatásának vizsgálata a kötéshez használt műanyagok lézersugaras áteresztésére a
kidolgozott módszer segítségével;
fém csap lézersugaras hevítés hatására kialakuló hőmérsékletének és
hőmérsékleteloszlásának meghatározása;
a fém-polimer kötés létrehozásának területén:
kiválasztása a lézersugaras áteresztés és a kötésszilárdság alapján;
a kötés kialakulási folyamatának meghatározása szerkezeti acél és a kötés
kialakításához legalkalmasabb műanyag esetén: a kötést jellemző benyomódás és
buborékképződés folyamatának leírása;
a különböző technológiai beállítások, mint a lézersugár-átlagteljesítmény illetve az
impulzusbeállítások, a hevítési idő, a nyomóerő valamint a benyomódási mélység és
a buborékképződés összefüggéseinek feltárása;
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-

a kötések szilárdságát befolyásoló főbb tényezők, mint a lézersugárátlagteljesítmény és impulzusbeállítások, a hevítési idő, a nyomóerő, a csapfelületi
érdesség, a lemezvastagság, illetve a fém csap mikro- és makrogeometria
szilárdsággal kapcsolatos összefüggéseinek feltárása;
a lézersugárral készített kötés összehasonlítása azonos geometriájú ragasztott
kötéssel.

4. KÍSÉRLETEK, VIZSGÁLATI TECHNIKÁK LEÍRÁSA
A kutatás során felhasznált anyagok

4.1
4.1.1

A kísérletek során felhasznált műanyagok

A kötési és áteresztés-mérési kísérletek során a következő műanyagokat használtam fel: PP, PA, PC,
POM, ABS, PMMA, amelyek közül az ABS és PC anyagokat csak az áteresztés-mérés során, míg a
POM anyagot a csak a kötési kísérletek során használtam. Az áteresztés mérésekor a polimerek
adalékanyagainak hatását is vizsgáltam, ekkor a mátrixanyag a PP volt, az adalékok pedig a bór-nitrid,
a talkum és az üvegszál. A különböző töltőanyagok mennyisége a PP-ben a következő volt: 4%, 12%
és 20% bór-nitrid, 10%, 20%, 30% és 40% talkum, illetve 20% üvegszál. Az anyagok vastagsága
minden esetben 2 mm volt, ettől csak a PMMA lemezekkel végzett kísérletek egy része esetén tértem
el. Ezekben az esetekben a PMMA lemez vastagsága 5 mm vagy 10 mm volt. A felhasznált
műanyagok típusát, főbb mechanikai és fizikai jellemzőit a 10.2 melléklet tartalmazza
4.1.2

A kísérletek során felhasznált acél

A kötési kísérletekhez S235JR jelű hidegen húzott szerkezeti acélt használtam. Az acél körkeresztmetszettel rendelkezett, átmérője 10 mm volt. Az acél szövetszerkezete ferrites-perlites,
többségében ferritszemcsék alkotják a kis karbontartalom miatt. Az acél szövetképét az 59. ábra, míg
pontos összetételét a 2. táblázat tartalmazza. Az acél szilárdsági és termikus jellemzői a következők:
-

Legkisebb szakítószilárdság: 527 MPa (műbizonylat alapján)
Legkisebb 0,2%-os folyáshatár: 523 MPa (műbizonylat alapján)
Fajhő: 460 J/kg·K [57]
Hővezetési együttható: 55 W/m·K [57]

59. ábra. A kísérletek során használt köracél hosszmetszeti szövetképe
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2. táblázat. A kísérletekhez felhasznált acél összetétele (műbizonylat alapján)
Összetevő
%

4.1.3

C
0,08

Mn
0,58

Si
0,17

P
0,018

S
0,022

Cu
0,03

Cr
0,06

Ni
0,02

N
0,0024

Mo
0,009

V
0,004

Fe
maradék

Ragasztó

A lézeres kötések ragasztással történő összehasonlításakor a felhasznált ragasztók típusa Loctite 454
és Loctite 496 volt. A ragasztók ciánakrilát bázisúak, a Loctite 454 gél, míg a Loctite 496 folyékony
állagú. A gyártó a ragasztókat nehezen ragasztható anyagokhoz, többek közt fémek és polimerek
ragasztásához ajánlja, a ragasztókat a gyártó szakemberével való konzultálás alapján, a gyártó
javaslatára választottuk a feladathoz.
4.1.4

Védőgáz

A védőgáz kiválasztásakor semleges, égést nem tápláló gázt választottam. A kísérletek során
99,996%-os tisztaságú argon védőgázt használtam. A polimer illetve acél mintára gyakorolt hűtőhatás
elkerülése érdekében viszonylag kis, 4,25 l/perc értékű térfogatáramot alkalmaztam. A védőgáz
szerepe a lézerfejben található lencse védelme.
4.2
4.2.1

A kutatás során felhasznált eszközök
Lézerberendezés

A kísérletek során elsősorban alkalmazott lézerberendezés egy villanólámpás gerjesztésű,
impulzusüzemű Nd:YAG lézer volt, amelynek jellemző hullámhossza 1064 nm. A lézer típusa
LASAG SLS 200, amelynek maximális átlagteljesítménye 200 W, az impulzusbeállítások tartománya
pedig a következő impulzusenergia: 0,1 – 50 J, impulzusidő: 0,15 – 20 ms, impulzusfrekvencia: 1 –
500 Hz. A lézernyaláb a sugárforrástól a lézerfejig optikai kábelen keresztül jut el, amelynek hossza 3
m, magátmérője pedig 400 µm. A lézernyaláb a fókuszáló lencsén áthaladva jut a munkadarab
felületére, amelynek fókusztávolsága 100 mm. A lézersugár körkörösen polarizált, módusszerkezete
pedig TEM00.
A folyamatos üzemű lézerrel végzett kísérleteket a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft. Rofin DY 027 típusú folyamatos üzemű Nd:YAG szilárdtest-lézerével végeztük. A
lézer maximális teljesítménye 2700 W, a sugárvezetéshez 16, 25 m hosszú, 600 µm magátmérőjű
optikai kábelt használtunk, a lézer módusszerkezete TEM00 volt.
4.2.2

Szakítóvizsgálat és szakítóberendezés

A kötési kísérletek során készült minták szilárdságát szakítóvizsgálattal minősítettem, a vizsgálat
eredményeként kaptam meg a mintára jellemző kötési erőt, vagyis a fémcsap műanyaglemezből
történő kiszakításához szükséges erőt. A szakítást INSTRON 1195 típusú szakítógéppel, illetve a
feladathoz épített szakítógéppel végeztem. A gép egy Franke 90021B típusú NC tengelyből, és az arra
rögzített PCE-FG500 típusú erőmérő cellából állt. A szakítást 75 m/min sebességgel végeztem
függőleges helyzetben, a szakítás előtt a szakítókészülékben a mintákat a megfelelő befogás és tájolás
érdekében kb. 5 N erővel húzó irányba előfeszítettem egy erre a célra készült, az erőmérő cella és a
szakított minta közé beiktatott készülék segítségével. A mintákat a kísérlet során az acélcsap felől az
abban kialakított furat és a furatba illesztett csap segítségével rögzítettem. A minta részét képező
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műanyaglemez egy Ø11 mm-es furat peremén feküdt fel. A szakítást és a minta befogását a 60. ábra
szemlélteti.

60. ábra. A minták szakításához használt, előfeszítő erőt biztosító szakítókészülék
A feladathoz épített szakítógéppel mért eredményeket ZWICK Z005 típusú hitelesített szakítógéppel
kapott eredményekkel vetettem össze, azonos körülmények mellett készített 6 - 6 db minta elszakítása
után. Mivel a két géppel mért eredmények közti eltérés 4%-nál kisebb volt, ezért a feladathoz épített
berendezéssel mért értékeket is megfelelőnek fogadtam el.
4.2.3

Kísérleti minták forgácsolása és a forgácsoláshoz használt eszterga

A kötéshez használt acél minták a kötés előtt EMCO Compact 5 típusú CNC esztergán forgácsolással
készültek, a kötéshez a csapot 6,5 mm hosszan a kiinduló Ø10 mm-es átmérőről Ø5 mm-re munkáltam
le. A forgácsolást két lépésre bontva, nagyolással és az ezt követő simítással végeztem. A simítás
során állítottam elő a feladathoz szükséges érdességet az acélcsap homlok- és palástfelületén. A
csapok felületének átlagos érdessége alapesetben Ra = 1, 1 ± 0,4 µm volt, az ehhez tartozó
technológiai beállítások a simítóesztergálás során a következők voltak:
késszár típusa: SDJCR 1210D07
lapkatípus: DCMT 070204
fordulatszám: n = 1600 - 4400 1/perc
forgácsolási sebesség: vc = 25-70 m/perc
előtolás: f = 25 mm/perc
fogásmélység: a = 0,5 mm
csúcsrádiusz: Rε = 0,5 mm
élszögek: κ = 92°, τ = 33°
4.2.4

Érdességmérés és érdességmérő berendezés

A minták megmunkált felületén az esztergálás után érdességmérést végeztem, a minták felületén az
átlagos érdességet és az egyenetlenség-magasságot mértem meg, minden mintán 3-szor, majd
átlagoltam az eredményt. A méréseket Mitutoyo Surftest 301 típusú tapintócsúcsos műszerrel
végeztem, 4 mm mérési hosszon, λc = 0,8 mm cut off érték mellett. Az érdességmérő berendezés alsó
méréshatára Ra = 0,05 µm.
4.2.5

A kötés elkészítéséhez használt (saját tervezésű) készülék

A minták tájolását a lézerfej alatt és a kötéshez szükséges nyomóerőt a kísérletekhez tervezett és
készített készülék biztosította. A fémcsapot a készülékben található mozgó persely fészkébe kell
behelyezni, a fészket pedig egy rugó nyomja a fémcsappal együtt a műanyaglemez irányába. A
rugóerő a készülék alján található csavarral módosítható, a rugóállandó 1,6 N/mm. A készülék tetején
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a szorítólemez távolságát a készülék és a fémcsap tetejétől három távtartó gyűrű biztosítja. A gyűrűk
cseréjével lehetőség van a távolság módosítására a műanyag lemezvastagságának megfelelően. A
készülék rajza a 61. ábra látható.

61. ábra. A kötés készítéséhez használt készülék
4.2.6

Az áteresztésmérésekhez használt készülék

Az áteresztésmérések során a műanyaglemezt két, U alakban kimart lemez közé szorítottam, és a
műanyag mintát a megfelelő pillanatban pneumatikus munkahenger segítségével toltam a lézersugár
útjába úgy, hogy a lézersugár a műanyag közepén haladjon keresztül. A lézer fókusztávolságát úgy
állítottam be, hogy az a kötési kísérletekhez hasonlóan a lemez alsó, a sugár kilépő oldalán Ø5 mm
legyen. Az áteresztésméréshez használt készülék a 62. ábra látható.

62. ábra. Az áteresztésméréshez használt készülék
4.2.7

Lézerteljesítmény-mérő

Az áteresztésmérések során a lézer által kibocsátott és a műanyagon áthaladó teljesítményt Labmaster
Coherent LM+ típusú készülékkel mértem meg. A készülék a lézersugár hullámhosszának megadása
után a mért értéket kijelezte, de a berendezés működési elve miatt 10 másodpercre van szüksége, amíg
a beérkező állandó teljesítmény értékét felveszi, majd kijelzi.
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4.2.8

Sztereomikroszkóp

A mintákat a kötés létrehozása után, de a szakítás előtt Olympus SZX7 sztereomikroszkóp
segítségével vizsgáltam és fényképeztem le. A sztereomikroszkóp segítségével a kötés közben
létrejövő anyagszerkezeti változások, mint a buborékok, jól megfigyelhetőek. A kötések metszeteiről
készült képek, amelyeken a szövetszerkezet nem látható, szintén sztereomikroszkóppal készültek.
4.2.9

Fénymikroszkóp

A fémminta szövetszerkezetének vizsgálata és a szövetképekről készített fotók a CSM Micro Combi
Tester Nikon L-IM 0640329 típusú fénymikroszkópjának segítségével készültek. A mintákat a
vizsgálat előtt políroztam, majd 3 térfogat%-os nitálban marattam.
4.2.10 Termoelemes hőmérsékletmérő rendszer
A minták hőmérsékletét a lézersugaras hevítés közben K-típusú hőelemmel mértem, a huzalok
átmérője 0,25 mm volt. A hőelemet a mérések előtt a minta palástjára hegesztettem. A hőmérsékletet
HAGA KD48D típusú hőmérsékletszabályozóval és a hozzá tartozó VISHAGA nevű szoftverrel
rögzítettem.
4.2.11 Termovíziós kamera és infratükör
A minták hőmérsékletének eloszlását FLIR A325sc típusú termovíziós kamerával vizsgáltam. A
felvételeket közvetett módon, egy AGEMA Thermovision 880 típusú tükör segítségével készítettem,
60 Hz képfelvételi frekvenciával. A tükröt a kamera megvédésére, a nem kívánt reflexiók elhárítására
alkalmaztam.
4.2.12 Pásztázó elektronmikroszkóp
A minták metszetéről és az elszakított minták felületéről néhány esetben pásztázó
elektronmikroszkóppal készítettünk felvételeket, a minták összetételét pedig a berendezésekhez
tartozó EDX röntgen detektor segítségével végeztük el. A vizsgálatokat az ELTE Központi Kutató és
Műszer Centrumának FEI Quanta 3D típusú, és a BME Polimertechnika tanszékén található JEOL
JSM 6380LA típusú mikroszkópokkal végeztük el.
4.2.13 Differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) és gázanalizátor
A PMMA anyag DSC méréseit és a minta bomlástermékeinek elemzését az MTA
Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetében található SETARAM
LabsysEvo típusú termoanalitikai műszer, illetve a Pfeiffer Vacuum Omni típusú gázanalizátor
segítségével végeztük el. A mérés eredményeképpen meghatároztuk a PMMA minta üvegesedési és
bomlási hőmérsékletét 15°C/min hevítési sebesség mellett inert közegben, és meghatároztuk a
felszabaduló gázok tömegspektrumát, ami alapján a bomlástermékek beazonosíthatók.
4.2.14 Termogravimetriai elemzés (TGA)
A PMMA TGA görbéjét 10°C/perc és 80°C/perc hevítési sebesség mellett vettük fel a BME Fizikai
Kémia és Anyagtudományi Tanszékének Perkin Elmer TGA 6 típusú berendezésével. A mérések
eredményeképpen megadható a PMMA bomlásának kezdeti és véghőmérséklete, valamint a bomlás
legnagyobb intenzitásának hőmérséklete.
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4.2.15 Polimerek folyási tulajdonságainak meghatározása

A kísérletek alatt használt PMMA folyási tulajdonságait Instron CEAST 7027.000 típusú
berendezéssel vizsgáltuk. A berendezés segítségével meghatároztuk a műanyag MFI (melt flow index)
értékét 200°C és 260°C között, 10 kg terhelő tömeg alkalmazásával, az MSZ EN ISO 1133-2005-ös
szabványban rögzített módon. A berendezés a mért MFI értékekből a polimer viszkozitását kiszámítja.
4.2.16 Feszültségoptikai felvételek készítése
A minták belső feszültségállapotának vizsgálatához a mintákról polariszkóp segítségével felvételeket
készítettem. A mintákat két lineáris polarizátorszűrő közé helyeztem úgy, hogy a szűrők síkja
egymásra merőleges legyen, a megvilágításhoz fehér fényt használtam. Ilyen módom a szűrők mögött
láthatóvá vált a minták feszültségi- és nyúlásállapota, mert a műanyaglemezen szín- és iránysávok
jelentek meg. A feszültség előjelének megállapításához élpróbát használtam: a műanyaglemezt az éle
mentén a lemez síkjával párhuzamos nyomófeszültséggel terheltem úgy, hogy az egyik élen az
erőbevezetés pontszerű volt, míg a másik, szemközti él mentén megoszlott. Ilyen módon a megjelenő
színképből és az irányvonalak eltolódásából a belső feszültség előjelére következtetni lehet. A kísérleti
elrendezést a 63. ábra szemlélteti vázlatosan.

63. ábra. A feszültségoptikai felvételek készítéséhez használt kísérleti elrendezés
4.2.17 Raman mikrospektrométer
A minták szakítása után az acél felületén a legtöbb esetben több-kevesebb polimer maradt, amelynek
beazonosítását Raman mikrospektrométer segítségével végeztük el. A feladathoz a BME Szerves
Kémia és Technológia Tanszékének LabRam (HORIBA Jobin Yvon) típusú berendezését használtuk.
A vizsgálat során a gerjesztő lézersugár hullámhossza 532 nm, az objektív nagyítása 10-szeres, a
kapott spektrum 250 - 3400 1/cm volt. A mérések során 1800 1/cm-es monokromátor szűrőt
használtunk, a kapott spektrumok 3 mérés átlagának eredményei, a szórt fotonok gyűjtésének ideje 10
s és 20 s közt volt.
4.3
4.3.1

A kísérleti módszerek és beállítások leírása
Áteresztésmérési kísérletek

Az áteresztésmérés során termoelektromos elvű teljesítménymérőt használtam. A műszert olyan
távolságban helyeztem el a lézerfej alá, hogy a lézerfolt átmérője a teljesítménymérő pogácsa felületén
22 mm legyen, ezáltal csökkentve a teljesítménymérő felületére eső teljesítménysűrűséget. Ilyen
módon elkerülhető a mérőfelület károsodása, amit a túl nagy teljesítménysűrűség okozhat.
Ugyanakkor a távolság megválasztásakor az is fontos szempont volt, hogy a műanyagon áthaladó és
szóródó lézernyaláb az esetlegesen megnövekedett divergencia mellett is teljes egészében a
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mérőfelületre jusson. A kísérleti elrendezést az 64. ábra mutatja be. A kísérletek során a foltátmérőt
minden esetben a rendelkezésre álló kalibrációs görbe alapján állítottam be, amely megadja a lézerfolt
átmérőjét a lézerfej és a bevilágított felület távolságának függvényében. A megadott lézerfolt-átmérő a
műanyag alsó oldalán, a lézersugár kilépésénél szóródás nélkül várt érték, a műanyag az ábának
megfelelően a sugár defókusz tartományában volt.

64. ábra. Az áteresztésmérés során alkalmazott kísérleti elrendezés
A vizsgált műanyagot a sugár kicsatolása után 10 s-mal toltam a befogókészülék segítségével a
lézernyaláb útjába, majd ezt követően újabb 10 s-ig sugároztam be, a folyamat közben pedig mértem a
lézernyaláb teljesítményét. A 10 s-os várakozásra a műanyag nyaláb útjába való juttatása előtt azért
van szükség, hogy a teljesítménymérő műszer a rá eső teljesítmény értékét fel tudja venni, és a
lézernyalábra jellemző állandó teljesítményértéket jelezzen ki. Ha a a műanyag betolása után mérhető
teljesítmény is állandósul, a kicsatolt sugár betolás előtt állandósult teljesítménye és a betolás után
mért állandósult teljesítmény ismeretében az áteresztés %-ban kifejezett értéke számítható, változása
pedig a besugárzási idő függvényében minden esetben ábrázolható.
A kísérletek során vizsgáltam a különböző anyagtípusok áteresztését rögzített, 40 W-os
átlagteljesítmény mellett, valamint a lézeres átlagteljesítmény, különböző lézerimpulzus-beállítások, a
besugárzási idő és a minta alsó, kilépő oldalán létrejövő lézerfolt-átmérő hatását az áteresztésre.
PMMA esetén megmértem a lemezvastagság, míg PP esetén a talkum, bór-nitrid és üvegszál
töltőanyagok hatását is az áteresztésre. A bór-nitrid adalék az anyag hővezetését és elektromos
szigetelőképességét egyszerre javítja, míg a talkum csökkenti a fröccsöntés után a hőtágulás miatt
kialakuló vetemedéseket, valamint növeli az anyag szilárdságát, hő- és karcállóságát. Az üvegszál
alkalmazásának célja az anyag szilárdságának növelése. Minden kísérletet háromszor ismételtem meg,
a kísérlet során felhasznált anyagokat és beállításokat a 3. táblázat foglalja össze.
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3. táblázat. Az áteresztésmérés során alkalmazott anyagok és beállítások
Lézerbeállítások
Pa
(W)

fp
(Hz)

tp
(ms)

Ep
(J)

Foltátmérő a
lemez alján
(mm)

40

20

0.5

2

5

2

40200
40200

20100
20100

0.5

2

5

2

0.5

2

5

2

PMMA

200W

100

0.5

2

PP

120W

60

0.5

2

6

PMMA

200

100

0.5

2

2,5; 3,0; 4,0;
5,0
2,5; 3,0; 4,0;
5,0
3

7

PP

120

100

0.5

2

5

2

PMMA

200

5

10

40

3

2

PP

120

5

10

40

5

2

PMMA

200

26

10

7.5

3

2

11

PP

120

26

10

7.5

5

2

12

PMMA

200

10

10

20

3

2

Lemezvastagság

PMMA

200

100

0,5

2

5

2, 5, 10

Adalékok

PP+20% üvegszál,
BN (4%, 12%,
20%), talkum (10%,
20%, 30%, 40%)

40

20

0,5

2

5

2

Beáll.
sz.

Vizsgált
tényező:

Anyagok

1

Különböző
anyagok

PMMA, ABS, PP,
PA, PC,

Átagteljesítmény

PMMA

Lézerfoltátmérő

2
3
4
5

8
9
10

13

14

4.3.2

Lézerimpulzusalak

PP

Lemezvastagság
(mm)

2
2
2

Hőmérsékletmérési kísérletek

A hőmérsékletmérési kísérletek során az abszolút hőmérsékletet hőelemmel, míg a relatív
hőmérsékleteloszlást termovíziós kamera segítségével vettem fel. A hőmérsékletmérési és kötési
kísérletekhez is használt acél minták geometriája a 65. ábra a) és d) ábrán látható. A termopárt az
acélcsap palástjára hegesztettem, közvetlenül a homlokfelület mellett, a 65. ábra c) ábrán látható
módon. A hőmérsékletmérési kísérletekkel célunk a folyamat során kialakuló legnagyobb
hőmérséklet, és a hőmérséklet időbeli változásának meghatározása volt. A legnagyobb hőmérséklet az
5.2 fejezetben bemutatásra kerülő eredmények szerint a csap homlokfelületének középpontján alakul
ki, azonban a termopár a homlokfelületen nem helyezhető el, mert a huzalokat érő közvetlen
lézersugárzás a mérést meghamisítaná. A termopárt ezért a csap palástjára, az él mellé hegesztettem.
Ez a homlokfelülethez legközelebb eső olyan pont, ahol a termopár-huzalokat érő közvetlen sugárzás
már a besugárzás közben is kiküszöbölhető. Mivel a lézernyaláb teljesítményének eloszlása a sugár
mentén Gauss eloszlású, és a sugár átmérőjének azt az átmérőt tekintik, ahol az intenzitás a
csúcsintenzitás 14%-ára esik vissza, szükséges volt a termopár-huzalok lemaszkolása a lézersugár elől
a palástfelületen is, a 65. ábra b) ábrának megfelelően. Ilyen módon elkerülhető, hogy a huzalokat
közvetlen lézersugárzás érje.
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a)

b)

c)
d)
65. ábra. Termikus mérések kísérleti elrendezései: a hőmérsékletmérés során alkalmazott kísérleti
elrendezés (a), a termoelem kimaszkolása a lézersugaras hevítés közben (b), a termoelem
felhegesztésének módja (c), valamint a minta geometriája és a mérés során használt helyzetek (d)
Az acélmintáról két eltérő irányból, a minta palástjára merőlegesen, és a minta homlokfelületével 45°os szöget bezáró irányból készítettem felvételt, hogy a palástfelület és a homlokfelület hőmérsékleteloszlását is rögzíteni tudjam. A csap belső hőmérsékleteloszlásának vizsgálata érdekében a csapokat
néhány esetben középen, a forgástengely síkjában elfeleztem, és a tengelyt magába foglaló metszeti
síkban is felvételt készítettem, a metsző síkra merőlegesen. A mérési elrendezést a 65. ábra
szemlélteti. Az acélminta felületének emissziós tényezőjét a lézer alkalmazása nélkül, a csapok
kemencében történő hevítésével próbáltam meg kimérni, hogy a csap abszolút hőmérsékletét a kamera
segítségével is meg tudjam határozni. Sajnos a mérések során nem sikerült az acélcsap felületén olyan
emissziós tényezőt felvenni, amivel a kamera által rögzített felvételek abszolút hőmérsékletei és a csap
palástjára hegesztett hőelem által regisztrált hőmérséklet megegyezett volna, ezért a kamerával a
későbbiekben csak a relatív hőmérsékleteloszlást határoztam meg az acél felületén.
A PMMA műanyag acél hőmérsékletére gyakorolt hatását három eltérő kísérleti elrendezéssel
vizsgáltam meg. Az első, „A” helyzetben a csapot közvetlenül hevítettem a lézersugárral, műanyagot
nem alkalmaztam. A második, „B” helyzetben a műanyagot a lézersugár útjába helyeztem, de úgy,
hogy az a csap homlokfelülete felett 0,5 mm-rel helyezkedjen el, és az acélhoz ne érjen hozzá. A
harmadik, „C” helyzetben a csap műanyagba történő belenyomódásával kötést készítetem. Ilyen
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módon lehetővé vált, hogy a műanyag áteresztőképességének és hővezetésének valamint
hőkapacitásának acél hőmérsékletére gyakorolt hatását szétválasszam.
A hőmérsékletmérés során vizsgáltam a hevítési idő és a különböző lézerkicsatolási módok hatását a
csap hőmérsékletére a fent leírt három helyzetben, minden kísérletet háromszor ismételtem meg. A
hőmérsékletmérés során alkalmazott beállításokat a 4. táblázat foglalja össze.
Annak érdekében, hogy a kötés közben mérhető hőmérséklet ne haladjon meg egy adott értéket, és a
műanyag ne hevüljön a bomlási hőmérséklet fölé, a hevítést 3 esetben két különböző lézeres
impulzusbeállítással valósítottam meg. A hevítés első 2,5 - 4 másodperce alatt nagyobb energiájú
impulzusokkal értem el a választott hőmérsékletet, majd ezt követően kisebb energiájú impulzusokkal
hőn tartottam a darabot az impulzusfrekvencia és impulzusidő állandó értéken tartása mellett. A
hevítés ideje összesen 10 s volt, így a hőn tartás ideje a felhevítés után a folyamat végéig maradó idő.
A kiválasztott hőmérsékletek a következők voltak: 160°C, 200°C, 260°C, a kísérleteket ebben az
esetben is 3-szor ismételtem meg. A kísérleteket a „C” helyzetben, tehát a kötés készítésével
végeztem, 3,2 N nyomóerő és 2 mm vastag PMMA lemez alkalmazásával. A beállításokat a 4. táblázat
tartalmazza.
4. táblázat. A hőmérsékletmérés során alkalmazott lézeres beállítások
Beállítás száma

Átlagteljesítmény
(W)

Besugárzási
idő (s)

Impulzusfrekvencia (Hz)

Impulzusidő (ms)

Impulzusenergia (J)

1. beállítás

200

4

100

0,5

2

2. beállítás

200

4

5

9,9

40

3. beállítás

200

7

100

0,5

2

hevítés

90

4

100

0,5

0,9

hőntartás

45

6

100

0,5

0,45

hevítés

150

2,5

100

0,5

1,5

hőntartás

60

7,5

100

0,5

0,6

hevítés

151

4

100

0,5

1,5

hőntartás

65

6

100

0,5

0,65

4. beállítás
(160°C)
5. beállítás
(200°C)
4. beállítás
(260°C)

4.3.3

Lézersugaras kötési kísérletek

A kötési kísérletek előtt az acélcsapok felületét acetonnal tisztítottam, ügyelve arra, hogy a felületről
az aceton a kísérletig elpárologjon, mert oldja a PMMA-t. Ezt követően megmértem a csap hosszát és
a műanyaglemez lemez vastagságát, majd a csapot kötéshez készített készülékbe tettem, ráhelyeztem a
műanyaglemezt, és rögzítettem a készülék tetején a szorítólemezt. A készüléket a lézerfej alá betéve a
kísérletnek megfelelő nyomóerő, anyagvastagság és lézerkicsatolás alkalmazása mellett elkészítettem
a kötést, amelyet a folyamat után néhány másodperccel már ki lehet venni a készülékből, mert a kötés
megszilárdult. A kísérleti beállítások és eredmények bemutatásakor minden esetben a nyomóerő
kezdeti értékét adtam meg, amely a kötés készítésének kezdetén a készülékben mérhető. A kötés
készítése közben a lézerfej nem mozgott. A kötés elkészítése után a teljes minta hosszát is
megmértem, így a csap benyomódása a lemezbe a csap hosszának ismeretében már számítható. A
kötés kialakítását, a műanyaglemez és a fémcsap geometriáját, valamint a kész kötést szemlélteti a 66.
ábra.
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66. ábra. A kötési kísérletek során alkalmazott kísérleti elrendezés, a kísérleti minták geometriája és a
kész kötés
A kötési kísérletek során a következő tényezők hatását vizsgáltam a kötéserőre és a benyomódásra:
-

hevítési idő,
nyomóerő,
acélcsap felületi érdessége,
PMMA lemez vastagsága,
a kötés létrehozása és a szakítás közt eltelt idő,
lézerkicsatolás (átlagteljesítmény, impulzusbeállítások).

A vizsgált tényezőket részben az irodalom feldolgozása során tapasztalt hiányok, részben pedig a
kötés lézeráteresztő, pontszerű jellegéből adódó sajátosságok alapján választottam ki. További
szempont volt a lézersugaras technológiáknál általános fő technológiai jellemzők vizsgálata is. Adott
lézersugár-teljesítmény esetén a hevítési idő és a nyomóerő a lézeráteresztő kötések két fő paramétere;
a hevítési idővel a kötés során elért hőmérséklet változik, amely hatással van a kötés kapcsolódási
felületének méretére és a műanyagban lejátszódó jelenségekre. A nyomóerő szintén a kapcsolódási
felület nagyságára van hatással, valamint befolyásolja a két anyag közt létrejövő kapcsolat minőségét
is a folyamat közben. Az acélcsap felületi érdessége, a PMMA lemez vastagsága, illetve a kötés
létrehozása és szakítása közt eltelt idő a pontszerű, penetrációs geometria és az alapanyagok fizikai
jellemzőinek (pl. hőtágulás) különbsége miatt fontos tényező. Az érdesség növelésével jobb adhézió
várható, a lemez vastagsága pedig a terhelés közben kialakuló deformációkra, és így a tönkremenetel
módjára lehet hatással. A két anyag hőtágulásának nagy különbsége a választott geometria mellett a
kötést erősítheti és gyengítheti is, amelynek meghatározása fontos szempont. A lézeres
átlagteljesítmény a lézersugaras eljárások alapvető jellemzője, amely a hevítési időhöz hasonló módon
befolyásolhatja a kötés szilárdságát. A kötés tulajdonságait impulzusüzemű lézersugár használatakor
nem vizsgálták. Várható azonban, hogy az impulzusbellítások, különösen nagy energiájú impulzusok
esetén, a kötés minőségére és a műanyag viselkedésére hatással vannak. Szükséges tehát az
impulzusbeállítások kötésminőségre gyakorolt hatásának meghatározása, hogy ezáltal a kötés
készítésére alkalmas technológiai ablak rendelkezésünkre álljon.
A különböző tényezők hatásának vizsgálatakor alkalmazott beállítások a 10.31.1 melléklet
táblázatában láthatók.
A kötés készítése során az acél felülete mellett a műanyagban gázbuborék-képződés figyelhető meg. A
buborékok képződési folyamatának elemzéséhez meghatároztuk a buborékok számát és a csap
homlokfelületéhez viszonyított merőleges vetületi összterületét. A meghatározáshoz a különböző
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hevítési idővel készült kötések felülnézeti sztereomikroszkópos fotóit használtuk fel, amelyeken a
buborékokat Solid Edge szoftverrel körberajzoltuk, majd megmértük területüket, illetve összeadtuk a
körberajzolt területek számát. A folyamatot az 67. ábra mutatja be.

67. ábra. A gázbuborékok területmérésének módszere
A PMMA-lemezvastagság hatásának mérésekor a 10.3 melléklet 8. beállításának megfelelően kötést
készítettem, majd a kész kötések lemezeinek vastagságát a szakítás előtt forgácsolással csökkentettem
a szükséges 4 mm-es, 3 mm-es illetve 2 mm-es vastagságra.
A felületi érdesség hatásának vizsgálatakor a fémcsapok felületén esztergálással eltérő érdességgel
rendelkező struktúrákat készítettem: az első esetben a palást- és a homlokfelületen is azonos, növekvő
érdességet, a második esetben pedig a homlokfelület érdessége állandó (Ra = 1 ± 0,4 µm) maradt, és
az érdességet csak a palástfelületen növeltem. Ezt követően az egyező homlok- és palástfelületi
érdességű csapok esetén 6 s-os, az eltérő érdességű felületekkel rendelkező csapok esetében pedig 5 sos hevítési idő mellett készítettem kötést 2 mm vastagságú PMMA lemezek felhasználásával, a 10.3
melléklet 7. beállításának megfelelően.
A kísérletek során 8 különböző alakzáró geometriával rendelkező csaptípussal készítettem kötést
annak érdekében, hogy a legnagyobb kötési erőt eredményező geometriát megtaláljam. A
geometriákat a 10.4 melléklet mutatja be.
Az eltérő geometriák hatását a kötéserőre akkor lehet összehasonlítani, ha benyomódásuk a
műanyaglemezbe egyenlő. Ennek érdekében a hengeres térfogatnál alkalmazott hevítési időktől el
kellett térni, mert a megváltozott geometria miatt a csapok hőkapacitása kisebb, hővezető képessége a
kisebb keresztmetszet miatt pedig rosszabb lett a csap alsó részének irányába. A hevítési idő ennek
megfelelően rövidebb volt, az egyes geometriáknál alkalmazott hevítési időket az 5. táblázat adja meg.
5. táblázat. A különböző csapokból álló kötések hevítési ideje azonos, 3 mm-es benyomódás mellett

Geometria

Hengeres
geometria

Kúpos
geometria
(6°-os
kúpszög)

Hevítési
idő (s)

10,5

8

Kúpos
geometria
(13°-os
kúpszög)

Hornyolt
geometria
(0,4 mm
mély
hornyok)

Hornyolt
geometria
(0,7 mm
mély
hornyok)

Menetes
geometria
(m5-ös
menet)

Peremezett
geometria
(0,25 mmes
beszúrás)

Peremezett
geometria
(0,5 mmes
beszúrás)

6,5

9,5

8

7,5

7,5

6,25

Ezt követően az impulzusok teljesítményének, idejének és energiájának hatását vizsgáltam úgy, hogy
eközben az átlagteljesítmény állandó, 200 W volt. Ha a beállítások során az impulzus energiája
megváltozott, akkor az állandó átlagteljesítményt a frekvencia módosításával állítottam be. A
vizsgálatok során a lézerberendezésre jellemző karakterisztikán 3 irányban mozogtam, amely
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irányokban a lézerimpulzusok más-más jellemzője változott. A karakterisztikát és a kiválasztott
irányokat a 68. ábra mutatja be.
Az első esetben az impulzusenergia és az impulzusfrekvencia állandó volt, és az impulzus ideje és
teljesítménye változott: állandó területű, de változó alakú négyszögimpulzusokat állítottam be,
amelyeket az 68. ábra szemléltet jelképesen. A második esetben állandó impulzusidő mellett változott
az impulzus teljesítménye, és emiatt az energiája, valamint az állandó átlagteljesítmény érdekében az
impulzusfrekvencia. A harmadik esetben az impulzus teljesítménye volt megközelítőleg állandó, amíg
az impulzus ideje, és emiatt az energiája, valamint az állandó átlagteljesítmény megtartásához
szükséges frekvencia változott. A második és harmadik esetekre jellemző impulzusalak-változást
szintén az 68. ábra szemlélteti.

a)

b)
68. ábra. Az SLS 200 lézerberendezés karakterisztikája, a karakterisztikán megjelölt vizsgálati
beállítások (a), valamint az impulzusalak változása a karakterisztikán megjelölt esetekben (b)
Folyamatos üzemű lézerrel is készítettem kötéseket annak érdekében, hogy azokat az impulzusüzemű
berendezéssel készült kötésekkel összehasonlíthassam. A kísérleteket az impulzusüzemnél használt
200 W átlagteljesítmény beállításával végeztem el, és felvettem a kötések hevítési idő-benyomódás,
valamint hevítési idő-kötési erő diagramjait.
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4.3.4

Ragasztási kísérletek

A ragasztási kísérletek a Henkel szakértője által javasolt ragasztóanyagokkal és technológiával
készültek. A ragasztáshoz ciánakrilát bázisú, Loctite 454 és Loctite 496 típusú ragasztót, és a korábban
bemutatott acélcsapot és PMMA lemezt használtam. A Loctite 454 gél állagú, a Loctite 496 pedig
folyékony ragasztó. A lemezek vastagsága 2 mm és 5 mm volt, a ragasztás előtt a csapokat és a
lemezeket is minden alkalommal tisztítottam, a csapokat acetonnal, míg a ragasztandó felületeket
sebbenzinnel. Először a csapok homlokfelületét ragasztottam a műanyaglemezhez, és az így kapott
kötéseket a 2 mm-es és 5 mm-es vastagságú lemezekkel készült legkisebb benyomódású lézersugaras
kötésekkel hasonlítottam össze. Mivel a lézersugaras kötés csak a csap lemezbe süllyedésével jöhet
létre, ezért ezután a ragasztott kötésekhez használt műanyaglemezekbe a ragasztás előtt marással 5
mm-es átmérőjű, lapos fenekű furatokat készítettem olyan mélységgel, amilyen a kiválasztott csapok
benyomódása volt a lézersugaras kísérletek során. Ilyen módon a kapcsolódó felület a két eljárás
alkalmazásakor azonos méretű volt. A furatok mélysége a 2 mm vastag lemezek esetén 0,9 mm, míg
az 5 mm vastag lemezek esetén 3 mm volt, mert így a ragasztás az alakzáró geometriájú csapok
szilárdságával is összevethető. A játék a ragasztás előtt a furatban mindig kisebb volt 0,09 mm-mél. A
ragasztó felvitele után az anyagokat 3 percig szorítottam össze 2,5 N erővel, a kötési kísérleteknél
alkalmazott készülék segítségével, majd minimum 24 óra elteltével szakítottam el. A kísérlet során
alkalmazott lemezvastagságokat, ragasztókat és besüllyesztési mélységeket a 6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat. A ragasztás során felhasznált anyagok, lemezvastagságok és süllyesztési mélységek
Ragasztó típusa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lemezvastagság (mm)
2

Loctite 454
5
2
Loctite496
5

Süllyesztés mélysége (mm)
0
0,9
0
3
0
0,9
0
3

5. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
Az 5. fejezetben a célkitűzéseimmel összhangban elsőként a lézersugár-anyag kölcsönhatás
vizsgálatának eredményeit, vagyis a műanyagok áteresztésének vizsgálata során, és a fémcsapok
hőmérsékletének mérésével kapott eredményeket mutatom be. Ezután a kötés kialakulásának
folyamatáról, a különböző műanyagtípusokkal készített kötések minősítéséről és a legalkalmasabb
műanyag kiválasztásáról, majd a kötés alapját adó adhéziós mechanizmusokról esik szó. Jellemzem a
kötés kísérőjelenségeként fellépő buborékképződést, bemutatom a lézeres beállítások, a kötés
készítése után eltelt idő, a nyomóerő, a csap felületi érdesség, a polimer lemezvastagság és a
különböző csap makrogeometriák hatását a benyomódásra és a kötési erőre. A fejezet végén a
lézersugárral készített kötéseket ragasztott kötésekkel hasonlítom össze.
5.1

Áteresztésvizsgálat és eredményei

Az áteresztésmérés során a teljesítménymérővel mért, műanyag által áteresztett teljesítményt az idő
függvényében mértem. Az eredmények feldolgozása során kapott tipikus diagram a 69. ábra. Az
áteresztés mérése során kapott jellegzetes görbe és szakaszai látható. A függőleges tengelyen szereplő
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relatív teljesítmény a pillanatnyi és a folyamat során mérhető legnagyobb teljesítmény aránya. A
diagram alakja a teljesítménymérő tehetetlenségével magyarázható: az eszköznek néhány másodpercre
van szüksége ahhoz, hogy a rá érkező állandó teljesítménynek megfelelő értéket felvegye és kijelezze.
Ennek oka, hogy az elnyelt energiát hővezetéssel továbbítja az érzékelő felé, a hővezetési folyamatnak
pedig időszükséglete van. A műszer által mért teljesítmény ezért akkor tekinthető mérvadónak, ha
annak értéke már nem változik, a kijelzett érték pedig egy adott teljesítmény mellett állandósult.

69. ábra. Az áteresztés mérése során kapott jellegzetes görbe és szakaszai
A görbét a kiértékelés során négy szakaszra osztottam, ahogy azt a 69. ábra is mutatja: az I. szakasz t1
időpontig tart; ez az az idő, amire a teljesítménymérőnek az állandó teljesítményérték kijelzéséhez
szüksége van. A II. szakaszban a teljesítménymérő által kijelzett érték állandónak mondható, ez az
érték képzi az áteresztés-számítás alapját. A III. szakasz elején, t2 pillanatban a műanyagot a
lézersugár útjába juttatjuk. Ennek hatására a mért teljesítmény csökkenni kezd, majd a szakasz végére
állandó értéket vesz fel. A negyedik szakaszban a már állandósult, műanyag által átengedett P4
teljesítmény mérhető, amelyből a II. szakaszban mért P2 teljesítmény ismeretében a műanyag
áteresztése a következő módon számítható:
(11)
Miután a görbe I. és II. szakasza nem hordoz olyan információt, amelyből újabb következtetések
vonhatók le, ezért a továbbiakban csak a III. és IV. szakasszal foglalkozok, és csak ezeket a
szakaszokat ábrázolom.
Az áteresztés becslésére abban az esetben is van lehetőség, ha a görbe IV. szakasza a vizsgált anyag
gyenge áteresztése miatt nem jelenik meg. Ekkor a vizsgált görbe a 100%-os és a mérő eszköz
tehetetlenségétől függő szabad lehűléskor kapott 0%-os áteresztést jelző görbék közti, diagramban
elfoglalt helyzete és lefutása alapján az áteresztés a 70. ábra szerint becsülhető:

70. ábra. Az áteresztés becslésének módja a teljesítménygörbe lefutása alapján
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A bemutatott áteresztésmérési módszer lényege tehát, hogy a kiválasztott jellemzőkkel rendelkező
lézersugár teljesítményét mérjük, termoelektromos elvű teljesítménymérő műszerrel, defókusz
helyzetben, a 64. ábra ábrán bemutatott elrendezésnek megfelelően. A besugárzás előtt mért
teljesítmény érték állandósulása után a műanyaglemezt a meghatározott nyaláb átmérőnél, rövid idő
alatt a sugár útjába juttatjuk, és rögzítjük a teljesítmény változását a besugárzási idő függvényében. Az
így kapott diagram 69. ábra és 70. ábra ábrán bemutatott kiértékelésével a lézeres beállítások és
anyagjellemzők hatása az áteresztésre vizsgálható. A módszer segítségével a lézeráteresztő fémpolimer kötés létrehozásánál alkalmazott lézersugár hullámhossz, teljesítménysűrűség, hatásidőtartomány, üzemmód, impulzus beállítások, polimer típusok, vastagságok és adalékok polimerek
áteresztése gyakorolt hatása és az áteresztés időbeni változása meghatározható.
5.1.1

Polimerek áteresztésének jellege a beállításoktól függően

Az elvégzett mérések során adott beállítás alkalmazásakor a műanyagok áteresztés-görbéjének t = t2 +
3 – 10 s-os tartománya alapján 3 féle esetet különböztethetünk meg. Az első esetben az anyag
áteresztése a besugárzási idő alatt nem változik, a mért érték állandó marad. Ebben az esetben az
áteresztés a fent megadott módon számítható. A második esetben az áteresztés csak a besugárzási idő
első szakaszában állandó, ezt követően viszont a besugárzás végéig folyamatos csökkenést mutat,
mivel a műanyag a lézersugárzást csak bizonyos ideig képes elviselni. Végül a harmadik esetben a
mért áteresztés a teljes tartományban csökken. A második és harmadik esetben a görbe esését a
műanyag termikus degradációja váltja ki, amely miatt az anyag optikai tulajdonságai romlani
kezdenek. Ennek oka, hogy a degradáció során az anyagban a bomlástermék által alkotott
gázbuborékok jelennek meg, amelyek a lézersugárzást szórják és visszaverik. A polimerek tehát adott
beállításnál degradációjuk kezdeti időpontja alapján sorolhatók a három eset valamelyikébe. A leírt
eseteket a 71. ábra szemlélteti.

71. ábra. Polimerek lézeráteresztéssel kapcsolatos viselkedésének esetei
5.1.2

Különböző típusú műanyagok áteresztésének vizsgálata

A kísérletek során először PMMA, PP, PA, ABS és PC műanyagok áteresztését vizsgáltam. Célom a
mérések során az anyagok áteresztésének meghatározása volt adott beállítások mellett, továbbá a
kötési vizsgálataim számára legmegfelelőbb anyag kiválasztása. A 72. ábra a különböző anyagok
áteresztési görbéit láthatjuk, az ábrán látható legalsó görbe a 0% áteresztéshez tartozik. A PMMA, a
PP és a PA anyagok esetén az első áteresztési esetnek megfelelően a vizsgált időtartományban és az
alkalmazott impulzusbeállítások mellett az áteresztés nem változik, ezért ezekre az anyagokra az
áteresztés a (11) képletnek megfelelően meghatározható, a kapott értékeket a 72. ábra tartalmazza. A
PMMA esetében mért áteresztés az irodalomban található eredményekkel jó egyezést mutat. Az ABS
anyag esetén az áteresztés nem állandósult a vizsgált időtartományban, a felülete pedig a vizsgálat
során megégett, ezért feltehetően néhány %-os áteresztéssel rendelkezik, de ez a leírt módon nem
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számítható. A PC anyag a vizsgálati eredmények alapján a 2. esetnek felel meg, mert áteresztése a
betolás után 3 - 4 másodperccel meredeken csökkeni kezdett, a műanyag felülete pedig megégett.

12

Műanyagtípsok

a)
b)
72. ábra. Különböző műanyagok áteresztés-görbéi (a) és a görbék alapján számított áteresztésértékei
(b)
Az eredményekből látható, hogy a vizsgált anyagok áteresztése nem feltétlenül adható meg egyetlen
számértékkel. Az irodalomban a különböző anyagokat adott hullámhosszon legtöbbször egyetlen
értékkel jellemzik, annak ellenére, hogy az áteresztés értéke függhet a vizsgálat körülményeitől; így
például az időben változhat, ezért a besugárzási idő hosszának függvénye lehet.
5.1.3

PMMA lézeráteresztésének vizsgálata

A PMMA áteresztésének mérésekor először a lemezvastagság hatását vizsgáltam, az áteresztést 2 mm,
5 mm és 10 mm vastag lemezek esetén végeztem el. A 73. ábra bemutatott eredmények szerint az
áteresztés ugyan nem független a lemezvastagságtól, de a változás értéke minimális. A lemezvastagság
növelésével az áteresztés csökken, de a különbség a 2 mm-es és a 10 mm-es vastagságú lemezek közt
mindössze 2%.

Áteresztés (%)
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73. ábra. A PMMA lemez vastagságának hatása az áteresztésre
A lézerbeállítások vizsgálata során az átlagteljesítmény, az impulzusalak és –energia, valamint a
fókuszfolt áteresztésre gyakorolt hatását vizsgáltam 2 mm vastag lemezek esetén. A 74. ábra az
átlagteljesítmény hatását ábrázoltam, a mérés során az átlagteljesítmény értékét az impulzusfrekvencia
értékével változtattam, az impulzusok energiája és alakja illetve a foltátmérő állandó volt.
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74. ábra. Átlagteljesítmény hatása a PMMA áteresztésére
Az eredmények könnyebb értelmezése érdekében bevezethető az átlagtegjesítmény-sűrűség és az
impulzusteljesítmény-sűrűség fogalma. Az átlagteljesítmény-sűrűség az átlagos lézerteljesítmény és a
lézerfolt-terület, míg az impulzusteljesítmény-sűrűség az impulzusok csúcsteljesítményének és a
lézerfolt-területének hányadosa:
(12),

(13), ahol

ρa: átlagteljesítmény-sűrűség (W/mm2)
Pa: átlagteljesítmény (W)
Af: lézerfolt-terület (mm2)
Ep: impulzusenergia (J)
fp: impulzusfrekvencia (Hz)

df: lézerfolt-átmérő (mm)
ρp: impulzusteljesítmény-sűrűség (W/mm2)
Pp: impulzusteljesítmény (W)
tp: impulzusidő (s)

Ahogy a 73. ábra ábrán látható, a vizsgált tartományon belül a PMMA anyagra az
átlagteljesítménynek nincs hatása, a mért áteresztés minden esetben 92-93,5%, ami megfelel az
irodalomban szereplő értéknek.
A 75. ábra a fókuszfolt méretének hatását láthatjuk az áteresztésre, az ábrán minden görbe egy-egy
méréshez tartozik, minden beállítást 3-szor ismételtem meg. Látható, hogy 5 mm-es és 4 mm-es
átmérők esetén az áteresztés a vizsgált időtartományban állandó, és egyforma érték. A 3 mm-es
átmérők esetén a görbék eltérő idő után esni kezdenek, míg a 2,5 mm-es átmérő esetén az áteresztett
teljesítmény értéke a besugárzás kezdete után azonnal meredekebben csökkenni kezd. A jelenség a
lézerfolt teljesítménysűrűségével, és a műanyag degradációjával magyarázható. Mivel az alkalmazott
átlagos lézerteljesítmény állandó, ezért a lineárisan csökkenő lézerfolt-átmérő a teljesítménysűrűség
értékét négyzetesen növeli. Az elnyelt állandó mennyiségű energia ezért egyre kisebb területre
koncentrálódik, ami a lézerfolt alatti anyagban a hő feltorlódását, az anyag lokális túlhevülését és
bomlását eredményezheti: az anyag először megolvad, majd a láncmolekulák kötéseinek
felszakadásával bomlásnak indul. A bomlás során keletkező buborékok az elnyelést erőteljesen
megnövelik, mert a beérkező sugárzást szórják az anyagban, tovább fokozva ezzel a jelenséget. A
folyamat során megváltozott műanyagot a 76. ábra mutatja be.
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75. ábra. Különböző lézerfolt-átmérőkhöz tartozó áteresztésgörbék PMMA esetén
A 75. ábra ábrán az is megfigyelhető, hogy abban az esetben, ha a műanyag degradációja a besugárzás
közben megkezdődik, az azonos körülmények közt felvett áteresztés-görbék közt igen nagy eltérés
lehet. Ennek oka, hogy a műanyag degradációja instabil folyamat, amelynek megindulásában számos
véletlenszerű tényező játszik szerepet. Ilyenek lehetnek a műanyaglemezen található szennyeződések,
amelyek a védőfólia eltávolítása után a levegőből is a felületre juthatnak, vagy a műanyag belső
inhomogenitásai, anyaghibái. Az is megfigyelhető ugyanakkor, hogy ha az áteresztés a besugárzás
ideje alatt nem változik, a mérés jól ismételhető, a megismételt mérések szórásértéke pedig 5%-nál
kisebb, vagyis a mérési módszerből adódó hiba elegendően kicsi.

76. ábra. A PMMA lemez felszíne 3 s, 7 s és 10 s hosszú besugárzás után, 3 mm-es foltátmérő és 200
W átlagteljesítmény mellett
A bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy rögzített lézerimpulzus-kicsatolás esetén a
lézerfolt átmérőjének módosításával elérhető egy olyan ρp* kritikus átlagteljesítmény-sűrűség,
amelynél nagyobb teljesítménysűrűség esetén az anyag áteresztése (annak bomlása miatt) a
besugárzási idő alatt monoton csökkenni kezd, míg a kritikus átlagteljesítmény-sűrűség alatt a vizsgált
időtartományban az áteresztés értéke állandó marad. A kritikusnál nagyobb átlagteljesítmény-sűrűség
az áteresztés gyorsabb csökkenését okozza. A 74. ábra. Átlagteljesítmény hatása a PMMA
áteresztésére eredményeit megvizsgálva látható, hogy az alkalmazott átlagteljesítmény-sűrűség a
kritikusnál kisebb, így az áteresztés az átlagteljesítmény függvényében állandó.
A következőkben a lézerimpulzus-beállítás hatását láthatjuk az áteresztésre, állandó átlagteljesítmény
mellett, az eredményeket a 77. ábra szemlélteti. A méréseket 3 mm-es foltátmérő mellett végeztem,
hogy a kritikus átlagteljesítmény-sűrűség mellett az egyes beállítások közti különbség hatása láthatóvá
váljon.
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77. ábra. A lézerimpulzus-beállítások hatása a PMMA áteresztésének változására a besugárzási idő
függvényében
Az eredmények és az áteresztés változása az impulzusteljesítmény-sűrűséggel (vagyis az impulzusteljesítmény és a foltátmérő hányadosával) és az impulzusok hosszával (impulzusidő) mutat
összefüggést: az 1. beállítás esetén az impulzusteljesítmény-sűrűség 566 W/mm2, az impulzusok
hossza pedig 10 ms. Ebben az esetben az áteresztés-csökkenés, amelyet az anyag degradációja okoz, a
besugárzás hatására már a folyamat elején elkezdődik. A 2. beállítás esetén az impulzusteljesítménysűrűség az 1. beállítással azonos 566 W/mm2-es érték, de az impulzusok hossza kisebb, 0,5 ms. Ekkor
az anyag áteresztésének romlása csak egy esetben indul rögtön a folyamat elején, további két esetben
az áteresztés csökkenése csak néhány másodperc (2 – 7 s) után következik be. A 3. beállítást
alkalmazva az impulzusteljesítmény-sűrűség az 1. és 2. beállítás értékénél kisebb, 307 W/mm2, az
impulzusok hossza pedig ismét 10 ms. Ekkor az anyag áteresztés-csökkenése két esetben csak a
folyamat végén (7 s után), míg egy esetben egyáltalán nem következik be. A 4. beállítás esetén az
impulzusteljesítmény sűrűsége már csak 100 W/mm2, de az impulzusok hossza ebben az esetben is 10
ms. Látható, hogy ekkor az anyag áteresztése a besugárzás ideje alatt nem változik, tehát az
alkalmazott beállításokkal rendelkező lézersugarat (a vizsgálat idejéig) az anyag el tudja viselni
károsodás nélkül. Az eredményekből következik, hogy impulzus üzemű lézerek esetén nem elegendő a
lézersugár átlagteljesítményének megadása, mert a lézerimpulzus kicsatolásának módja (Pp, tp, fp)
hatással lehet az áteresztésre. Látható, hogy az impulzusteljesítmény-sűrűség csökkenése az áteresztés
romlását időben késlelteti, illetve elég alacsony érték esetén az áteresztés csökkenése a besugárzás
ideje alatt be sem következik. Rögzített ρa átlagteljesítmény-sűrűség (az átlagteljesítmény és a
foltátmérő hányadosa) és impulzusidő mellett tehát létezik egy kritikus ρp* impulzusteljesítménysűrűség, amelyet meghaladva az áteresztés a besugárzási időtartományban romlani kezd, és amely alatt
az áteresztés időben állandó. Az impulzusteljesítmény-sűrűség további növelése az áteresztés nagyobb
értékű csökkenését eredményezi a besugárzási idő alatt. Adott impulzusteljesítmény-sűrűség mellett az
impulzusidő csökkentése a degradáció kezdetét szintén késlelteti. Másképp fogalmazva rövid
impulzusok esetén az anyag nagyobb impulzusteljesítmény-sűrűséget is el tud viselni adott ideig. A
ρp* értékét tehát az impulzusidő módosíthatja, mert rövidebb impulzusidőhöz nagyobb ρp* érték, míg
hosszab impulzusidőhöz kisebb ρp* tartozik. A 75. ábraés 77. ábra alapján az is megállapítható, hogy
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ρp* értékét az átlagteljesítmény-sűrűség is módosíthatja. A foltátmérő növelése, amely az impulzus- és
az átlagteljesítmény-sűrűség értékét is csökkenti, a degradáció kezdetét szintén későbbi időpontok felé
tolja el. Tehát ha ρa értékét csökkentjük, ahhoz nagyobb ρp* érték tartozik, és fordítva. Az
elmondottakat a 78. ábra szemlélteti vázlatosan. A leírt módszer arra is alkalmas, hogy segítségével
azokat a paramétereket - adott átlagteljesítményhez tartozó impulzus-beállításokat és foltátmérőt megkeressük, amelyek mellett az anyag adott besugárzási ideig még áteresztéscsökkenés nélkül
átvilágítható.
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78. ábra. A kritikus impulzusidő és impulzusteljesítmény-sűrűségek értelmezése
5.1.4

PP lézeráteresztésének vizsgálata

A 79. ábra a lézersugár átlagteljesítményének hatását látjuk a PP áteresztésére, az átlagteljesítmény
értékét az impulzusfrekvenciával szabályoztuk. A vizsgált átlagteljesítmény-tartomány két részre
osztható, amelyeken belül az áteresztés külön-külön állandó: a transzparencia értéke a 120 W-nál
nagyobb értékek esetén 2%-kal nagyobb, mint a 40 W-tól 120 W-ig tartó tartományban. A különbség
oka az lehet, hogy az anyag a második tartományban alkalmazott teljesítmények esetén az elnyelt és
hővé alakult sugárzás hatására megolvad, de nem degradálódik. Az olvadás hatására az anyagban
belső szerkezetátalakulás történik, mert a részben kristályos szerkezetű polimer olvadáspontja felett
kristályos hányad is megolvad, ami az áteresztés növekedését eredményezi.
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79. ábra. Az átlagteljesítmény hatása a polipropilén lézersugaras áteresztésére
A foltátmérő PP átresztésére gyakorolt hatását a 80. ábra mutatja be. Az 5 mm-es és 4 mm-es átmérők
esetén a már bemutatott tipikus görbéket láthatjuk, ahol az áteresztett teljesítmény értéke a besugárzás
végére állandó értéket vesz fel. A 3 mm-es foltátmérők esetén megfigyelhető, hogy a görbe egy lokális
minimum elérése után növekedni kezd: ez az anyag megolvadásával, és elvékonyodásával
magyarázható. A 3 mm-es és 2,5 mm-es foltátmérők esetén a PP lemez a sugárzás kilépő oldalán
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vékonyodni kezd, a lézerfolt helyén egy üreg formálódik, amely a besugárzási idővel arányosan
mélyül. Az anyag megolvadása és vékonyodása magyarázhatja az áteresztés folyamat végén emelkedő
értéket, de ezt már nem tekinthető a lézerbeállítások hatásának. Az említett üregképződés
eredményeképpen szélsőséges esetben az anyag át is lyukadhat, ahogy azt a 2,5 mm-es átmérővel
besugárzott anyagok példája mutatja. Ezekben az esetekben a teljesítménysűrűség annyira nagy, hogy
az a műanyag tönkremenetelét okozza, amit a folyamat kezdetétől eső görbék, valamint az anyagban
kialakuló apró buborékok mutatnak. A folyamat végére viszont a lemez a leírt módon átlyukad, a mért
teljesítmény pedig állandósul, vagy növekedni kezd. A leírt folyamat csak a 4 mm-nél kisebb
foltátmérők esetén jelentkezik, ezért ebben az esetben is meghatározható egy kritikus
átlagteljesítmény-sűrűség, amely alatt az áteresztés a vizsgált besugárzási időtartományban állandó,
felette viszont változni kezd. A 81. ábra a PP lemezek felületeit láthatjuk a különböző foltátmérők
esetén.
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80. ábra. Különböző lézerfolt-átmérőkhöz tartozó áteresztésgörbék polipropilén esetén

Pa = 120 W
Ep = 2 J
tp = 0,5 ms

81. ábra. A polipropilén lemez alsó és felső felülete a besugárzás után, különböző lézerfolt-átmérők
esetén
A PMMA vizsgálata során tapasztaltaktól eltérően a PP anyag áteresztése nem mutat változást a
lézerimpulzus-beállítások hatására az általunk vizsgált tartományban. Ennek oka, hogy az alkalmazott
átlagteljesítmény-sűrűség a kritikus értéknél kisebb, ahol az impulzusbeállításokkal változó
impulzusteljesítmény-sűrűségnek sincs hatása az áteresztésre. A görbék a besugárzási idő végére
vízszintesek, ezért az áteresztés értéke a mért adatokból számítható. A kapott eredmények a 82. ábra
láthatók.
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82. ábra. A lézerimpulzus-beállítások hatása a polipropilén transzparenciájára
5.1.5

Adalékok hatása a polipropilén áteresztésére

Relatív teljesítmény (%)

A kísérletek során megvizsgáltuk néhány adalék hatását is a PP áteresztésére. A kísérletek eredménye
a 83. ábra látható. A bór-nitrid és a talkum adalék a műanyag áteresztését már a vizsgált legkisebb
mennyiség esetén is 0%-ra csökkenti, természetesen a nagyobb töltési fokok esetén ez nem változik.
Az anyagba belekevert szervetlen szemcsék a beérkező lézersugarat szórják és elnyelik, ami már kis
mennyiség mellett is az áteresztés erős csökkenését eredményezi. Az üvegszálak ugyan a lézer
számára átjárhatóak, de a sugárzást szórják az anyagban, növelve ezzel a sugár anyagban megtett útját
és fokozva az elnyelődést; az átjutó sugár teljesítménye ezért a vártnál kisebb. Esetünkben az
üvegszál-töltés hatására az áteresztés a 70%-os értékről kb. 10%-os értékre romlik.
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83. ábra. Adalékok hatása a polipropilén áteresztésére
Az áteresztésmérés eredményeit összegezve elmondható, hogy a leírt módszerrel eredményesen
határozható meg a különböző anyagú, vastagságú és összetételű műanyagok lézersugaras áteresztése,
és a műanyag áteresztésének besugárzási időfüggése is az alkalmazott lézeres beállítások mellett.
Meghatározható továbbá az a kritikus átlagteljesítmény-sűrűség és impzulzusteljesítménysűrűségérték, amely felett az anyag áteresztése csökkenni kezd adott besugárzási idő és impulzusidő
esetén. A műanyagok áteresztésének besugárzási időtől való függése alapján a polimerek 3 csoportra
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bonthatóak attól függően, hogy az áteresztés a besugárzási idő alatt állandó, vagy csökken, illetve
mennyi idő után csökken. A PMMA és a PP műanyag áteresztése erősen függ a lézeres
impulzusbeállításoktól: az anyag a nagy átlagteljesítmény- és impulzusteljesítmény-sűrűségű, illetve
hosszú impulzusokat nem, vagy csak a besugárzási idő egy részéig képes elviselni, ezt követően
áteresztése romlani kezd, amit az anyagban bekövetkező bomlás idéz elő. Az áteresztés romlását
előidéző kritikus beállítási tartományon kívül a PMMA áteresztése impulzusüzemű Nd:YAG sugárzás
esetén 93%, ami a vastagságtól elhanyagolható mértékben függ, a PP anyagé pedig 67%. A vizsgált
PP és PA anyagok áteresztése 65% és 40%, az ABS és PC anyagok a mérések tartományában a
lézersugarat nem engedik át. A PP áteresztését a bór-nitrid és talkum adalék már a legkisebb, 4%-os
illetve 10%-os vizsgált mennyiségben is 0 % –ra csökkenti, míg a 20%-os üvegszál-töltés hatására az
áteresztés 20%-ra csökken.
5.2

Termikus vizsgálat eredményei

A hőmérsékletmérési kísérletek során először a különböző lézerkicsatolási módok hatását vizsgáltam
az acél felületi hőmérsékletére, az A helyzetben, amikor az acélmintát közvetlenül sugározom be, a
műanyaglemez felhasználása nélkül. A mérési eredményeket a 84. ábra mutatja be. Az ábrán
megfigyelhető a tipikus lézersugaras hevítési folyamat: a gyors felhevülés után a minta a legnagyobb
hőmérsékletet a besugárzás végén, a lézer kikapcsolásának pillanatában éri el, majd ezt követően egyre
lassuló ütemben hűlni kezd, amíg a környezet hőmérsékletét el nem éri. A diagramból azonnal látható,
hogy a várakozásoknak megfelelően a hosszabb hevítési idő azonos impulzusbeállítások (1. és 3.)
esetén nagyobb maximális hőmérsékletet okoz; a görbék az 1. beállítás mellett 4 s, míg a 3. beállítás
alkalmazásakor 7 s után érik el a maximumot. Megfigyelhető az is, hogy a két görbe a 4. másodpercig,
amikor a hevítés az 1. beállítás mellett véget ér, együtt halad, vagyis a hevítés sebessége megegyezik.
Ezzel szemben a 2. beállítás esetén, amikor az impulzusfrekvencia kisebb, az impulzusenergia pedig
nagyobb volt a másik két beállításhoz képest, a folyamat végére elért legnagyobb hőmérséklet az I.
görbéhez viszonyítva nagyobb, és ebből fakadóan a hevítés sebessége is nagyobb érték, hiszen a
hevítés ideje megegyezik. A kísérletek során az átlagteljesítmény változatlanul 200 W volt.
Elmondható tehát, hogy az átlagteljesítmény önmagában nem jellemzi egyértelműen a hevítési
folyamatot impulzusüzemű lézerek esetén: a folyamatra hatással vannak az impulzusok jellemzői,
vagyis a lézerkicsatolási mód is.

Hőmérséklet (C°)

700
600
500

1. beállítás
2. beállítás
3. beállítás

400
300
200
100
0
0

10
Beállítás száma
1. beállítás
2. beállítás
3. beállítás

20
Pa (W)
200
200
200

30 Idő (s) 40
thev (s)
4
4
7

fp (Hz)
100
5
100

50
tp (ms)
0,5
10
0,5

60

70

Ep (J)
2
40
2

84. ábra. A lézerkicsatolás módjának hatása a fémcsap hőmérsékletére az A helyzetben
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Hőmérséklet a legnagyobb
értékhez viszonyítva (%)

A kicsatolási módok közti további érdekes különbség a hőmérséklet változásának jellege a hevítés
közben. Amíg a termopárral történő mérés a hőmérséklet-változás lefutásáról nem ad részletes
információt, mert a folyamat közben tapasztalható, az impulzusjellemzőkből adódó jelenségeket
kisimítja, addig a termovíziós kamera segítségével a hevítési folyamat jellege vizsgálható. A 85. ábra a
hőmérséklet változását mutatja be a csap homlokfelületének közepén, „A” helyzetben, az 1. és a 2.
beállítás esetén.
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85. ábra. Hőmérséklet-változás a homlokfelületen a különböző lézerbeállításokkal történő hevítés
esetén, A helyzetben
Az ábrán látható, hogy a hőmérsékletváltozás jellege egészen más a két esetben. Nagy
impulzusfrekvenciát és kis impulzusenergiát használva a hőmérsékletváltozás folyamatos, nem vehető
észre ingadozás a folyamat közben, míg kis frekvencia és nagy energia esetén a felület hőmérséklete
erősen ingadozik. A felvételen jól kivehető a minden egyes impulzus hatására bekövetkező
hőmérsékleti csúcs: az acél a rövid impulzus alatt közölt hőt nem tudja elvezetni, ezért az a felület
közeli anyagrétegben feltorlódik. A jelenség magyarázatot ad a termopárral mért hőmérsékletek
különbségére a két beállítás között: a 2. beállítást alkalmazva az anyagnak rövid ismétlődő
hőmérsékletciklusokat kell elviselnie, amelyek legnagyobb hőmérséklete nagyobb, mint az 1. beállítás
esetén.
A 86. ábra a három beállítás hatása látható a hevítés során mért maximális hőmérsékletre, mindhárom
helyzetben. Ahogy az a 84. ábra már megfigyelhető volt, az impulzusbeállítások, valamint a hevítés
hossza eltérést okoznak a legnagyobb hőmérséklet értékében. A legnagyobb hőmérsékletet az A
helyzetben kapjuk, amikor a lézernyaláb az acélt közvetlenül hevíti. A B helyzetben, amikor a PMMA
lemez a hevítés közben az acél felett van, de ahhoz nem ér hozzá, a hőmérséklet kissé csökken: a
PMMA a sugárzás átlagosan 7%-át nem engedi át, ami a hőmérséklet értékét csökkenti. A
hőmérséklet-csökkenéshez a 2. és 3. beállítás esetén hozzájárul az acél nagy hőmérséklete: a
műanyaglemez már az acél hősugárzásának hatására is megolvad, és az anyagban buborékok jelennek
meg, amelyek az áteresztést rontják. A C helyzetben az acélcsap a műanyagba süllyed, aminek
hatására az acél hőmérséklete jelentősen csökken. Ebben az esetben a kötés kialakulásának leírása
során megadott módon az acél hőt ad át a műanyagnak, amely ennek hatására megolvad, és részben
bomlik is. A műanyag hőszükséglete a hevüléshez és a fázisátalakulásokhoz a fém hőmérsékletét
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csökkenti, amelyhez hozzájárul a bomlásból származó buborékok miatt gyengülő lézersugár-áteresztés
is. Az eredményeket a 86. ábra mutatja be.
Legnagyobb hőmérséklet
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86. ábra. A hevítés során mért legnagyobb csaphőmérsékletek a fém csap élénél különböző
helyzetekben és beállítások esetén
A 86. ábra az 1. beállítást a 2.-kal összehasonlítva megfigyelhető, hogy az A és B helyzet esetén a
hőmérséklet az 1. beállítás mellett kisebb és 2. beállítás mellett nagyobb, míg C helyzetben a jelenség
megfordul, és a hőmérséklet 2. beállítást alkalmazva lesz kisebb, az 1. beállítással pedig nagyobb. A
hőmérséklet változása tehát a csap PMMA-ba való belenyomása miatt a 2. beállítás esetén jóval
nagyobb. A csapok felületén megfigyelhető továbbá az A helyzetben, hogy az 1. beállítást alkalmazva
a csap felületén mindössze futtatási szín alakul ki, a 2. és 3. beállítás mellett viszont részben
megolvad; a 2. beállítás esetén a csap homlokfelületén szabályos olvadéktócsa alakul ki, amelynek
mélysége 0,2 – 0,3 mm. A C helyzetben viszont egyik beállítás esetében sem olvad meg az acél
felülete. A jelenséget a 87. ábra szemlélteti.

87. ábra. A csapok homlokfelülete a különböző helyzetek és beállítások esetén
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Mivel a folyamat közben az 1. és 2. beállítás során alkalmazott lézeres átlagteljesítmény egyezik, a
jelenségből arra következtethetünk, hogy a 2. beállítás hatása a felülethez közeli anyagrétegekben
erősebb: az anyag a ritkább, de nagyobb energiájú impulzusok által bevitt hőt nem képes az impulzus
ideje alatt az anyag belseje felé elvezetni, ezért az anyag felülete erősebben felhevül és megolvad. Ez
egyúttal azt is eredményezi, hogy a felülethez közeli anyagban felgyülemlő hőt az acél könnyebben le
tudja adni környezete felé: ez eredményezi a csap hőmérsékletének nagyobb csökkenését a 2. beállítás
esetén az 1. beállításhoz viszonyítva. A felület megolvadása a 2. beállítás esetén a B helyzetben még
megfigyelhető, de C helyzetben teljesen megszűnik, vagyis a csap hőmérséklete már nem éri el az
olvadáspontnál nagyobb hőmérsékletet.
A termovíziós kamera segítségével lehetőség van a felszín hőmérsékleteloszlásának meghatározására.
Elsőként a csap palástfelületének hőmérsékleteloszlását rögzítettem, az 1. beállítás és az A helyzet
mellett. A felvételekből készült képsorozat a 88. ábra látható, amely bemutatja a hevítési folyamatot:
az 1. - 4. képen a hevítés, a 4. képen a maximális hőmérséklet elérésekor kialakult eloszlás, míg az 5.
képen a hűlés kezdete látható.

88. ábra. A csap hevítése során kialakuló hőmérsékleteloszlás a csap palástján, az 1. beállítás és A
helyzet esetén
A 88. ábrán megfigyelhető, hogy a paláston látható izotermák vízszintesek, és a paláston körbefutnak.
A hőmérséklet rögzített időpillanatban a sugár mentén, vagyis vízszintes irányban állandó, és csak a
homloktól való távolság függvénye: a palástfelületen a homloktól távolodva a hőmérséklet monoton
csökken. Az izotermák a hevítés során a tengely irányában lefelé haladnak, a csap hőmérséklete a
homlok és a palást többi része között csak a lézer kikapcsolása után kezd kiegyenlítődni. A jelenség a
lézernyaláb módusának körszimmetriájával magyarázható: mivel a lézerfolt és a csap homlokfelülete
egybeesik, a lézernyaláb tengelye is egybeesik a csap szimmetriatengelyével, és a kialakuló
hőmérsékleteloszlás is körszimmetrikus. A fent leírt jelenséget mutatja be a 89. ábra, ahol a csap
palástfelületén megfigyelhető izotermák alakját ábrázoltam, a homloktól távolodva a hevítés 4.
másodpercében, valamint a csap palástjának függőleges hőmérséklet-eloszlása látható, a hevítés
különböző időpillanataiban.
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Hőmérséklet a
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89. ábra. A csap palástján kialakuló izotermák a hevítési folyamat során (a), és a maximális
hőmérséklet elérésekor (c), az 1. beállítás és ’A’ helyzet esetén, valamint a diagramokon bemutatott
izotermák helye a csap palástján (b)
A 90. ábra a homlokfelület hőmérsékleteloszlása figyelhető meg, a 88. ábra hasonló módon: az 1. - 4.
képen a hevítés közben, a 4. képen a maximális hőmérséklet elérésekor, míg az 5. képen a hűlés
kezdetekor kialakuló hőmérsékleteloszlás látható. A 91. ábra a homlok közepére illesztett átmérő
mentén kialakuló hőmérsékleteloszlást szemlélteti, különböző időpillanatokban. Az ábrákon jól
látható, hogy a felület közepe hevül fel leggyorsabban, és a legnagyobb hőmérsékletre, vagyis a
homlokfelületen a hengeres csap élétől sugárirányban befelé monoton módon növekszik a hőmérséklet
és a csap közepén éri el a maximumát. Az eloszlást megmagyarázza a lézernyaláb teljesítményének
Gauss eloszlása a sugár mentén: az acél felületén felvett hőmérsékleteloszlások alakja szintén
haranggörbéhez hasonlítható. A jelenség miatt a homlokfelület közepén az acélnak és a műanyagnak is
hosszabb ideig tartó, nagyobb hőmérsékletet kell elviselnie, mint a homlok szélén. A hőmérséklet
kiegyenlítődése az acél hővezetésének köszönhetően csak a besugárzás végén, illetve a lézersugár
lekapcsolása után kezdődhet meg. A jelenség a későbbiekben leírt buborékképződésre jelentős hatást
gyakorol.

90. ábra. A csap hevítése során kialakuló hőmérsékleteloszlás a csap homlokán, az 1. beállítás és A
helyzet esetén
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Hőmérséklet a
legmagasabb értékhez
viszonyítva (%)
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91. ábra. Hőmérsékleteloszlás a csap homlokán az idő függvényében, az 1. beállítás és ’A’ helyzet
esetén
A 92. ábra a csap metszetének hőmérsékleteloszlása látható a 88. ábra és 90. ábra megegyezően
ábrázolva. A metszeti hőmérsékleteloszláson szintén a lézernyaláb Gauss-teljesítményeloszlásának
hatása figyelhető meg: a csap közepén a hevítés gyorsabb, így az anyag mélyebb tartományai is
erősebben felhevülnek. Megfigyelhető az ábrán a szimmetrikus eloszlás is, amely a külső paláston
kialakuló vízszintes, és a lefelé haladó izotermákért felelős. A metszetből az is kiderül, hogy a csap
palástján mért hőmérsékletnél nagyobb érték alakul ki a homlokoldalon, azon a felületen, ahol a
lézersugár elnyelődik.

92. ábra. A csap keresztmetszetében kialakuló hőmérsékleteloszlás a hevítés során, az 1. beállítás és
’A’ helyzet esetén
A hőmérsékletmérés eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a lézerkicsatolás befolyásolja a
hevítés sebességét és az anyag által elért legnagyobb hőmérsékletet állandó átlagteljesítmény mellett
is: a nagyobb energiájú, de ritkább impulzusok a felület közeli anyagréteget jobban felhevítik, és
pulzáló hőmérsékletlefutást idéznek elő, amikor minden egyes impulzus önálló hőmérsékleti csúcsként
jelenik meg a hőmérséklet-idő diagramban. A PMMA jelentősen csökkenti az acél kötési folyamat
során elért hőmérsékletét; ebben kisebb részben a műanyag áteresztése, míg nagyobb részben a
műanyag által elvont hő játszik szerepet. A csap felületén kialakuló hőmérsékleteloszlás olyan, hogy a
homlokfelületen a hengeres csap élétől sugárirányban befelé a középpontig monoton módon növekszik
a hőmérséklet, míg a palástfelületen a homloktól távolodva a hőmérséklet csökken. Az eloszlás oka a
lézernyaláb TEM00 módusa: a hőmérsékleteloszlás a lézernyaláb Gauss-teljesítménysűrűségének
megfelelően alakul. A palástfelületen az izotermák vízszintesek és körbefutnak, míg a homlokoldalon
a leggyorsabban a középpont hevül fel, és ennek megfelelően a legnagyobb hőmérséklet is ebben a
pontban alakul ki. A hevítés sebessége a homlokfelületen igen nagy, meghaladja a 100°C/s értéket is.
A folyamat közben és a folyamat végén kialakuló jellegzetes hőmérsékleteloszlásokat a 93. ábra
mutatja be.
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a)
b)
93. ábra. A lézersugaras hevítés hatására kialakuló jellegzetes hőmérsékleteloszlás a folyamat közben
(a) és végén (b)
5.3

A kötés kialakulásának leírása

A kötési kísérletek során a különböző műanyagok és az acélcsap kötésekor a 4.2 fejezetben leírt
készüléket használtam és az ott leírt módon jártam el. Az így készített fém-polimer lézersugaras kötés
kialakulása két fázisra osztható: az első fázisban a lézersugár a számára áteresztő műanyaglemezen kb.
90%-ban áthalad, majd eléri az acélcsap homlokfelületét, és felhevíti azt. A felhevült acél hője egy
részét átadja a polimernek, amely ettől meglágyul, majd megolvad, esetleg bomlani kezd. A
folyamatot a 94. ábra szemlélteti.
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b)
94. ábra. A lézersugaras kötés kialakulásának fázisai (a) és folyamatdiagramja (b) 2 mm vastag
PMMA lemez, 3,2 N kezdeti nyomóerő és 6 s hevítési idő esetén
A 94. ábra 1-el jelölt meglágyult polimerbe a rugó által létrehozott nyomóerő hatására a csap
belesüllyed, a felesleges anyag pedig a csap palástja mentén hátrafolyik, és a 2-vel jelölt sorját képez a
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lemez felszínén a csap körül. A sorja térfogata a kötés kialakulása során folyamatosan növekszik, amíg
a 3-mal jelölt térfogatát el nem éri. Mivel a csap hőmérséklete a palást mentén hátrafelé egyre kisebb,
ezért a műanyag viszkozitása a csap mentén hátrafelé csökken. A csökkenő viszkozitás a csap
homlokfelülete felett az olvadt műanyagban fellépő nyomást növeli, elősegítve ezzel a két anyag jobb
kapcsolódását, és az acél felületén található üregek kitöltését. A folyamat során az olvadt műanyag
kitölti a felület egyenetlenségeit, mikroüregeit, és szoros kapcsolatba kerül az acél felületével. Ez
lehetővé teszi a megfelelő adhézió kialakulását, amellyel részletesebben az 5.5 fejezet foglalkozik. A
csap besüllyedése a műanyagba a kötés készítésének második fázisában, a lézer kikapcsolása után is
folytatódik egy rövid ideig, amíg a két anyag le nem hűl. A hűlés során a sorja a lemez felületén a 4-el
jelölt térfogatba húzódik össze. A sorja nagy porozitása és ridegsége miatt könnyen le is válik, így
nem vesz részt a kötőerő kialakításában. A folyamatot a 94. ábra mutatja be. Az eljárás előnye, hogy
az anyag hevítése nem a teljes térfogatban történik, hanem csak a kötés felületén, mert a lézersugár
energiája az acél homlokfelületén alakul hővé. Ennél fogva az acél és a műanyag belső szerkezete a
lehető legkisebb termikus igénybevételnek van kitéve a folyamat során.
5.4

Kötés készítése különböző műanyagokkal

A kötési kísérletekhez használt PMMA polimer megválasztását előkísérletek előzték meg, amelyek
célja a kötéshez a kötési erő szempontjából legalkalmasabb polimer keresése volt. A kísérletek során
PMMA, PA6, ABS, PC, PP és POM anyagokat használtam, amelyekkel a 4.3 fejezetben leírt, a
későbbi PMMA-val végzett kísérletek során is alkalmazott módon készítettem kötést. A kísérlethez
használt ABS és PC nem rendelkezett megfelelő áteresztéssel, mert az anyag besugárzás felőli oldala
megégett, kötés pedig nem jött létre. A két anyagot a későbbiekben ezért nem használtam a
kötésekhez. A PMMA, PA6, POM és PP anyagokkal készült kötések benyomódás és kötési erő
diagramjai láthatóak a hevítési idő függvényében azonos beállítások mellett a 95. ábrán.
A diagram alapján látható, hogy a PMMA-t használva a többi polimernél lényegesen jobb kötési
erővel rendelkező kötést tudtam készíteni. A jó kötésszilárdság mellett fontos szempont volt a polimer
átlátszósága a látható fény hullámhosszán, mert lehetőség volt a határfelület mentén lejátszódó
jelenségek, mint a buborékképződésnek könnyű és jó megfigyelésére a folyamat után. A nagy kötési
erő és az átlátszóság miatt tehát a PMMA anyagot választottam a kötés polimer partnereként.
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95. ábra. Az előzetes kísérletek során kapott hevítési idő – benyomódás (a) és hevítési idő– kötési erő
(b) diagramok különböző műanyagok esetén
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5.5

A kötés kialakulásának elemi okai

A kötéserősségért felelős elemi folyamatok vizsgálata igen összetett feladat, amely akár önálló
dolgozat témáját is adhatná. A kutatás során az elemi okok feltárása részben ezért, részben pedig a
rendelkezésre álló erőforrások miatt csak kisszámú minta vizsgálatára, és a megfigyelhető folyamatok
alapvető bemutatására szorítkozik.
A kötőerő kialakulásáért a 2.2 fejezetben leírtak szerint általában nem egy, hanem egyszerre több
jelenség tehető felelőssé. A mechanikai elmélet szerint a kötés kialakulásának oka az alakzárás, amely
úgy alakul ki, hogy az olvadt műanyag kitölti a fém felületén található felületi egyenetlenségeket, és a
folyamat eredményeképpen alakzáró kötés alakul ki. A jelenség PMMA és acél esetén kimutatható: a
hevítés során megolvadó PMMA felveszi az acél felületén található üregek és mélyedések alakját. A
műanyag kitölti az esztergálás során a szerszámgeometria miatt kialakult barázdákat, és forgácsleválás
során keletkező apró mélyedéseket egyaránt. A jelenségre a 96. ábra mutat példát.

96. ábra. A műanyag és az acél határfelületének fénymikroszkóppal készült metszeti felvételei
A termodinamikai és kémiai elméletek szerint kialakuló első- és másodrendű kötések feltétele a két
anyag atomjainak és molekuláinak igen szoros kapcsolata a folyamat során. A SEM felvételeken az
anyagok szoros kapcsolata a határrétegben kimutatható, a határréteg közeli SEM felvétele a 97. ábra
látható.

97. ábra. Fém-polimer határfelület 35000-szeres nagyítással készült SEM felvétele
A kötés készítése során a kötőerő kialakulásában szerepet játszhat a fém felületén található oxidréteg.
Összetétel-elemzéssel kimutatható a határfelületen és a határfelület közvetlen közelében az oxigén
jelenléte, mivel azonban a PMMA is tartalmaz oxigént, erről nem állíthatjuk egyértelműen, hogy oxid.
Az EDX-el készült összetétel-elemzés eredményeit és helyét a kötés metszetén a 98. ábra mutatja be.
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98. ábra. EDX vizsgálat helye a minta metszetén (a), a határréteg-vizsgálat segítségével kimutatható
elemek a határrétegnél (b) és az acél felőli oldalon és a határréteg közelében (c)
A kötésre jellemző a jó adhézió: megfelelő beállítások alkalmazása mellett a kötés a műanyagban
szakad. A fém felületén ekkor szabad szemmel is jól látható PMMA darabok maradnak, illetve
mikroszkóp segítségével a fém felületén szabad szemmel nem látható polimerréteg figyelhető meg. A
jelenségre a 99. ábra mutat példát. Az acél felületén az esztergálás miatt kialakuló jellegzetes struktúra
mellett a szakított felületen erre merőleges mintázat is megfigyelhető, amely a kötés előtt nem volt
jelen a mintán, a jelenség a 100. ábra látható. A mintázat oka a polimer anyag jelenléte a fém felületén,
amely közvetlenül a határréteg mellett, de az alapanyagban szakadt. A felületen szakítás után maradt
műanyagot RAMAN spektroszkóp segítségével azonosítottuk be, a felületen maradt szabad szemmel
is látható darabon és a vékony rétegen is egy-egy mérést végezve. A szabad szemmel is megfigyelhető
műanyag és a vékony réteg spektrumának eltéréseit az anyagban fellépő bomlás hatására keletkező
kisebb molekulatömegű szénhidrogének okozzák. A spektrumok a 101. ábra láthatók. A kisebb
molekulatömegű szénhidrogének által alkotott anyag határfelületi energiája az eredeti polimerhez
képest megnő, mert a bomlás hatására megnövekedett moláris felület energiatöbbletet hordoz. A
határfelület mentén kialakult, megváltozott kémiai állapotú anyagrész ilyen módon az adhéziót
erősíteni képes, a polimer bomlása pedig hozzájárulhat az adhézió javításához. Miután a lézersugaras
eljárásra a nagy hevítési sebesség, a polimerre pedig a rossz hővezetőképesség jellemző, a leírt
folyamat csak a kötés határfelülete mentén jelentkezik.

99. ábra. PMMA darabok az acél felületén a szakítóvizsgálat után
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Intenzitás (önkényes egység)

a)
b)
100. ábra. Az acél homlokfelülete a kötés előtt (a) és a kötés elszakítása után olyan helyen, ahol a
polimer jelenléte a felületen szabad szemmel nem látható (b)
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101. ábra. Az elszakított acélminta felületén található műanyag RAMAN spektrumai
A bemutatott eredmények alapján látható, hogy a kötés szilárdságának kialakításában fontos szerepet
játszik a mechanikai adhézió, de a szilárdságot feltehetően a mechanikai, a termodinamikai és esetleg
a kémiai adhézió együttesen adja, amelyek feltétele, hogy a két anyag szoros, atomi szintű kapcsolata
a határréteg mentén létrejön. Az kötésben kialakuló jó adhézió bizonyítéka, hogy az acél felületén
vékony rétegben a kötés után is fellelhető a műanyag.
5.6

A buborékképződés jelensége

A kötés készítése során valamennyi esetben megfigyelhető a buborékok fejlődése a polimer anyagban,
a határfelülethez közeli rétegben. A kifejlődő buborékok egyrészt anyagfolytonossági hiányt
jelentenek, ezért a kötés szilárdságát csökkentik, másrészt viszont több irodalmi forrás szerint
(elsősorban nem penetrációs kötéseknél) a kötés létrejöttének feltétele, és megfelelő eloszlásban és
méretben a kötéserősséget növelik, mert a határréteghez közeli műanyagban a nyomást növelik,
segítve ezzel a mikro üregek kitöltését és a két anyag szoros kapcsolatát. A buborékok képződésének
folyamata ezért a kötés kialakulásának fontos kísérőjelensége. A kötés határfelülete mentén kialakuló
buborékok a 102. ábra láthatók.
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Lv = 2 mm
Pa = 200 W
thev = 3 s; 7 s
Fnyom = 3,2 N

a)
b)
102. ábra. A kötés határfelülete mentén kialakuló buborékok 3 s-os (a) és 7 s-os (b) hevítési idő, és 3,2
N nyomóerő mellet
A PMMA polimer a hőmérséklet emelésének hatására az üvegesedési hőmérsékletet túllépve először
nagyrugalmas állapotba kerül, majd megolvad, végül bomlani kezd, a 2.1.1 fejezetben leírt módon. Az
anyag termikus jellemzői a DSC és TGA eljárásokkal vizsgálhatók: az említett eljárásokkal az
üvegesedési hőmérséklet és a bomlás kezdő- és véghőmérséklete meghatározható. A 103. ábra a
kísérletek során használt PMMA anyag DSC és TGA görbéjét mutatja be.
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103. ábra. A kísérletek során használt PMMA DSC és TGA görbéi 15°C/min hevítési sebesség esetén
A DSC görbében látható első kisebb esés 115°C-nál az üvegesedési hőmérsékletet jelzi, amely ebben
az esetben Tg = 117°C; ez az irodalomban megadott értékkel nagyjából megegyezik. A bomlás
kezdőhőmérséklete 290°C, míg véghőmérséklete kb. 450°C. Ekkor az anyag már teljes egészében
elbomlott, és gáz halmazállapotúvá vált. Az irodalom szerint a PMMA bomlásterméke szinte kizárólag
az anyag molekulaláncait építő metil-metakrilát monomer, amely keletkezésének hőmérsékletén gáz
halmazállapotú, mert forráspontja a polimer bomlási hőmérsékleténél kisebb. Az anyag a légkörből
nem vesz fel jelentős mennyiségű vizet, ezért a polimerből kipárolgó víz sem mutatható ki a hevítés
során. Az irodalmi adatokkal egyező eredményeket kaptunk a felhasznált PMMA bomlástermékeinek
elemzésekor [51, 52, 53]. Mivel az általunk használt anyagból felszabaduló gáz és az MMA monomer
tömegspektruma jól egyezik, elmondható, hogy az anyagból a bomlás során MMA keletkezik. Az
eredményeket a 104. ábra mutatja be.
A bomlás során keletkező gázok az anyagban az irodalmi források szerint buborékokat alkotnak a
felszín közelében. Mivel a hőmérsékletmérési kísérletek szerint a csapok hőmérséklete meghaladta a
polimer bomlási hőmérsékletét, ezért feltételezhető, hogy a buborékok a műanyag bomlása során
keletkeznek, és tartalmuk az anyag bomlásterméke, vagyis az MMA monomer. A
hőmérsékletméréseket a csapok palástfelületének felső részén végeztem, aminél a homlokfelület
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Ionáram (önkényes egység)

hőmérséklete nagyobb. A csapokon mért hőmérséklet és a PMMA bomlási hőmérsékletének viszonya
a 105. ábra látható.
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104. ábra. A kísérletekhez használt PMMA bomlástermékeinek és a referencia MMA monomer
tömegspektruma
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105. ábra. A csap él mellett mérhető hőmérsékletének és a polimer bomlási hőmérsékletének viszonya
C helyzetben
A buborékok keletkezésének helye az anyagban az irodalom szerint a felülethez közeli, 1 – 2 mm-es
réteg. Ennek oka, hogy a PMMA hővezetése rossz, ezért a hevítés során a hőbevezetés felületéhez
közel lévő anyagrész jobban felhevül, az anyagban a homogén hőmérsékletmező általában a hevítés
idejénél hosszabb idő alatt jön létre. A jelenség a PMMA-acél kötés esetén még fokozottabban
jelentkezik: mivel a lézersugaras hevítési folyamat nagyon gyors, a polimer anyagban az acélfelülettől
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mindössze néhány tized mm távolságban keletkeznek buborékok. A jelenséghez az is hozzájárul, hogy
a csap homlokfelülete felett megolvadt műanyag a nyomóerő hatására a csap felülete mentén oldalra,
majd hátrafelé áramlik. A homlokoldal fölött felhevült anyagvastagság így a folyamat során állandóan
vékony marad. A buborékok alakja a műanyag folyásának köszönhetően enyhén textúrált, a buborékok
sugárirányban kissé megnyúltak. A homlokfelület felett létrejött buborékokat mutatja be a 106. ábra.

a)
b)
106. ábra. Gázbuborékok a homlokfelület felett a kötés metszeti képén (a) és felülnézetben (b)
Amint az a 106. ábra látszik, a buborékok eloszlása a homlokoldal felett igazodik az 5.2 fejezetben
bemutatott hőmérsékleteloszláshoz: a felület közepén a hőmérséklet a hevítés során mindig nagyobb,
mint a kerület mentén, amitől a buborékképződés a középponthoz közelítve egyre intenzívebb.
A buborékok megtalálhatók az elkészült minta palástja mentén is. Ennek oka lehet a benyomódás
hatására a homlokfelület felől palást mentén hátraáramló olvadt polimer, amely a homlokfelület felett
keletkező buborékokat hátrafelé szállítja, de a buborékok létrejöhetnek a palástfelület nagy
hőmérséklete miatt is. A folyamat során a buborékok egy része a fémcsap felülete mentén áramló
olvadt polimerrel távozik, és a kialakuló sorja részét képezi. A 107. ábra az elkészült kötés
metszetében és egy elszakított műanyagmintán mutatja be a palást mentén keletkezett buborékokat. A
kihűlt mintáról készített metszet a kötés kialakulásának utolsó pillanatát örökíti meg: a palást mellett
így megfigyelhető buborékok már nem tudtak a sorjába távozni.

a)
b)
107. ábra. A műanyagban a palást mentén megfigyelhető buborékok a kötés metszeti képén (a) és a
szakítás után (b)
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Az anyag rossz hővezető képessége miatt a hevítés sebessége befolyásolja a buborékképződés
hőmérséklettartományát. Ha a hevítés sebessége nő, a legintenzívebb bomláshoz tartozó hőmérséklet
felfelé tolódik. A jelenség a 108. ábra látható, ami a PMMA anyag TGA és DTG görbéit ábrázolja
10°C/min és 80°C/min esetén. Mivel a lézersugaras hevítés sebessége meghaladja a 4500°C/percet,
ezért ez a hatás fokozottan érvényesülhet a lézersugaras kötés esetén, ami a buborékképződést
nagyobb hőmérsékletek felé tolja el.

0
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108. ábra. A PMMA bomlási hőmérsékletét és a legintenzívebb bomláshoz tartozó hőmérsékletet
megadó TG és DTG görbék
A buborékok és azok képződési folyamata jellemezhető a buborékok számával és a homlokfelülethez
viszonyított összterületükkel. A kötések sztereomikroszkópos felvétele és a 4.3.3 fejezetben leírt
módon készített elemzés eredménye és a 109. ábra látható növekvő hevítési idők esetén: a diagramban
a vízszintes tengelyen a gázbuborékok területarányát, míg a függőleges tengelyen a buborékok számát
tüntetem fel 5 mm vastag PMMA lemez és 6 N nyomóerő alkalmazása mellett.
Ahogy a fejezet elején olvasható, a buborékok képződése már a legrövidebb hevítési idő mellett is
jelentkezik. A hevítési idő növelésével a buborékok száma és területe is megnő, de 5 mm vastag
lemezek esetén 9 s-os hevítési idők felett a buborékok száma csökkenni kezd, területük további
növekedése mellett. Az 109. ábra fotóinak megfigyelésekor látható, hogy a buborékok ekkor a
növekedés során összeérnek, majd egyesülnek, amitől számuk csökken, de vetületi területük tovább
nő.
A kötés határfelülete mellett, a műanyagban tehát minden esetben keletkeznek gázbuborékok a
határfelület műanyag bomlási hőmérsékleténél nagyobb hőmérséklete miatt. A gázbuborékokat a
műanyag bomlásterméke alkotja. A buborékok az acélcsap homlokfelülete feletti 0,2 - 0,5 mm-es
műanyagrétegben keletkeznek, és eloszlásuk az 5.2 fejezetben bemutatott hőmérsékleteloszlásnak
megfelelően, amely a lézernyaláb TEM00 módusa miatt alakul ki, nem egyenletes: a sugár mentén
befelé haladva a buborékképződés egyre intenzívebb. A gázbuborékok területe a hevítés ideje alatt
folyamatosan növekszik, mert a műanyag a csap növekvő hőmérséklete miatt egyre hosszabb időt tölt
el bomlási hőmérsékleténél egyre nagyobb hőmérsékleten. A buborékok száma a hevítési időt növelve
eleinte nő, majd csökkenni kezd, mert a nagyméretűre nőtt buborékok egyesülnek.
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109. ábra. A kötések fényképei a műanyaglemez felől a hevítési idő függvényében, valamint a
keletkező gázbuborékok területének és számának viszonya
5.7

Lézeres beállítások hatása a benyomódásra és a kötéserőre

Szinte valamennyi, a fém-polimer kötéssel foglalkozó kutatás folyamatos üzemű lézerrel készített
kötés vizsgálatával foglalkozik. Ahogy arról már az irodalmi összefoglalásban is szó esett, az
impulzusüzemű lézerekkel készített kötésről, a lézeres beállítások kötés tulajdonságaira gyakorolt
hatásáról nincs információ. Az impulzusüzemű lézerek alkalmazásakor a lézerteljesítmény
szabályozása a folyamatos üzemtől eltérően az impulzusbeállítások változtatásával többféleképp is
történhet. Az 5.2 fejezetben láthattuk, hogy a különböző beállítások a hevítési folyamatra és az
áteresztés értékére is hatással lehetnek, ezért szükséges a különböző impulzusbeállítások
kötésszilárdságra gyakorolt hatásának vizsgálata.
A kísérletek során először az átlagteljesítmény benyomódásra és kötési erőre gyakorolt hatását
vizsgáltam, az átlagteljesítmény értékét az impulzusfrekvencia érékével szabályoztam, miközben a
többi impulzusjellemző és a hevítési idő állandó volt. Az eredmények a 110. ábra diagramjain
láthatók.
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110. ábra. Az átlagteljesítmény változásának benyomódásra (a) és kötési erőre (b) gyakorolt hatása
Megfigyelhető, hogy a benyomódás növekszik, ha az átlagteljesítményt növeljük. A 120 W-nál kisebb
átlagteljesítmény mellett a kötés még nem jön létre, nincs benyomódás és kötőerő, míg ennél nagyobb
teljesítményeket alkalmazva a benyomódás a teljesítménnyel arányosan monoton növekszik. Ennek
oka, hogy a teljesítmény növelése a hőmérséklet emelkedését és a polimer viszkozitásának
csökkenését okozza, ami nagyobb benyomódást eredményez. A benyomódás-változás alapján azt
várnánk, hogy a kötési erő is ennek megfelelően nő, hiszen a kötésben résztvevő anyagok
kapcsolódási felülete nagyobb lesz. Ennek ellenére a tendencia a várttól eltérő, mert jelentkezik az 5.6
fejezetben leírt buborékképződési folyamat: a gázbuborékok területe a teljesítmény emelkedésével
növekszik, ami a szilárdság lassuló növekedését eredményezi. Látható, hogy 160 W felett a kötési erő
már csak 6%-kal növekedik, amíg a kötési erő-érékek szórása növekszik a fokozódó buborékképződés
miatt. A teljesítmény és a benyomódás növekedése tehát nem okoz a benyomódásváltozással arányos
kötéserő-növekedést.
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Az átlagteljesítmény hatásának vizsgálata után, az átlagteljesítményt rögzítve az impulzusbeállítások
vizsgálatával folytattam. A 111. ábra és 112. ábra a karakterisztikán bejelölt 1. és 2. eset mérési
eredményeit, vagyis a rögzített impulzusenergia valamint a rögzített impulzusidő mellett mérhető
benyomódásokat és kötési erőket láthatjuk; az impulzus teljesítménye és frekvenciája az állandó
átlagteljesítmény megtartása miatt változott.
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111. ábra. A benyomódási mélység (a) és a szakítóerő (b) változása állandó impulzusenergia és
változó impulzusteljesítmény, valamint impulzusidő esetén
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112. ábra. A benyomódási mélység (a) és a kötési erő (b) változása állandó impulzusidő és változó
impulzusteljesítmény, valamint –frekvencia esetén
Az eredményekből látható, hogy sem az impulzusalak változása rögzített energia mellett, sem az
impulzus magasságának növekedése rögzített impulzusidő esetén nem okoz jelentős változást sem a
benyomódási mélységben, sem a kötési erő értékében: a benyomódás mindkét kísérletsorozat esetén
0,6 mm és 0,7 mm között alakult, míg a kötési erő kb. 210 N körül ingadozott. Az eredmények alapján
elmondható, hogy a vizsgált tartományok között az impulzusidő és az impulzusteljesítmény nem
gyakorol jelentős hatást a kötés minőségére, vagyis meghatározható olyan impulzusenergia-érték,
amely mellett az impulzus teljesítménytől független a benyomódás és a kötési erő mértéke. A
kísérletek során a lézerfolt átmérője 5 mm, a legnagyobb impulzusteljesítmény pedig ρp = 227,4
W/mm2 volt; mindkettő az 5.1.3 fejezetben meghatározott kritikus tartományon kívül esik. A vizsgált
tartományban tehát a beállítások a kötés minősége szempontjából semlegesek, azok a lézerberendezés
fenntartási szempontjai szerint optimálhatóak.
A 113. ábra a karakterisztikán bejelölt 3. eset, vagyis a rögzített impulzusteljesítmény mellett végzett
vizsgálat eredményei láthatók. Ebben az esetben az impulzusok ideje és energiája, valamint a
frekvenciája változott meg a mérési sorozat alatt. Az eredmények alapján látható, hogy a 8 J-nál
kisebb energiájú impulzusok esetén ebben az esetben sem változik a benyomódás és a kötési erő
jelentősen, amit ekkor is a viszonylag kis teljesítménysűrűség magyaráz. A nagyobb impulzusenergiák
alkalmazásakor viszont megfigyelhető a benyomódás 15%-os, és a kötési erő 35%-os visszaesése. A
folyamat magyarázata a hőmérsékleti folyamatokban és az PMMA áteresztésének változásában
keresendő. Ahogy arról az 5.1 fejezetben már beszámoltam, a nagy energiával, de kis frekvenciával
rendelkező impulzusok a műanyag áteresztésének romlását, az anyag degradációját okozhatják már a
folyamat elején. Az acél felületének hőmérséklete a kis energiájú, de nagy frekvenciájú
impulzusokhoz képest a 86. ábra. A hevítés során mért legnagyobb csaphőmérsékletek a fém csap
élénél különböző helyzetekben és beállítások esetén megfelelően 5%-kal kisebb. A gyengébb
áteresztés és a csökkenő hőmérséklet együttesen a nagyobb műanyagviszkozitás miatt kisebb
benyomódást, és csökkenő kötési erőt eredményez.
Az eredmények alapján az is kijelenthető, hogy rögzített átlagteljesítmény, hevítési idő, nyomóerő és
impulzus-teljesítmény mellett, az impulzusidő növelésével meghatározható olyan kritikus
impulzusenergia-érték, amely felett a benyomódás és ezért a kötési erő is csökken, valamint
meghatározható olyan impulzusenergia-érték is, amely mellett az impulzus teljesítménytől független a
benyomódás és a kötési erő mértéke.
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113. ábra. A benyomódási mélység (a) és a kötési erő (b) változása állandó impulzusteljesítmény és
változó impulzusenergia, -idő valamint -frekvencia esetén
A kötési kísérleteket folyamatos üzemű lézerrel is elkészítettem, az impulzusüzemnél használt 200 W
átlagteljesítmény beállításával, és felvettem a kötések hevítési idő-benyomódás, valamint hevítési időkötési erő diagramjait, hogy az eredményeket az impulzusüzemű lézerrel készült kötésekkel
összehasonlíthassam. A diagramokat a 114. ábra mutatja be.
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114. ábra. Hevítési idő-benyomódás (a) és hevítési idő-kötési erő diagramok (b) folyamatos és
impulzusüzemű lézerrel készült kötések esetén
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A folyamatos üzemű lézerrel készült kötések benyomódása azonos hevítési idő mellett az
impulzusüzemű lézerrel készült kötések benyomódásának 3,2 - 5,6-szorosa, ugyanakkor a kötési erő
megegyezik. A leírtak miatt a kötés létrehozására alkalmas időtartomány a folyamatos üzem esetén
eltolódott a 2 s-tól 5 s-ig terjedő tartományba. A diagramból az is látszik, hogy az impulzusüzemű
lézerrel készített kötés kötési ereje azonos benyomódás, vagyis kapcsolódási felület mellett nagyobb,
mint a folyamatos üzemű lézerrel készített kötésé. Az eltérés oka ebben az esetben is a hevítési
folyamatban keresendő: a folyamatos üzem hatására a hőbevitel és az acél felületének hőmérséklete is
nagyobb lesz, mint az impulzusüzem esetén. A nagyobb hőmérséklet hatására a benyomódás nagyobb
ugyan, de a műanyag erőteljesebb degradációja, amelyet a 115. ábra mutat be, a kötés szilárdságát
rontja.

a)
b)
115. ábra. Buborékképződés a homlokfelület felett 4 s hevítési idő, 200 W átlagteljesítmény és 3,2 N
nyomóerő alkalmazásával impulzusüzem (a) és folyamatos üzem (b) esetén
Az eredményeket összefoglalva elmondható, hogy az átlagteljesítményt növelve a benyomódás és a
kötési erő is növekszik, azonban a kötési erő növekedése a buborékképződés folyamata miatt a 200 Wos átlagteljesítményhez közeledve egyre kisebb. Az impulzusbeállítások hatása állandó
átlagteljesítmény mellett a karakterisztika alsóbb, a vizsgálat beállításait adó tartományaiban nem
jelentős sem a benyomódási mélységre, sem a kötési erőre. 8 – 10 J-nál nagyobb energiájú impulzusok
alkalmazása esetén azonban a kötés szilárdsága és benyomódása is csökken, amit a műanyag
lézerbeállítások hatására gyengülő áteresztése és a kisebb hőmérséklet magyaráz. A folyamatos üzemű
lézerrel készített kötések benyomódása nagyobb, mint impulzusüzem esetén, míg az elérhető
kötésszilárdság egyezik; az impulzusüzemmel készített kötések azonos benyomódás esetén nagyobb
kötési erőt adnak.
5.8

A kötés készítése és szakítása között eltelt idő hatása a kötési erőre

A fém-polimer kötések egyik nehézsége az irodalmi források szerint, hogy a kötés lehűlése során a két
anyag eltérő hőtágulása miatt belső feszültségek ébredhetnek. Mivel a műanyagok feszültségállapota
nemcsak terhelés-, hanem időfüggő is, ezért fontos lehet a kötés készítése, és a kötés terhelése, vagy
minősítése, jelen esetben szakítása között eltelt idő, mert ez a kötés szilárdságát befolyásolhatja.
A jelenség vizsgálatának érdekében a kísérletek során kötéseket készítettem, amelyek létrehozása után
változó, egyre hosszabb idő múlva szakítottam őket el, hogy az eltelt idő hatását a kötési erőre
megismerjem. A kísérletek eredményeit a 116. ábra mutatja be.
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116. ábra. A kötés és a szakítás közt eltelt idő hatása a kötési erőre 2 mm-es lemezvastagság és 6 s-os
hevítési idő esetén.
A diagramon látható, hogy a kötés készítése után közvetlenül, valamint a kötés után eltelt 12 óráig a
kötési erő kisebb, majd ezt követően növekedni kezd, és legnagyobb értékét 48 óra elteltével éri el. Ezt
követően a kötési erő már nem változik számottevően. Látható tehát, hogy a kötés után eltelt idő a
kötési erőre hatással van. Az eredmények alapján a kötések szakítóvizsgálatát mindig a kötés készítése
után 48 órával végeztem, ahol a szilárdság értéke állandósult. Az eredmények magyarázata lehet a
műanyag hőtágulása és a csap-lemez geometria: a PMMA hőtágulása az acél hőtágulásának 8-szorosa,
és a hevítés utáni zsugorodási folyamat a fémeknél megszokottnál jóval lassabban megy végbe. A
kötés lehűlése során ezért a PMMA a csap palástja körül zsugorodni kezd, és a csapra egy
zsugorkötéshez hasonló módon rászorul, ahogy arról a későbbiekben az 5.9.2 fejezetben szó esik. A
folyamat eredményeképpen a kötésszilárdság növelhető; a kötésgeometria lehetővé teszi, hogy a
hőtágulásbeli különbség a kötés előnyére, és ne a hátrányára váljon.
5.9

Hevítési idő hatása a benyomódásra és a kötési erőre

A lemez-csap kötés készítése során a hevítés és a nyomóerő hatására a csap a lemezbe süllyed. A
besüllyedés értéke a benyomódás, ami többek között a hevítési időtől függő érték: a hevítési idő
növelésével vizsgált tartományban a benyomódás is monoton növekszik, amit a 117. ábra szemléltet.
A kötéskor beállított hevítési időt két szempont korlátozza: ha a hevítés túl rövid, a műanyag nem tud
kellőképpen felhevülni és meglágyulni, ezért nem jön létre a kötés. Ha a hevítés túl hosszú, a csap az
alkalmazott nyomóerő hatására a műanyaglemezt átszakítja, vagyis az elméleti benyomódás a
lemezvastagságnál nagyobb érték. 2 mm vastag PMMA lemez, 3,2 N nyomóerő és a kísérletek során
alapesetként alkalmazott lézerbeállítások mellett a kötés 3 s-nál rövidebb hevítés esetén még nem jön
létre, de 7 s-nál hosszabb hevítéskor a lemez már átszakad, vagyis a kötés készítésére alkalmazható
hevítési időtartomány 3 s-tól 7 s-ig terjed.
A benyomódás növekedésének hatására megnő a kötés szakításakor mérhető legnagyobb erő is,
aminek az acél és a műanyag közt létrejövő megnövekedett kontaktfelület az oka: a nagyobb
kontaktfelület erősebb kötést eredményez. A benyomódás és a kötési erő változását a 118. ábra
mutatja be a hevítési idő függvényében.
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Pa = 200 W
Lv = 2 mm
Fnyom = 3,2 N

117. ábra. A kötések keresztmetszete különböző hevítési idők és 2 mm vastag lemez esetén
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Lv = 2 mm
Fnyom = 3,2 N
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118. ábra. A kötések készítése során mérhető benyomódás (a) és kötési erő (b) az idő függvényében, 2
mm-es lemezvastagság mellett
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119. ábra. A PMMA viszkozitásának változása 200°C és 260°C között
A 118. ábra látható, hogy a hevítési idő növekedésekor a benyomódás monoton növekszik. Ennek oka
az acélcsap és ez által a műanyag hőmérsékletének növekedése, amely a 119. ábra megfigyelhető
csökkenő műanyagviszkozitást eredményez, ezáltal lehetővé téve a benyomódás növekedését. A kötési
erő szintén növekszik a hevítési idő növelésével, azonban ebben az esetben a növekedés tendenciája
lassabb, mint a benyomódás esetén. A nagyobb benyomódás által eredményezett határfelületnövekmény nagyobb kötőerőt tenne lehetővé, azonban az 5.6 fejezetben leírt buborékok, amelyek a
kötés határfelülete mellett jelennek meg a műanyagban, porozitásként viselkednek, és a kötési erőt
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csökkentik. A homlokfelületen tapasztalható buborékosodás a hevítés idejének növelésével egyre
intenzívebb, a buborékok területe egyre nagyobb, ami a benyomódás és határfelület-növekedés
üteménél kisebb kötési erő-növekedést megmagyarázza. A homlokfelület felett tapasztalható
buborékosodást különböző hevítési idők és 2 mm vastagságú PMMA lemez esetén a 120. ábra mutatja
be.

Pa = 20 0W
Lv = 2 mm
Fnyom = 3,2 N

a)
b)
120. ábra. Buborékosodás a homlokfelületen 3 s (a) és 7 s (b) hevítési idők esetén

5

600

4

500
Kötési erő (N)

Benyomódás (mm)

A buborékok hatása a kötési erőre még erősebben jelentkezik az 5 mm-es vastagságú lemezekkel
végzett kísérletek esetén, ahol a nagyobb lemezvastagság hosszabb hevítési időket tesz lehetővé, mert
a lemez nem szakad át. Az 5 mm vastag PMMA lemezekkel készült kötések hevítési idő-benyomódás
és hevítési idő-kötési erő diagramjait a 121. ábra mutatja be.
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121. ábra. A kötések készítése során mérhető benyomódás (a) és kötési erő (b) az idő függvényében,
5mm-es lemezvastagság mellett
A 121. ábra a 2 mm vastag lemezeknél már leírt jelenség figyelhető meg: a növekvő hevítési idő
szigorúan monoton növekvő benyomódást okoz. Ennek ellenére a kötési erő csak az 5 s-ig tartó
hevítésig növekszik, ezt követően csökkenni kezd, vagyis kb. 5 s-ig tartó hevítés mellett optimuma
van. Az irodalomban több forrás számol be a kötési erő optimumáról a bevitt energia függvényében a
fém-polimer, és a polimer-polimer kötések esetén egyaránt, ahol a növekvő kötésterület hatására a
kötésszilárdság egy ideig növekszik, majd a nagy hőbevitel által okozott polimer-tönkremenetel miatt
csökkenni kezd. A jelenség a diagramban látható eredmények szerint a lemez-csap geometria esetén is
kimutatható: az 5 s-nál hosszabb hevítések esetén a csap homlokfelülete felett megfigyelhető
buborékképződés már annyira erős, hogy az a kötési erőt csökkenti.
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5.9.1

A szakított darabok jelenségeinek bemutatása

A kötés elemi okaival fogalakozó 5.5 fejezetben már említettem, hogy az elszakított minták
acélfelületén szabad szemmel is látható műanyagsziget, vagy műanyagréteg maradhat, amely a
műanyaglemezből szakad ki a szakítóvizsgálat folyamán. A jelenségre a 122. ábra mutat példát.

Pa = 200 W
Lv = 2 mm
Fnyom = 3,2 N

a)
b)
c)
122. ábra. A felületen maradó PMMA 4 s (a) és 6s (b, c) hevítési idők esetén
Az ábrán megfigyelhető a rövidebb hevítési időkre jellemző szakadási felület, vagyis a műanyag
alapanyagában, a határfelülettől távol történő szakadás. Az ábra bemutatja a hosszabb hevítési időkre
jellemző felület is, amikor a műanyag közvetlenül a határréteg felett szakad el, és az acél felületén a
buborékok eloszlásának megfelelő lenyomatú vékony műanyagréteg marad. A szakadás a második
esetben valóban a buborékok közötti anyag átszakadásával történik úgy, hogy azok fémfelület felőli
oldala az acél felületén marad. A buborékok ilyen módon csökkentik a kötés szilárdságát. A jelenséget
a 123. ábra szemlélteti.

a)
b)
c)
123. ábra. Az acél és műanyag határfelülete a szakítás előtt (a) és az acélfelületen maradt buborékok
alja szakítás után (b, c)
A kötésszilárdság csökkenését tehát valóban a buborékok okozzák, mert anyagfolytonossági hiányként
a műanyaglemez szilárdságát csökkentik, és a szakadás kiindulópontjaiként viselkednek.
Abban az esetben, ha a szakítás után szabad szemmel is megfigyelhető méretű műanyagszigetek
maradnak az acél mintán, a kötés általában erősebb. Ennek oka, hogy a kötésszilárdság nagyobb abban
az esetben, ha a szakadás nem közvetlenül a határfelület felett, hanem attól távol következik be a
műanyagban. Az ilyen szakadás után a felületen maradó műanyag területe arányos a kötési erővel,
amit a 124. ábra mutat be. Az ábrán a szabad szemmel is látható ráragadt műanyagszigetek területe
mellett azok hevítési idő szerinti bontását is megadja.
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124. ábra. Kötési erő a felületre ragadt, makroszkopikus méretű műanyag területének függvényében,
hevítési idők szerint, 2 mm-es lemezvastagság mellett
Amint a 124. ábra látható, a nagyobb méretű felületre tapadt műanyag legtöbbször a 3 s, és 4 s hevítési
idővel készült minták esetén fordul elő. Az is megfigyelhető, hogy a ráragadt műanyag területének
növelésével a kötési erő azonos hevítési idő mellett növekszik. Habár az 5 s és 6 s hevítési idővel
készült minták kötési ereje a legnagyobb, ezt a nagyobb benyomódás és a palástfelület nagyobb
szerepe okozza.
5.9.2

A homlok- és palástfelület szerepe a kötéserősségben

A hevítési időt növelve a benyomódás növekszik, és a két anyag kontaktfelülete is nagyobb lesz. A
kapcsolódási felület azonban csak a palástfelületen nő, mert a homlokfelület a legkisebb benyomódás
mellett is teljes egészében részt vesz a kötésben. A növekvő benyomódások esetén tehát a
homlokfelület szerepe a kötés erősségében a palástfelület szerepéhez viszonyítva csökken. A
homlokfelület és palástfelület hatását a kötéserőre a homlok fölött kimunkált 5 mm vastag PMMA
lemezzel készült minták segítségével vizsgáltam, ahol a PMMA lemez csaphomlok feletti részét a csap
átmérőjével megegyező átmérőben kiforgácsoltam. Az így kapott mintákban a PMMA és az acél csak
a palástfelületen kapcsolódtak egymással, így a homlokfelület és a palástfelület hatása szétválasztható
volt. Az eredményeket a 125. ábra mutatja be.
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125. ábra. A homlok és a palástfelület szerepe a teljes kötőerőben a hevítési idő függvényében
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A 125. ábra látható kék görbe a teljes kötés szilárdságát jelöli, amelyet a 121. ábra már megismertünk.
A piros görbe a homlokfelület felett kimunkált csapok kötési erőit jelöli, tehát a palástfelület szerepét
adja meg a kötéserősségben. A zöld görbe az előző görbék különbsége, vagyis a homlokfelület
szerepét adja meg. Jól látható, ahogy a hevítési idő és így a benyomódás növelésével a homokfelület
szerepe csökken, míg a palástfelületé növekszik, habár a kötésben a homlokfelület mindvégig teljes
egészében részt vesz, és csak a paláston nő a kapcsolódási felület. Ennek oka, hogy az 5 mm vastag
lemezek kötési erejének optimumát okozó buborékképződés elsősorban a hőbevezetés helyén, vagyis a
homlokfelület felett jelentkezik. Az 5.2 fejezetben olvasható eredmények szerint a homlokoldal
hőmérséklete nagyobb, mint a palástfelületé, valamint a palástfelület mellett keletkező, vagy a
homlokfelület feletti megolvadt anyaggal oda érkező gázbuborékok a sorja felé távoznak. A folyamat
eredménye a palást szerepének növekedése a benyomódás növekedésével arányosan, és a homlokoldal
szerepének csökkenése a buborékképződés jelensége miatt. A kötőerő mindaddig növekszik, amíg a
buborékképződés a csap homlokfelületének szerepét nem csökkenti olyan mértékben, hogy azt a
palástfelület a növekvő szerepe már nem tudja kompenzálni. A leírt jelenség miatt alakul ki a
szakítóerő optimuma a hevítési idő függvényeként.
A benyomódás értéke a kötések elszakításakor mérhető elmozdulás-erő diagram jellegét is
befolyásolja, ahol a homlok- és a palástfelület kötőerőre gyakorolt hatása szintén megfigyelhető. A
különböző hevítési időkhöz tartozó elmozdulás-erő diagramok a 126. ábra láthatók.
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126. ábra. Tipikus szakítódiagramok különböző hevítési idő, illetve 2 mm-es lemezvastagság mellett
A benyomódásból következik a szakítódiagramok tipikus alakja is: rövid hevítési idők alkalmazásakor
(4 s, 5 s) a kötési erő fokozatosan eléri a legnagyobb értéket, majd azonnal 0 értékre csökken. Ezekben
az esetekben a csap homlokfelületének szerepe a döntő: amint a kötés a homlok felett elszakad, a két
anyag azonnal szétválik, és az erő leesik. Ezzel szemben a 4 s-nál hosszabb hevítések esetén az első
erőmaximum után nem szűnik meg a kapcsolat, vagyis az erő értéke nem lesz azonnal 0, az erő
fokozatosan csökken, majd szűnik meg. A csúcs a homlokfelület elszakadását jelzi, míg a második,
lassú csökkentést mutató szakasz már a palástfelület hatására alakul ki: az erőmaximum után mérhető
elmozdulás hozzávetőleg egyezik a kötés benyomódás-értékével, és az erő az elmozdulás
növekedésével fokozatosan csökken. Az erő akkor válik nullává, amikor a szakítógép a csapot a
műanyagból kihúzta. A jelenség magyarázata a palástfelületen szakítás közben kialakuló súrlódás,
amely a műanyag kötést követő zsugorodása miatt jön létre a hűlés során. A zsugorodás oka az acél és
a műanyag hőtágulási együtthatójának lényeges különbsége: a PMMA lineáris hőtágulási együtthatója
0,8·10-4 1/K, míg az acélé ennek körülbelül 1/8-a, 0,11·10-4 1/K. A zsugorodás hatására a műanyagban
nyomófeszültség jön létre az acélcsap körül, a feszültségállapot pedig szimmetrikus, amelyet a 127.
ábra látható feszültségoptikai felvételek bizonyítanak. Az felvételek 2 mm vastag PMMA lemezzel
készült mintáról készültek, az a - d felvételeken a benyomódás 0,48 mm, míg az e - h felvételeken 1,53
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mm. Az ábrán megfigyelhető, hogy a nagyobb benyomódáshoz nagyobb belső feszültség párosul, mert
a felvételen megfigyelhető nyúlásállapot nagyobb területre terjed ki. Az eredmények alapján
kijelenthető, hogy a zsugorodás a kötés szilárdságát növeli, hozzájárulva a palástfelület szerepéhez a
kötésszilárdság kialakításában.

a)

b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)
127. ábra. Feszültségoptikai felvételek a műanyaglemezről a kötés előtt (a, e), a kötés után (b, f), a
kötés után a b és f felvételekhez képest 45°-kal elforgatva, változatlan polarizátorszűrő-állás mellett (c,
g) és élpróba esetén (d, h)
Az 5.9 fejezet eredményeit összefoglalva elmondható, hogy a hevítési idő növekedésével a csap
benyomódása monoton növekszik. A benyomódással arányosan növekvő kapcsolódási felület miatt a
kötési erő hasonló ütemű növekedésére számítanánk, amely azonban a határfelület mellett a
műanyagban keletkező gázbuborékok hatására nem következik be: a buborékok a kötés szilárdságát
csökkentik, mert a műanyagot gyengítik, és a szakításkor induló repedések kiindulópontjaiként
viselkednek. A buborékok a csap homlokfelülete felett jönnek létre, és területük a hevítési idő
növelésével egyre nagyobb, ezért a homlokfelület szerepe a hosszabb hevítési idők alkalmazásakor a
kötés szilárdságában csökken, míg a palástfelületé növekszik. A szakítóvizsgálatok során is
megfigyelhető a palástfelület növekvő szerepe a kötési erőben a hosszabb hevítési idők esetén: a
műanyag zsugorodása miatt a paláston fellépő súrlódás a szakítódiagramban megfigyelhető lassú,
fokozatos erőcsökkenést okoz.
5.10 A nyomóerő hatása a benyomódásra és a kötésszilárdságra
A polimer-fém kötés kialakításának fontos jellemzője a folyamat közben használt szorítóerő értéke,
amelyről azonban az irodalomban kevés szó esik. Több szerző leírja, hogy a kötés közben, a külső
szorítás és a buborékok hatására kialakuló nyomás a kötés erősségét javítja, mert a polimert a fém
felületén található mikroüregek kitöltésére kényszeríti.
Az általam elvégzett kísérletek során megvizsgáltam a nyomóerő hatását a benyomódásra és a
kötésszilárdságra egyaránt. A kísérletek során 2 mm vastag PMMA lemezt, és 3 különböző szorítóerőt
használtam, az eredményeket a 128. ábra szemlélteti. Ahogy az értekezésben mindig, úgy itt is a
megadott nyomóerő értéke a rugó által létrehozott nyomóerő, amely a folyamat elején a készülékben
mérhető.
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128. ábra. A hevítési idő és a nyomóerő hatása a benyomódásra (a) és a kötési erőre (b)
Az ábrákon látható, hogy a növekvő kezdeti nyomóerő, a benyomódás-görbét felfelé tolja el, vagyis a
várakozásoknak megfelelően a benyomódást a nyomóerő megnöveli. A növekvő kezdeti nyomóerővel
adott műanyag viszkozitás mellett a csap mélyebbre képes benyomódni a műanyagba. 7 s-os hevítési
idő esetén a 3,2 N-nál nagyobb szorítóerőket alkalmazva azonban a műanyaglemez már átszakad, így
ezekben az esetekben az alkalmazható hevítési időtartomány 3 s-tól 6 s-ig terjed.

Buborék területarány
(%)

A különböző nyomóerők hatása a kötési erőre már kevésbé kézenfekvő: a 128. ábra diagramjából az
derül ki, hogy a nagyobb kezdeti nyomóerő a nagyobb benyomódás ellenére sem növeli a kötési erőt a
3 s-os és 4 s-os hevítési idők esetén. Hatékonyan növelhető viszont a kötési erő a nagyobb nyomóerő
alkalmazásával a 4 s-nál hosszabb hevítési idők mellett, aminek oka itt is a buborékosodás jelenségére
vezethető vissza. A rövidebb hevítési idők esetén a csaphőmérséklet kisebb, a polimer viszkozitása
nagyobb, és a polimer bomlása, vagyis a buborékképződés kevésbé intenzív, hosszabb hevítés mellett
azonban a buborékképződés felgyorsul, intenzívebbé válik. A megnövekedett kezdeti nyomóerő
hatására viszont a buborékok képződésének lassulása, és számuk csökkenése figyelhető meg. A
jelenség összefügg a nyomóerő nagyságával: minél nagyobb a homlokfelület felett kialakuló nyomás,
annál kevésbé intenzív a buborékok képződése, mert a polimer intenzív bomlása a nyomás
emelkedésével nagyobb hőmérsékletek felé tolódik. A buborékok területe ezért a kezeti nyomóerő
növelésével csökken, amit a 129. ábra mutat be. Rövid hevítési idők mellett a buborékosodás nem
erős, így arra a nyomóerő sem tud jelentős hatást gyakorolni, viszont a hosszabb hevítés esetén
beinduló erős gázképződést már hatékonyan tudja csökkenteni. A kevesebb és kisebb buborék
nagyobb kötési erőt biztosít, ahogy azt az 5.6 fejezetben már bemutattam. Az azonos hevítési idő, de
változó nyomóerő mellett készült mintákra a 130. ábra mutat példát.
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129. ábra. A buborékterület változása a nyomóerő függvényében különböző hevítési időknél
106

PhD értekezés

Bauernhuber Andor

Pa = 200 W
Lv = 2 mm
thev = 6 s

a)
b)
c)
130. ábra. Azonos, 6s hevítési idő és 3,2N (a), 6N (b) illetve 9,2N (c) nyomóerő mellett készült minták
felülnézete.
A szorítóerő hatását a kötés szilárdságára a benyomódás korlátozásával is vizsgáltam: a csapot csak
0,2 mm mélyen nyomta a szorítóerő a műanyaglemezbe. Ezután a csap megállt, vagyis a benyomódás
nem növekedett és a nyomás megszűnt, de a hevítés tovább folytatódott. Az eredményként kapott
hevítési idő- benyomódás és hevítési idő-kötési erő diagramok a 131. ábra láthatók, összehasonlítva
azzal az esettel, amikor a teljes folyamat során alkalmazzuk a szorítóerőt.
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131. ábra. A kötésekre jellemző benyomódás (a) és kötési erő (b) korlátozott és szabad benyomódás
(Fnyom = 3,2 N) mellett
Amint a diagramokban látható, a kötés során alkalmazott nyomás nélkülözhetetlen a megfelelő kötési
erő eléréséhez, mert ha az alkalmazott nyomás kicsi, vagy teljesen megszűnik, a buborékok képződése
rendkívül felerősödik. Tovább erősíti a jelenséget, hogy a bomlásig hevült anyag nem távozik a
palástfelület irányába, mert a csap nyomóerő hiányában nem szorítja ki onnan, hogy a sorjába
távozzon. A felerősödő buborékképződés miatt a kötés szilárdságából veszít, és az elmarad a
folyamatos nyomás alkalmazásával elérhető értéktől. Az acélcsap homlokfelülete felett keletkező
gázbuborékokat korlátozott benyomódás esetére a 132. ábra mutatja be.
A bemutatott eredmények alapján elmondható, hogy a nyomóerő segítségével a buborékosodás
folyamata szabályozható, mert a nyomóerő kezdeti értékének növelése a buborékképződés intenzív
bomlásának hőfoktartományát felfelé tolja el, tehát a buborékképződést csökkenti. A
buborékképződés, vagyis a bomlás folyamata a hőmérséklet és a nyomás függvénye: a hőmérséklet
növelésével a bomlás intenzívebb, míg a nyomás növelésével a bomlás lassítható.

107

PhD értekezés

Bauernhuber Andor

Pa = 200 W
Lv = 2 mm

a)
b)
132. ábra. 6 s-os hevítés mellett készült kötések felülnézete nyomóerő alkalmazásával (a) és a
nyomóerő alkalmazása nélkül (b)
5.11 Kötés létrehozása kisebb (bomlás alatti) hőmérsékleten
Miután az előző fejezetekben leírt módon a buborékok a kötés szilárdságát gyengítik, kísérletet tettem
olyan kötés készítésére, ahol nem keletkezik buborék. A buborékok keletkezését úgy próbáltam
megelőzni, hogy a kötés készítése során a műanyagot a folyási hőmérséklet felé, de a bomlási
hőmérséklet alá hevítettem. Miután a homlokfelület hőmérséklete a hevítés alatt inhomogén, és a
mérési pontnál nagyobb hőmérsékletű, ezért a vizsgált pont hőmérsékletét a bomlási hőmérséklet alatt
tartottam. Az eredmények a 133. ábra láthatók.
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133. ábra. Kötési erők a hőntartással készített kötések esetén
Az eredményeket összehasonlítva a 118. ábra szereplő kötési erő-értékekkel látható, hogy az így
készült kötések szilárdsága azonos benyomódás mellett is jóval kisebb. A kötések homlokfelülete
felett mindhárom beállítás mellett megfigyelhetők voltak a buborékok, tehát a kötést nem sikerült
buborékok keletkezése nélkül elkészíteni. Az acélcsap felületén kialakuló hőmérsékleteloszlás miatt a
buborékképződés a homlokfelületen akkor is elindult, amikor a palást felső részén mért hőmérséklet
nem haladta meg a 160°-ot, viszont a mérhető benyomódás és kötési erő gyakorlatilag zérus maradt.
Az eredményekből arra következtethetünk, hogy a kötés készítéséhez a csap homlokfelülete felett
található műanyagnak minden ponton el kell érnie egy minimális hőmérsékletet, amikor viszkozitása
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már annyira lecsökken, hogy az alkalmazott nyomóerő hatására benyomódás jöhet létre. Ekkor a
műanyag képes kitölteni az acél felületének mikroüregeit, és megfelelő adhézió alakulhat ki. Az
általam vizsgált körülmények között a csap homlokfelületének szélén csak akkor csökken eléggé le a
viszkozitás a növekvő hőmérséklet hatására, amikor a homlokfelület közepének hőmérséklete a
műanyag bomlási hőmérsékletét már meghaladta, ezért a kötés nem hozható létre buborékok
képződése nélkül. Egyúttal elmondható, hogy a kötés létrejöttének feltétele a műanyag kellően
alacsony viszkozitása.
5.12 A felületi érdesség hatása a benyomódásra és a kötési erőre
A kötési kísérletek során megvizsgáltam a felületi érdesség kötéserőre gyakorolt hatását is. A
viszonylag hosszú hevítési időt azért választottam, hogy a nagy benyomódás hatására a palástfelület is
részt tudjon venni a kötésben; az alakzáró hatás a paláston kialakuló érdességi barázdák miatt várható.
Az eredményeket a 134. ábra szemlélteti.
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134. ábra. A benyomódás (a, c) és a kötési erő (b, d) alakulása a felületi érdesség függvényében
Az a) és b) diagramokon megfigyelhető, hogy az érdesség növekedésének hatására a kötési erő és a
benyomódás is növekszik. Az irodalmi források szerint a felületi érdességnek erős hatása van a
kötésszilárdságra, mert az érdességi csúcsok számának és méretének növelése a mechanikai adhéziót
javítja, valamint nagyobb fajlagos felületet eredményez, növelve ezzel az adhézió más formáinak
hatását is. Az érdesség ugyanakkor jelentős tényező a lézersugár elnyelődése szempontjából is, mert a
felületen történő többszörös visszaverődések miatt az elnyelődést javítja. Ennek eredményeként az
acél azonos besugárzási idők hatására is jobban felhevül, és nagyobb benyomódás jöhet létre. A kötési
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erő-növekedés oka tehát kettős: az érdesség növekedése javítja az adhéziót, valamint a jobb
lézerelnyelődés miatt növekszik a hőmérséklet illetve a benyomódás, és ez által a kapcsolódási felület
a két anyag közt. Abban az esetben viszont, amikor a homlokfelület érdessége nem változik (c és d
diagram), a benyomódás sem növekszik, és a kötési erő-növekmény is kisebb. Ebben az esetben a
mechanikai adhézió csak a palástfelületen erősödik. Az eredményekből látható, hogy az érdesség
növelésével a szilárdság javítható, hiszen a szilárdság az egyenetlenség-magasság 5 µm-ről 55 µm-re
való növelésével kétszeresére nőtt.
A kötéserő növekedésének feltételezett okait a kötések metszeti csiszolatán vizsgáltam meg. A 135.
ábra a kötés metszete látható Rz = 4 µm és Rz = 33 µm érdességű felületek esetén. A metszeteken jól
látszik, hogy a hevítés során képlékennyé váló polimer az acél felületén készített barázdákat teljesen
kitölti, a csap felületének alakját felveszi. A kötésszilárdságban ez által az irodalmi forrásoknak
megfelelően az érdességnövelés hatására megnövekszik a mechanikai adhézió és a mikroszkópikus
alakzárás szerepe, valamint az érdességi struktúra által megnövelt felület valóban nagyobb
kapcsolódási felületet nyújt.

Lv = 2 mm
Fnyom = 3,2 N
thev=5 s

a)
b)
135. ábra. A PMMA és az acél határfelülete különböző Rz = 4 µm (a) és Rz = 33 µm (b) felületi
érdességek esetén
5.13 A lemezvastagság hatása a kötési erőre
Ha az azonos körülmények közt készült 2 mm és 5 mm lemezvastagságú minták 121. ábra és 128. ábra
bemutatott kötési erő-eredményeit összevetjük, látható, hogy az 5 mm-es PMMA lemezzel készült
minták kötési ereje közel 2,5-szeres a 2 mm-es vastagságú lemezzel készült mintákéhoz képest. A
különbség oka a lemezek vastagsága, amelynek igazolására mintákat készítettem 5 mm vastag PMMA
lemez és a megszokott acélcsap felhasználásával azonos körülmények és beállítások mellett. A kötés
elkészítése után a lemez vastagságát annak lemunkálással csökkentettem, majd a mintákat
elszakítottam. A kötések szakításával kapott eredmények a 136. ábra láthatók.
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136. ábra. A lemezvastagság hatása a kötési erőre
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Az ábrán megfigyelhető, hogy a lemezvastagsággal közel arányosan a kötési erő is növekszik, aminek
magyarázata a lemez merevségének növekedése. A szakításkor a műanyaglemez a 4.2 fejezetben leírt
készülékben a furattal rendelkező lemezen, a furat peremén fekszik fel. A húzás hatására lemezben
fellépő hajlítás a kötést a csap körül szétnyitni igyekszik, amitől a homlokoldalon és a paláston is
járulékos igénybevétel lép fel. A járulékos terhelés a kötési erőt csökkenti, aminek hatása azonban a
lemez nagyobb hajlítómerevségével, vagyis a vastagság növelésével csökken. A folyamatot a 137.
ábra mutatja be.
Összegzésként elmondható tehát, hogy a kötési erő a lemezvastagság növelésével javítható, mert a
lemez merevsége növekszik, a szakításkor létrejövő deformáció pedig csökken, ami a hajlításból
adódó járulékos terhelés csökkenését eredményezi.

137. ábra. A szakítás során feltételezett lemez-alakváltozás
5.14 A csap-makrogeometria változtatásának hatása a kötési erőre
Ahogy azt az 5.12 fejezetben már láthattuk, a mechanikai adhézió növelésével a kötéserő fokozható. A
kötéserő további növelésének érdelében ezért olyan különleges csapgeometriákkal is elkészítettem a
kötéseket, amelyek makroszkopikus alakzáró kapcsolatot hoznak létre a műanyaglemez és az acélcsap
között. Az elkészült kötések keresztmetszeti képeit a 138. ábra mutatja be. Az ábrákon megfigyelhető,
hogy a megolvadt polimer a mélyebb hornyokat is kitölti, és a csapot körbefolyva felveszi annak
alakját. Látható az is, hogy a buborékok száma és mérete a homlokfelülettől a palást mentén távolodva
egyre több és nagyobb, valamint a lemez alsó felületén keletkező sorja szerkezete és alakja is a
hengeres csapoknál megszokottól eltérő. Hengeres csapgeometria esetén a homlokfelület felett
megolvadó polimer, amely buborékokat tartalmaz, a palást mellett kénytelen a lemez felszínéig
kifolyni az alkalmazott nyomás miatt. Ezzel szemben különösen a kúpos és peremezett geometriák
esetén a buborékokat tartalmazó polimerre a palástfelület körül ható nyomás már lényegesen kisebb,
vagy teljesen megszűnik. Ennek hatására a buborékképződés fokozódik, a buborékok térfogata megnő,
és a porózus anyag kitölti a hengeres és a hengerestől eltérő geometriák térfogati különbségéből
adódó, palást körül rendelkezésre álló helyet. A buborékokat tartalmazó műanyag csak részben távozik
a palást mellől, ezért a sorja térfogata kisebb, a benne található buborékok mérete viszont nagyobb. A
jelenség az anyag megnövekedett porozitása miatt a szilárdságot csökkenti, hiszen kisebb ellenállást
jelent, amikor a szakítás során a csapot a műanyagból kihúzzuk. Ennek ellenére az alakzáró csapok
alkalmazásával a szilárdság nagyon hatékonyan növelhető. A különböző geometriájú csapokkal elért
kötési erőket a 139. ábra mutatja be.
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a)

b)

c)

d)

Kötési erő (N)

e)
f)
g)
h)
138. ábra. Az alakzáró geometriájú csapokkal készült kötések metszeti képei: a: hengeres geometria,
b: kúpos geometria (6°-os kúpszög), c: kúpos geometria (13°-os kúpszög), d: hornyolt geometria (0,4
mm mély hornyok), e: hornyolt geometria (0,7 mm mély hornyok), f: menetes geometria (M5-ös
menet), g: peremezett geometria (0,25 mm-es beszúrás), h: peremezett geometria (0,5 mm-es
beszúrás)
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139. ábra. Kötési erők a különböző geometriájú csapokkal készített kötések esetén
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A 139. ábra bemutatott diagramban a különböző geometriákkal elért kötési erőket hasonlítottam össze
egymással. Az 5 mm vastag lemezzel és hengeres csappal készült kötéshez képest a leggyengébben
szereplő 1. hornyolt geometria is kb. 90%-kal javította a kötési erőt. A többi esetben a szilárdság kb.
120%-kal nőtt, legnagyobb mértékben az 1. peremezett geometria esetén, ahol a növekmény 125%, az
elért átlagos kötési erő pedig 880 N, ami figyelemre méltó eredmény.
A kötési erő növekedésének egyik oka, hogy a hengeres geometriára jellemző palástfelületi
mechanikus adhézióval szemben az bemutatott új geometriák esetén a makroszkópikus alakzárás
dominál. A jelenség másik oka, hogy az alakzárás miatt megváltoznak a műanyag lemez terhelési
viszonyai. A szakítóvizsgálat során a plexilemez szinte valamennyi esetben több darabra törött az
alakzáró geometriák által okozott többletfeszültség miatt; a csap a lemezeket a hengeres geometriától
eltérő módon szétfeszítette. A kötés tehát a PMMA lemez szilárdágát jobban ki tudja használni, ami a
hengeres geometriához viszonyított erőnövekmény oka.
A kötés oldhatóságának érdekében a geometriák között szerepelt az 5 mm-es átmérőjű metrikus
menettel ellátott csap is. Ebben az esetben a csap a kötés létrehozása után a műanyagból kicsavarható,
ezáltal a kötés oldhatóvá válik.
Összefoglalva elmondható, hogy a kötés kialakítása során a műanyag az alakzáró geometriával
rendelkező csapok alakját is felveszi. A homlokfelület mögött a hengeres geometriánál kisebb
átmérővel rendelkező csapok esetén azonban a buborékok képződése a szabad térfogat és a nyomás
csökkenése miatt fokozódik, és a sorja mérete is kisebb. Az eredményeket összehasonlítva azonban
látható, hogy az alakzáró geometriával készített csapokkal a kötéserő a hengeres csapok esetén
mérthez képest megkétszerezhető.
5.15 A fém-polimer kötések összevetése a ragasztással
Annak érdekében, hogy az új lézersugaras eljárást a már alkalmazott technológiák között el tudjam
helyezni, a mintákat az eltérő anyagok kötésére leggyakrabban alkalmazott technológiával, a
ragasztással vetettem össze.
A ragasztott és lézersugárral készült kötésekről és azok metszeteiről készített képeket a 140. ábra
mutatja be. A képeken jól látható, hogy a résből kifolyt ragasztó felülete a lemez és a csap palástjának
határán homorú, és mindkét anyaghoz érintőirányban kapcsolódó felülettel rendelkezik. A látottak
alapján elmondható, hogy a felületek tisztítása megfelelő volt, mert a ragasztó jól nedvesíti mindkét
anyagot. A kötések metszeti képén az is látható, hogy a ragasztó a rést a műanyag és a fém közt kitölti,
anyagfolytonossági hiány nem látható. Ebből arra következtethetünk, hogy a felhasznált ragasztó
mennyisége elegendő volt, a ragasztás pedig megfelelően sikerült.

b = 0,9 mm

a)
b)
140. ábra. A ragasztással (a) és a lézersugárral készített kötés (b) metszete
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A 2 mm vastag, és azonos benyomódással illetve besüllyesztéssel rendelkező csapok
szakítódiagramját összehasonlítva látható, hogy a kötési erő növekedésének szakasza hasonló ugyan,
de a ragasztott kötés szakításakor mérhető erő a szakadás után azonnal 0 értékre esik vissza, míg a
lézersugárral készült kötés esetén megfigyelhető a műanyag palástfelületen fellépő súrlódása miatt
fokozatosan csökkenő kötési erő. A szakítás folyamatát a 141. ábra mutatja be.

Kötési erő (N)

250

Ragasztott kötés

200

Lézeres kötés

150
100
50
0
0

0,5

1
1,5
Elmozdulás (mm)

2

2,5

141. ábra. A ragasztott és a lézersugárral készült kötés szakítási folyamatának összehasonlítása 0,9
mm-es benyomódás mellett
PMMA lemezvastagság: 2 mm
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142. ábra. A ragasztással és a lézersugárral készített kötések kötési erejének összehasonlítása 2 mm
vastag PMMA lemez felhasználásakor
A 142. ábra a 2 mm vastag lemezzel készült kötések összehasonlítása látható. A lézersugaras kötési
folyamat során a felhevült csap a benyomódást a nyomóerő hatására maga hozza létre, ezért már a
legrövidebb hevítési idő alkalmazásakor is van mérhető benyomódás. A lézersugaras kötés esetén
kapott legkisebb benyomódás 0,1 mm volt, ezért ezt az értéket hasonlítom össze a süllyesztés nélkül
ragasztott kötésekkel. Érdekes, hogy a Loctite 454-el készült kötés kötési ereje csak mintegy fele a
Loctite 496-tal készült kötésekének. Az is látható, hogy a kis benyomódással készült lézersugaras
kötés és a süllyesztés nélkül, Loctite 496-tal megragasztott kötés kötési ereje közel azonos. Ennek oka,
hogy a lézeres eljárás esetén a homlok- és palástefelületen együttesen kialakuló adhézió a ragasztáskor
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kialakuló adhézióval egyenlő mértékű. A süllyesztéssel készült ragasztott kötések kötési ereje a
süllyesztés nélküli esethez viszonyítva a Loctite 454 esetén kissé emelkedett, míg a Loctite 496 esetén
csökkent. Ez az eredmény azért meglepő, mert a süllyesztéssel készült kötés esetén a kötésben a csap
palástja is részt vesz, ahol a szakítás során a ragasztott kötések esetén kedvező nyíró igénybevétel lép
fel, a homlokon jelentkező kedvezőtlenebb húzófeszültség mellett. A lézersugaras kötés szilárdsága a
ragasztott kötésénél a süllyesztett esetben több mint 60%-kal nagyobb.
Az 5 mm vastag lemezekkel készített kötések esetén a legkisebb benyomódás 0,4 mm, az
összehasonlításhoz használt másik benyomódási mélység pedig 3 mm. Az 5 mm vastag lemezekkel
készült kötések eredményeit a 143. ábra mutatja be. A ragasztott kötéseket a 2 mm vastag lemezek
eredményeivel összehasonlítva látható, hogy a lemezvastagság hatása a kötés szilárdságára ebben az
esetben is jelentős, a kötési erő megkétszereződik az 5 mm vastag lemezek alkalmazásakor. A két
ragasztó egymáshoz viszonyított kötési erő-eredményei itt sem változnak meg, a 2 mm vastag
lemezeknél tapasztalt arány megmarad a Loctite 496 javára. A kötéserő erősen megnőtt mindkét
ragasztó esetén, és a különbség is megszűnt a 3 mm-es besüllyesztés alkalmazásakor. Ez a nagyobb
kapcsolódási felületnek, és a szakítás során fellépő nyírt és húzott felület arányának megváltozásával
magyarázható: a besüllyesztett lemezek ragasztásakor a paláston a nyírás a kötés igénybevétele, ami
kedvező igénybevétel a ragasztott kötések esetén. Ezzel szemben a süllyesztés nélkül a kötés
igénybevétele tiszta húzás, ami kedvezőtlenül befolyásolja a ragasztott kötés szilárdságát. A
lézersugaras kötés szilárdsága a 3 mm-es benyomódás mellett lecsökken a 0,4 mm-es benyomódással
készült kötés szilárdságához képest, aminek oka az 5.6 fejezetben bemutatott buborékképződési
jelenség. Látható, hogy a besüllyesztéssel készült ragasztott kötés szakításakor mért erő a lézersugaras
kötés kötési erejénél nagyobb, azonban meg kell jegyezni, hogy alakzáró csapok alkalmazásával a
lézersugaras kötés ereje hozzávetőleg 900 N-ig növelhető, ami a ragasztással kapott maximum közel
kétszerese azonos benyomódás mellett.
PMMA lemezvastagság: 5 mm
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143. ábra. A ragasztással és a lézersugárral készített kötések kötési erejének összehasonlítása 2 mm
vastag PMMA lemez felhasználásakor
Összegezve az eredményeket elmondható, hogy a lemezvastagság szilárdságnövelő hatása a ragasztott
kötések esetén is megmutatkozik. A felhasznált ragasztók közül a Loctite 496 minden esetben erősebb
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kötést biztosított, habár a mélyebb besüllyesztések esetén a különbség kiegyenlítődött. Láthattuk, hogy
a lézersugaras kötés a ragasztás erős versenytársa lehet lemez-csap geometriájú kötések esetén, hiszen
mindkét lemezvastagság mellett készíthető olyan kötés, amelynek kötési ereje a ragasztott kötésénél
lényegesen nagyobb. Ezen kívül a lézersugaras kötés nem igényel előzetes, szűk tűrésekkel járó
megmunkálást, hozzáadott anyagot illetve annak kezelését és bonyolult felülettisztítást. A kötés
mindössze néhány másodperc alatt elkészül, és a kötési erő szinte azonnal létrejön; nincs a ragasztásra
jellemző hosszú kikeményedési idő sem.
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6. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Kutató munkám során különböző műanyag lemezek, de elsősorban poli(metil-metakrilát) lemez és
csap geometriájú S235 jelű acél kötését készítettem el impulzusüzemű lézersugár segítségével. A
kutatás részeként megvizsgáltam a lézersugár-műanyag és a lézersugár-fém kölcsönhatás jelenségét a
kötéshez alkalmazott anyagok és körülmények között, majd leírtam a kötési folyamat közben fellépő
jelenségeket. Feltártam a kötés minőségét befolyásoló főbb technológiai paramétereket, és leírtam
hatásukat a kötés minőségére lézeráteresztő, pontszerű, penetrációs kötések esetén.
Új, az áteresztés méréséhez fejlesztett módszer segítségével megmértem különböző műanyagok
áteresztését impulzusüzemű Nd:YAG lézersugár alkalmazásakor. Az alkalmazott módszer lehetővé
teszi az áteresztés mérését a polimer típusától, vastagságától, összetételétől függetlenül, és
segítségével a polimer áteresztésének időbeli változása is meghatározható. A módszer segítségével a
vizsgált polimerek besugárzás ideje alatt mutatott viselkedése alapján három esetet különböztettem
meg. Az első esetben a vizsgált anyag áteresztése a besugárzás ideje alatt nem változik, a második
esetben az áteresztés a besugrzás első szakaszban állandó, majd a második szakaszban csökken, a
harmadik esetben pedig az áteresztés a teljes besugárzási időtartományban csökken. A csökkenés oka
az anyag hő hatására bekövetkező degradációja. A felsorolt 3 eset a degradáció kezdetének időpontja
alapján különböztethető meg. Kimutattam továbbá, hogy impulzusüzemű lézersugár esetén az
áteresztés értékére kritikus esetben a beállított lézerimpulzusok teljesítménysűrűsége és impulzusideje
is hatással lehet. A bemutatott módszerrel a kritikus paraméterek meghatározására is lehetőség nyílik,
amelyeket meghaladva az anyag áteresztése az alkalmazott lézeres hatásidő alatt csökkenni kezd.
Mérések segítségével meghatároztam az acélminták lézersugaras hevítési folyamat alatt kialakuló
jellegzetes hőmérsékleteloszlását, és a műanyaglemez hatását a kötés során az acél felületén kialakuló
hőmérsékletre. Bemutattam, hogy a minták hevítési sebességét és a hevítési idő alatt elért legnagyobb
hőmérsékletet a lézeres impulzusbeállítások befolyásolják, és mérésekkel kimutattam, hogy a
műanyaglemez az acél hőmérsékletét a folyamat során 93%-os áteresztése és a felhevüléshez és
fázisátalakulásokhoz szükséges hőigénye miatt csökkenti. Felvettem a csap felületén kialakuló
jellegzetes hőmérsékleteloszlást, amely a kötés készítése során a műanyag viselkedését döntően
befolyásolja. A hőmérsékleteloszlás a lézersugárra jellemző TEM00 teljesítmény-eloszlás és a csap
geometriájából adódó hőelvonás együttes hatásaként alakul ki.
Leírtam a lézeráteresztő pontszerű penetrációs kötések léterejöttének folyamatát, és kiválasztottam a
kötés készítésére alkalmas műanyagokat. A választás a PMMA-ra esett annak kedvező
kötésszilárdsága, és jó optikai tulajdonságai miatt. A műanyag és az acél határfelületén erős adhéziós
kötés alakul ki, mert az elszakított acélminták felületén felfedezhetőek a PMMA anyag kisebbnagyobb darabjai: a felületen gyakran szabad szemmel is jól látható műanyagszigetek, illetve
mikroszkóp segítségével beazonosítható vékony műanyagréteg marad, vagyis a kötés optimális
esetben az alapanyagban szakad el.
A kötési kísérletek folyamán minden esetben gázbuborékok keletkeznek, amelyek a műanyag bomlási
hőmérséklet fölé történő hevítése miatt, a műanyag bomlástermékéből alakulnak ki. A buborékok
eloszlása, alakja és mérete az acél felületi hőmérsékleteoszlásával, a lézersugaras hevítés hosszával és
a kötés készítése során kialakuló műanyag áramlásával hozhatók összefüggésbe: a hevítési idő
növelésével a buborékok területe növekszik, míg darabszámuknak maximuma van.
A kötés szilárdságára az eredmények szerint befolyással vannak a lézeres beállítások értékei is. Az
átlagteljesítmény növelésével a benyomódás is nő, amelynek a növekvő hőmérséklet és a csökkenő
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műanyagviszkozitás az oka. A teljesítmény növelése a kötési erőt is növeli, azonban az erő értékét az
egyre intenzívebb buborékképződés korlátozza. A lézeres impulzusbeállításoknak az általam vizsgált
tartományban csak akkor volt befolyása a kötés minőségére, ha nagy energiájú impulzusokat
használtam. A kötés benyomódása ekkor gyengén, míg a szilárdág jelentősen csökkent, amelynek oka
a kötés készítése során kialakuló kisebb hőmérséklet. A kötést azonos körülmények közt, de
folyamatos üzemű lézerrel is elkészítettük. A kísérlet alapján elmondható, hogy az impulzusüzem a
kötés készítésének szempontjából kedvezőbb, mert azonos benyomódás mellett az impulzusüzemmel
készített kötés szilárdsága nagyobb.
A kötési erőre hatással van a kötés készítése után eltelt idő: a kötés készítése után az erő fokozatosan
növekszik, és a kötés legnagyobb szilárdságát a készítésétől számított 48 óra után éri el. Az erő ezt
követően állandósul.
A kötés szilárdságát befolyásoló legfontosabb tényezők közé tartozik a hevítési idő és a kötés
készítése során kialakuló benyomódás. A hevítési idő növelésével a benyomódás növekszik, mert a
hőmérséklet emelkedik, a műanyag viszkozitása pedig csökken. A benyomódással a két anyag
kapcsolódási felülete növekszik, amely a kötést erősíti, de a hevítési idő növelésével a műanyagban
keletkező buborékok száma és területe is nő, ami a kötés szilárdságát rontja. A gázbuborékok az
anyagban zárványként viselkednek, az anyagot gyengítik, mert a kötés terhelhető keresztmetszetét
csökkentik. A kötést nem sikerült a gyengítő buborékok kialakulása nélkül elkészíteni, mert a
homlokfelületre jellemző hőmérsékleteloszlás miatt a középpontban a műanyag már bomlani kezd,
amikor az él mentén található műanyag még nem elég lágy, hogy a benyomódást lehetővé tegye.
Kötés készítése során keletkező buborékok elsősorban a fémcsap homlokfelülete felett jönnek létre,
ezért a homlokfelület szerepe a kötési erő kialakításában a hevítési idő növekedésével csökken. Ezzel
szemben a palástfelület jelentősége a kötéserő kialakításában a hevítési idővel együtt növekedő
benyomódás miatt erősödik. A két jelenség felelős a hevítési idő-kötési erő diagram jellegzetes
alakjáért, amely adott esetben maximumot mutat: az erő mindaddig növekszik, amíg a
buborékképződés a homlokfelület szerepét nem csökkenti olyan mértékben, hogy azt a palástfelület
növekvő szerepe már nem tudja kompenzálni. A homlok- és palástfelület szerepe a kötésben a
szakítódiagramok alakjában is kimutatható. A palásfelületen a műanyag és az acél eltérő hőtágulása
miatt a kötés erősségét javító, zsugorkötéshez hasonló jelenség mutatható ki. A kötés készítése során
keletkező buborékok tehát a kötés szilárdságát csökkentik, azonban az alkalmazott nyomóerő jó
megválasztásával a buborékképződés folyamata szabályozható, mert a nyomóerő növelésével a
buborékok képződése lelassul, területük csökken, ami a kötés szilárdságát javítja.
A kötés ereje hatékonyan javítható az acél és a műanyag megfelelő mikro- és makrogeometriájának
megválasztásával. A homlokfelület növekvő érdessége a lézersugár elnyelődésének hatásfokát javítja,
ami a hőmérséklet emelkedése miatt a csap műanyagba történő mélyebb benyomódását, és a kötésben
részvevő fém és műanyag nagyobb kapcsolódási felületét eredményezi. A nagyobb kapcsolódási
felület és az érdesség növelésével erősödő mechanikai adhézió együttesen a kötés szilárdságának erős
növekedését okozzák. Növelhető ugyanakkor a kötés ereje a kötéshez használt műanyaglemez
vastagságának növelésével is, amely nagyobb merevsége miatt mérsékeli a szakításkor jelentkező,
kötést gyengítő deformációt. A kötés erejét legnagyobb mértékben a különböző alakzáró geometriájú
acélcsapok alkalmazásával sikerült elérni, amelyek lehetővé teszik, hogy a műanyaglemez szilárdságát
jobban kihasználjuk, és ez által a kötési erőt több mint kétszeresére növeljük.
Értekezésem végén a lézersugárral készült kötéseket a fémek és műanyagok kötésére leggyakrabban
használt ragasztással hasonlítottam össze. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált esetben a
118

PhD értekezés

Bauernhuber Andor

lézersugaras kötéssel a ragasztott kötés szilárdságához hasonló értékű, vagy az annál erősebb kötések
készíthetőek. Ha ehhez a lézer által nyújtott további előnyöket – gyorsaság, hozzáadott anyag hiánya,
jó szabályozhatóság – is hozzávesszük, egy olyan technológiát kapunk, amely a jövőben a jelenleg
alkalmazott kötési eljárások erős vetélytársa lehet a jövőben.
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7. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA TÉZISEKBEN

1. Kidolgoztam egy olyan, a polimerek lézersugár áteresztésének mérésére alkalmas módszert,
amellyel a lézeráteresztő fém-polimer kötés létrehozásánál alkalmazott körülmények között a
polimerek áteresztése és az áteresztés időbeni változása meghatározható, különböző lézersugár
hullámhossz, teljesítménysűrűség, hatásidő-tartomány, üzemmód, impulzus beállítások,
polimer típusok, vastagságok és adalékok esetén.
A módszer kivitelezése során a kiválasztott jellemzőkkel rendelkező lézersugár teljesítményét
mérjük termoelektromos elvű teljesítménymérő műszerrel, defókusz helyzetben. A besugárzás
előtt mért teljesítmény érték állandósulása után a műanyaglemezt a meghatározott nyaláb
átmérőnél, rövid idő alatt a sugár útjába juttatjuk, és rögzítjük a teljesítmény változását a
besugárzási idő függvényében.
Amennyiben a teljesítmény értéke a besugárzás alatt újra állandósul, akkor az adatok
kiértékelése során az áteresztés a besugárzás előtti és alatti állandósult teljesítmények
hányadosaként számítható. Ettől eltérő esetekben a lemez sugár útjába való juttatása előtti
állandósult teljesítményérték és a mérő eszköz tehetetlenségétől függő szabad lehűléskor
kapott értékek közötti arányosítással becsülhető. [S1, S6, S8].
2. Lézeráteresztő fém-polimer kötés létrehozásánál alkalmazott poli(metil-metakrilát) és
polipropilén műanyagok, 3 - 10 s-os besugárzási időtartományú, villanólámpás gerjesztésű,
Nd:YAG lézersugaras áteresztésmérésével meghatároztam, hogy:
a. a műanyagok lézeráteresztésének időbeni változása alapján 3 esetet különböztethetünk
meg [S6, S8]:
i. a lézeráteresztés nem változik;
ii. a lézeráteresztés az első szakaszban állandó, majd a második szakaszban
monoton csökken;
iii. a lézeráteresztés a teljes besugárzási időtartományban monoton csökken.
b. rögzített lézerimpulzus-kicsatolás esetén megállapítható egy olyan kritikus
átlagteljesítmény-sűrűség, illetve rögzített átlagteljesítmény-sűrűség és impulzus idő
esetén megállapítható egy olyan kritikus impulzusteljesítmény-sűrűség, amely érték
alatt a lézeráteresztés a besugárzás során időben állandó, és amely felett az áteresztés
csökken. Az átlag vagy az impulzusteljesítmény-sűrűség további növelése az
áteresztés nagyobb értékű csökkenését eredményezi [S1, S6, S8].
A jelenség magyarázata, hogy az átlagteljesítmény-sűrűség és az impulzusteljesítménysűrűség növelése is növeli az adott idő alatt területegységre bevitt hőmennyiséget, ami a
lézerfolt alatti térfogatban feltorlódik. A feltorlódó hő a műanyagot degradálja, amely
gázbuborék-képződéssel és a műanyag áteresztésének csökkenésével jár. A fenti 3 eset a
degradáció kezdetének időpontja alapján különböztethető meg [S1, S4, S6, S8].
3. Mérések segítségével meghatároztam a 2 - 5 mm vastag poli(metil-metakrilát) lemez, az 5 mm
átmérőjű hengeres S235 acélcsap és a csap homlokfelületével koncentrikusan, azonos
átmérőben elhelyezett villanólámpás gerjesztésű, Nd:YAG lézerfolttal létrehozott
lézeráteresztő, penetrációs kötés készítésekor, hogy a fémcsap műanyagba történő
benyomódása a csapfelületi érdesség (Rz = 5 - 50 µm), az átlagteljesítmény (120 - 200 W), a
hevítési idő (4 - 11 s) és a csap illetve a lemez közt rugóval létrehozott nyomóerő (3,2 - 9,2 N)
kezdeti értékének külön-külön növekedésével a vizsgált tartományokban monoton növekszik,
mert az átlagteljesítmény és a hevítési idő növelése, valamint a csap érdességének növelésével
elért nagyobb lézersugár-elnyelődés mind a csap hőmérsékletének emelkedését okozzák. A
hőmérsékletnövekedés a polimer viszkozitásának csökkenését, és ez által nagyobb
benyomódást eredményez. A nyomóerő kezdeti értékének növelésével adott műanyag
viszkozitás mellett a csap mélyebbre képes benyomódni [S1, S7, S9, S10, S11, S13].
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4. Mérések segítségével meghatároztam a 2 - 5 mm vastag poli(metil-metakrilát) lemez, az 5 mm
átmérőjű hengeres S235 acélcsap és a csap homlokfelületével koncentrikusan, azonos
átmérőben elhelyezett villanólámpás gerjesztésű, Nd:YAG lézer folttal létrehozott
lézeráteresztő, penetrációs kötés készítésekor a csap műanyaglemezből történő kiszakításakor
mérhető kötési erővel kapcsolatban, hogy:
a. a hevítési idő (4 - 11 s) és az átlagteljesítmény (120 - 200 W) külön-külön növelésével
a kötési erő kezdetben nő, mivel a hevítési idő és az átlagteljesítmény növelése
nagyobb benyomódást, nagyobb kapcsolódási felületet és egyben intenzívebb
gázbuborék-képződést is eredményez. A kötési erő mindaddig növekszik, amíg a
buborékképződés a csap homlokfelületének szerepét nem csökkenti olyan mértékben,
hogy azt a palástfelület a növekvő szerepe már nem tudja kompenzálni [S7, S11, S12].
b. csap illetve a lemez közt rugóval létrehozott nyomóerő (3,2 - 9,2 N) kezdeti értékének
növelésével a buborékképződés mértéke csökkenthető, és a kötési erő növelhető, mert
a nyomás növekedése a műanyag intenzív bomlásának hőfoktartományát felfelé tolja
el [S1, S2, S7, S10, S11, S13].
c. az acélcsap felületi érdességének (Rz = 5 - 50 µm) és a műanyaglemez vastagságának
(2 – 5 mm) növelése a szakítóerőt egyaránt növeli. A csap érdességének növelésével
azonos benyomódás esetén nő a mechanikai adhézió szerepe, amit a homlokfelület
növekvő érdessége által okozott nagyobb benyomódás tovább növel. A
lemezvastagság növelésével a lemez merevsége megnő, ami a szakítás során fellépő
hajlításból adódó deformációt és többletterhelést csökkenti [S7, S9, S10, S11, S13].
5. Mérések segítségével meghatároztam a 2 - 5 mm vastag poli(metil-metakrilát) lemez, az 5 mm
átmérőjű hengeres S235 acélcsap és a csap homlokfelületével koncentrikusan, azonos
átmérőben elhelyezett villanólámpás gerjesztésű, Nd:YAG lézerfolttal létrehozott
lézeráteresztő, penetrációs kötés készítésekor, hogy a fémcsap műanyagba történő
benyomódása és a csap műanyaglemezből történő kiszakításakor mérhető kötési erő függ a
lézerimpulzusok jellemzőitől. Állandó 200 W átlagteljesítmény, 4 s hevítési idő, 3,2 N
nyomóerő és 1 µm átlagos felületi érdesség esetén
a. adott impulzus-teljesítmény mellett, az impulzusidő növelésével meghatározható
olyan kritikus impulzusenergia-érték, amely felett a benyomódás és ezért a kötési erő
is csökken, mert a nagyobb impulzusenergiák esetén a csaphőmérséklet kisebb, a
viszkozitás pedig nagyobb [S11].
b. meghatározható olyan impulzusenergia-érték, amely mellett az impulzus
teljesítménytől független a benyomódás és a kötési erő mértéke [S11].
6. Mérések segítségével kimutattam a 2 - 5 mm vastag poli(metil-metakrilát) lemez, az 5 mm
átmérőjű hengeres S235 acélcsap és a csap homlokfelületével koncentrikusan, azonos
átmérőben elhelyezett villanólámpás gerjesztésű, Nd:YAG lézerfolttal létrehozott
lézeráteresztő, penetrációs kötés készítésekor, hogy a kötési erő célszerűen megválasztott
makrogeometriával a hengeres geometriához képest megkétszerezhető. Ennek egyik oka, hogy
a hengeres geometriára jellemző palástfelületi mechanikus adhézióval szemben a
makroszkópikus alakzárás dominál. A jelenség másik oka, hogy az alakzárás miatt
megváltoznak a műanyag lemez terhelési viszonyai, így a lemez vastagság-növekedéséből
adódó szilárdsága jobban kihasználhatóvá válik [S12].
7. Kimutattam, hogy poli(metil-metakrilát) lemez és S235 acélcsap között impulzusüzemű
Nd:YAG lézerrel készíthető olyan lézeráteresztő, penetrációs kötés, amelynek kötési ereje az
azonos geometriájú Loctite 454 és Loctite 496 ragasztóval készült kötések kötési erejével
közel megegyezik. Ennek oka, hogy a lézeres eljárás esetén a homlok- és palástefelületen
együttesen kialakuló adhézió a ragasztáskor kialakuló adhézióval egyenlő mértékű. A
lézersugaras kötés ezért olyan alternatív kötéstechnológiát jelent a ragasztással szemben, ami
nem teszi szükségessé segédanyag alkalmazását [S1, S3].
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10.1 táblázat. Lézersugaras fém-polimer kötéssel kapcsolatos nemzetközi eredmények összefoglalása

Szerzők

Anyag-párok

T. Sultana,
G. L.
Georgiev

Ti fólia - PI, TiTeflon FEP

G. L.
Georgiev

Ti - PI

S. Katayama

Korrózióálló acél
- amorf PA6

S. Katayama

Korrózióálló acél
- PET

S. Katayama

A. Roesner

Zr55Al10-Ni5Cu30
üvegfém szalag PET
Titánötvözet,
korrózióálló acél PMMA, PC

Kötés- és munkadarabgeometria

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
kötés
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
kötés
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés
Lemez-csap geometria,
pontszerű penetrációs kötés

Lézeres beállítások

Lézersugárforrás és
hullámhossz

Teljesítmény,
impulzusbeállítások

Sebesség / Idő

Foltméret

Szorítóerő

Hiv.

Megjelenés
éve
2005
2006
2008
2008
2009
2009

Yb-szennyezett
szállézer, λ =
1100 nm

1-5,5 W

100 m/min

Ø0,2 –
2 mm

200-415
Mpa

157,
145,
32,
144,
146,
142

diódalézer, λ =
800 nm

2,2 W; 3,8 W

100 m/min; 1300
m/min

nincs
adat

Nincs
adat

143

2005

Nd:YAG lézer, λ
= 1064 nm

170-1400 W

5 - 20 mm/s

Ø4,6 7,2 mm

Nincs
adat

140

2007

diódalézer, λ =
807 nm

170 W

1,8 - 6,5 mm/s

1,2 x
9,4 mm

Nincs
adat
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151

2008
2010
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diódalézer, λ =
807 nm
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30 mm/s

1,2 x
9,4 mm

Nincs
adat

20

2010

diódalézer, λ =
810 nm

25 W 4 s hosszan,
majd 16,5 W 15 s
hosszan

nincs adat

Nincs
adat

Nincs
adat

1

2010

Ø1,2 1,6 mm

Nincs
adat

1, 33

2010
2011

Ø4,5
mm

Nincs
adat

7

2010

A. Roesner

Korrózióálló acél
- PC, POM,
üvegszál-erősítésű
PA

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, acél felülete
lézersugárral strukturálva,
besugárzás a fémlemez felől

diódalézer

250 W

kvázi-szimultán, 800
mm/s pásztázási
sebesség, 1,5 – 5 s
hevítési idő

W. Tillmann

Korrózióálló acél
- amorf PA6

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés

Nd:YAG lézer, λ
= 1064 nm

40 - 80 W

7 - 116 mm/min
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10.1 táblázat. Lézersugaras fém-polimer kötéssel kapcsolatos nemzetközi eredmények összefoglalása - folytatás
Lézeres beállítások
Kötés- és munkadarabgeometria

Szorítóerő

Hiv.

Megjelenés
éve

Ø0,8 0,9 mm

1 MPa

148,
131

2010
2011

800 mm/min

Ø0,4
mm

Nincs
adat

126

2010

100 W

1 - 2 mm/s

Ø20 –
30 mm

Nincs
adat

9

2010

Diódalézer, λ =
807 nm

400 – 1500 W

4 – 19 mm/s

0,6 x
11 mm

Nincs
adat

16

2011

Nd:YAG lézer, λ
= 1064 nm,
impulzusüzem

tp = 5 – 58 ms, Ep
= 6 – 65 J

Nincs adat

Ø0,2
mm

Nincs
adat

13, 132

2011
2012

Diódalézer, λ =
800 / 980 nm

70 – 700 W

4 – 15 mm/s

0,6 x
11 mm

Nincs
adat

5, 150

2012
2013

Diódalézer, λ =
808 / 940 nm

550 – 850 W

10 mm/s

Ø10
mm

10 MPa

15

2012

2 – 18 mm/s

0,6 x
11mm,
1,2 x
9,4 mm

Nincs
adat

149

2013

Teljesítmény,
impulzusbeállítások

Sebesség / Idő

Foltméret

Diódalézer, λ =
980 nm

13,5-20 W

15-400 mm/min

Diódalézer, λ =
804,9 nm

4W

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés

Diódalézer, λ =
980 nm

Magnézumötvözet - PET

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, besugárzás a
műanyag- és a fémlemez
felől is

Y. Farazila

Al - PET, Cu-PET

Átlapolt lemez-lemez
geometria, pontszerű kötés

S. Katayama

Zn bevonatú
acéllemez szénszálerő-sítésű
PA6

A. Cenigaonaindia

Al - PA66

Szerzők

Anyag-párok

X. Wang

Korrózió-álló acél
- PET-fólia

B. Acherjee

Ti fólia - PVDF

A. Fortunato

Korrózióálló acél
- PA66, üveg- és
szénszálerő-sítésű
PA66

S. Katayama

S. Katayama

Ti - PET

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, besugárzás a
fémlemez felől
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, acél felülete
marással strukturálva
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés

Lézer

Diódalézer, λ =
807 nm
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10.1 táblázat. Lézersugaras fém-polimer kötéssel kapcsolatos nemzetközi eredmények összefoglalása - folytatás
Lézeres beállítások
Szerzők

Anyag-párok

Kötés- és munkadarabgeometria

T. Sano

Cu - PET

Átlapolt lemez-lemez
geometria, pontszerű kötés

C. Lamberti

Al - PA6.6

M. Stambke

Al - PA6.6

S. Roth

Al - PA6

E.
RodríguezVidal

DP acél-üvegszálerősítésűPA6

Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, besugárzás a
fémlemez felől
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, acél felülete
marással strukturálva
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, rásegítés IR
lámpával, acél felülete
lézersugárral strukturálva
Átlapolt lemez-lemez
geometria, vonal menti
hegesztés, besugárzás a
fémlemez felől, acél felülete
lézersugárral strukturálva

Szorítóerő

Hiv.

Megjelenés
éve

Ø0,6
mm

Nincs
adat

147

2013

Pásztázás, hurkolt
ciklois mozgás

Ø0,03
mm

Nincs
adat

153

2014

1000 W

0,5 – 3 mm/s

Ø5 mm

0,5 MPa

154

2014

156 – 203 W

3 – 15 mm/s

Ø5 mm

Nincs
adat

155

2014

200 W

kvázi-szimultán, 360
mm/s pásztázási
sebesség, 1,5 – 5 s
hevítési idő

Ø1 mm

Nincs
adat

156

2014

Lézer

Teljesítmény,
impulzusbeállítások

Sebesség / Idő

Foltméret

λ = 800 nm,
impulzus-üzem

tp = 130 fs, Ep = 10
µJ

Nincs adat

Szállézer, λ =
1070 nm

210 – 350 W

Diódalézer, λ =
980 nm

Diódalézer

Szállézer
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10.2 A kísérletek során felhasznált műanyagok típusa, valamint főbb mechanikai és fizikai
tulajonságai
Poli(metil-metakrilát) (PMMA)
A kísérletek döntő többségét extrudált PMMA anyaggal végeztem, amelynek típusa Acriplex PMMA
XT volt. Az anyagra jellemző gyártó által megadott értékek a következők:
-

Húzószilárdság: 83 MPa
Húzó rugalmassági modulus: 3200 MPa
Sűrűség: 1,19 g/cm3

A kísérletek során felhasznált egyéb műanyagok típusa és jellemzői a következők:
Polipropilén (PP): TVK TIPPLEN H 145 F
- Húzószilárdság: 44 MPa
- Húzó rugalmassági modulus: 1900 MPa
- Lehajlási hőmérséklet: 109°C
Poliamid (PA6): Lanxess Durethan B 30 S 000000
- Húzószilárdság: 20 MPa
- Húzó rugalmassági modulus: 3200 MPa
- Sűrűség: 1,14 g/cm3
- Olvadáspont: 222°C
Polikarbonát (PC): SABIC LEXAN™ Resin 925
- Húzószilárdság: 62 MPa
- Húzó rugalmassági modulus: 2330 MPa
- Sűrűség: 1,19 g/cm3
- Vical lágyuláspont: 143°C
Polioximetilén (POM): Ticona Hostaform C 9021
- Húzószilárdság: 64 MPa
- Húzó rugalmassági modulus: 2850 MPa
- Sűrűség: 1,41 g/cm3
- Olvadáspont: 166°C
Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS): Basf Terluran GP-35
- Húzószilárdság: 44 MPa
- Húzó rugalmassági modulus: 2300 MPa
- Sűrűség: 1,04 g/cm3
- Olvadáspont: 220-260°C
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10.3 A kötési kísérletek során használt anyagok és beállítások összefoglalása

Műanyag
-típus

Hevíté
si idő
(s)

Nyomóerő (N)

Felületi
érdesség
Ra (µm)

Lemezvastagság
(mm)

Kötés és
szakítás közt
eltelt idő
(óra)

PP

4-7

3,2

1 ± 0,4

2

PA6

3-6

3,2

1 ± 0,4

3

POM

7-9

3,2

4

PMMA

3-7

Beáll.
száma

Vizsgált tényező

1
2

Műanyagtípus

Lézerbeállítások
Pa (W)

fp (Hz)

tp (ms)

Ep (J)

48

200

100

0,5

2

2

48

200

100

0,5

2

1 ± 0,4

2

48

200

100

0,5

2

3,2

1 ± 0,4

2

48

200

100

0,5

2

5

Hevítési idő

PMMA

3 - 11

3,2

1 ± 0,4

2, 5

48

200

100

0,5

2

6

Nyomóerő

PMMA

3-7

3,2; 6;
9,2

1 ± 0,4

2

48

200

100

0,5

2

7

Felületi érdesség

PMMA

5, 6

3,2

0,5 - 11

2

48

200

100

0,5

2

8

Lemezvastagság

PMMA

5

6

1 ± 0,4

2; 3; 4; 5

48

200

100

0,5

2

9

Kötés és szakítás közt eltelt idő

PMMA

6

3,2

1 ± 0,4

2

0,08 - 168

200

100

0,5

2

Átlagteljesítmény
(impulzusfrekvencia)

PMMA

4

3,2

1 ± 0,4

2

48

120200

60 - 100

0.5

2

11

Impulzusalak (impulzusteljesítmény- és idő)

PMMA

4

3,2

1 ± 0,5

2

48

200

100

0,45; 0,52; 0,72;
1; 1,63; 3,14

2

200

22; 35;
50; 100

2

2;
3,95;
5,71;
8; 9,39

200

4; 5; 6,6;
10;
25;35;50;
100

0,52; 0,89; 1,25;
1,7; 2,14; 4,5; 7;
9,9

2 - 40

12

13

Lézerbeállítások

10

Impulzusmagasság
(impulzusteljesítmény)

Impulzusszélesség
(impulzusidő)

PMMA

PMMA

4

4

3,2

3,2

1 ± 0,7

1 ± 0,6
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10.4 Az alakzáró csapok geometriái:
a: hengeres geometria, b: kúpos geometria (6°-os kúpszög), c: kúpos geometria (13°-os kúpszög), d:
hornyolt geometria (0,4 mm mély hornyok), e: hornyolt geometria (0,7 mm mély hornyok), f: menetes
geometria (M5-ös menet), g: peremezett geometria (0,25 mm-es beszúrás), h: peremezett geometria
(0,5 mm-es beszúrás)

a)

b)

d)

c)

e)

g)

f)

h)
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