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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

A tribológia a súrlódás, a kopás és a kenés tudománya. Az egymással kölcsönhatásban lévő 

felületek relatív mozgása miatt számos gépalkatrész esetében lép fel a súrlódás és a kopás 

jelensége, ami csökkenti ezeknek az alkatrészeknek az élettartamát és növeli az üzemeltetési 

és karbantartási költségeiket. Ezért a megfelelő körültekintéssel megtervezett tribo-anyagok 

és tribo-komponensek jelentős gazdasági és ökológiai jelentőséggel bírnak. 

A polimerek olyan alkalmazások esetében jelentenek kifejezetten nagy előnyt, ahol feltétel a 

kiváló rezgéscsillapítás vagy ütésállóság. A tribológiai alkalmazásokra fókuszálva a polimerek 

szennyezőanyagok jelenlétében is helyt állnak, valamint további előnyük, hogy legtöbb 

esetben alkalmazásuk csendes üzemű működést eredményez. A polimerek néhány más 

előnyös tulajdonsággal is rendelkeznek, mint például a kis sűrűség, a korrózióállóság és a 

kémiai ellenállóképesség. 

Mind a részben kristályos hőre lágyuló polimereket, mind a duromereket felhasználják 

tribológiai alkalmazásokban például csapágyak, megvezetések, tömítések vagy fogaskerekek 

formájában. Alapvetően a duromerek nagyobb terhelésnél, a hőre lágyuló polimerek pedig 

nagyobb sebességnél előnyösek, de a számos új kutatás és fejlesztés folyamatosan tágítja 

ezeknek az anyagoknak a határait. A részben kristályos hőre lágyuló polimerek 

alkalmazásának fő okai az önkenő tulajdonságuk és az egyenletes átmeneti réteg képződés, 

mindkét jellemző abból ered, hogy ezek az anyagok képesek ömledék állapotba kerülni. Az 

önkenésnél az átmeneti réteget az alkalmazott polimer mintákból származó lerakódások 

hozzák létre, amelyek beágyazódnak az acél felületi egyenetlenségeibe. Az átmeneti réteg 

kialakulása során a lerakódások mennyisége növekszik a felületi egyenetlenségekben 

(bekopási szakasz). Ennek során a polimer részecskék feltöltik az acél felületi 

egyenetlenségeit és ideális esetben egy vékony réteget (~néhány µm) képeznek az acél 

ellenfelületen, állandósult állapotot hozva létre. Ez a jelenség az eredeti polimer - fém 

párosítás helyett egy polimer - részben polimer kontaktot eredményez. Ez az átmeneti réteg, 

egyfajta védőrétegként pozitívan befolyásolja a polimerek súrlódási és kopási jellemzőit. 

Ennek az átmeneti rétegnek a minősége, az egyenletessége és a tartóssága komoly hatással 

van a súrlódási és kopási sebesség csökkentésére [1-4]. 

Az önkenés és az átmeneti réteg kialakulásának rövid bemutatása mellett a harmadik szilárd 

test fogalmát is meg kell említeni. Ez a megközelítés a kopadék (törmelék) domináns szerepét 

vezeti be száraz súrlódás és csúszó mozgás esetében. A harmadik szilárd test elméletet 

Maurice Godet fogalmazta meg és vezette be, majd Yves Berthier fejlesztette tovább. Az 

úgynevezett harmadik szilárd testbe beletartozik az összes határfelületi részecske és elem az 

érintkező felületek között, ezek az elemek, részecskék választják el a kölcsönhatásban lévő 

felületeket (elsődleges testek). A harmadik szilárd test megközelítés három fő lépése a 
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következő: a kopadék/törmelék leválása például adhéziós vagy abrazív kopás révén, ezen 

részecskék keringése, majd a távozása a rendszerből. A keringés során a levált részecskék 

az érintkező felületek között rekednek, csökkentve azok kölcsönhatását. Utolsó lépésként a 

kopási törmelék kilökődik, növelve az érintkező felületek közötti kölcsönhatást, és a ciklus újra 

kezdődik az első lépéssel. A kopadék/törmelék újra hasznosulhat, illetve eltávozhat az 

érintkezési felületek közül, egyfajta dinamikus egyensúlyt biztosítva a kopásnak [5-7]. 

A politetrafluoretilén (PTFE) egy jól ismert anyag a tribológiában, mivel kiváló kémiai 

ellenállóképességgel, nagy alkalmazási hőmérséklettartománnyal, kis súrlódási tényezővel és 

jó önkenő tulajdonsággal rendelkezik. Az iparban a PTFE kompozitokat széles körben 

használják gördülő/siklócsapágyként, tömítésként vagy megvezetésként, amennyiben 

kismértékű mechanikai terhelés lép csak fel. Ez az anyag speciális követelmények esetén is 

helyt tud állni (például olyan körülmények között, ahol jó kémiai ellenállóképességre és/vagy 

nagy hőstabilitásra van szükség). Egy a PTFE alapanyaggal kapcsolatos komoly kihívás a 

viszonylag nagy kopási sebesség, ami más hőre lágyuló polimerekkel összehasonlítva 

jelentős hátrányt jelent. A kutatómunkám folyamán PTFE-t választottam mátrixanyagnak. A fő 

célom a PTFE kopásállóságának jelentős javítása volt, azért, hogy a kopási jellemzői 

szempontjából is az egyéb részben kristályos polimereknek valódi versenytársává válhasson. 

A PTFE kopási sebessége megfelelő töltőanyagok hozzáadásával nagymértékben 

csökkenthető. Ezek a töltőanyagok egy tartósabb átmeneti réteg kialakításának segítségével 

csökkentik a kopási sebességet, és ezáltal csökkenthetik a karbantartási költségeket, valamint 

növelhetik a termék élettartamát. 

A kutatómunkám célja tehát az volt, hogy nagy kopási ellenállóképességű, nanorészecskékkel 

töltött PTFE kompozitokat hozzak létre. Bár az általános feltételezés ismert, sok 

bizonytalanság maradt az átmeneti réteg kialakulásával, működésével és a helyesen 

megválasztott töltőanyagok alkalmazásával kapcsolatban. Adalékanyagként a következőket 

alkalmaztam: grafén, alumínium-oxid (Al2O3), alumínium-oxid-hidroxid (böhmit, BA80) és 

hidrotalcit (MG70). Az adalékanyagok súrlódást és kopást csökkentő hatását, ezeknek a 

fizikai és kémiai hátterét és az átmeneti réteg kialakulásának mechanizmusát vizsgáltam, 

hogy betekintést nyerhessek ezen folyamatoknak a hátterébe. 

2. ELŐZMÉNYEK 

Jelenlegi tudásunk szerint, a kopási folyamatok során, a hosszú PTFE láncok mechanikus 

lánctöredeződésen mennek keresztül. Ennek folyamán a létrejött PTFE láncvégeken (in situ 

karboxil funkcionalizálás) a levegő oxigén- és páratartalmának közreműködésével karboxil 

funkciós csoportok (COOH) alakulhatnak ki [8-11]. Azok a nanorészecskék (például böhmit 

és hidrotalcit), amelyek nagyszámú funkciós csoporttal rendelkeznek előnyösek lehetnek a 

kopási folyamatokban. A töltőanyagok funkciós csoportjai komplexet képezhetnek az in situ 
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létrejött PTFE karboxil csoportokkal, egy tartósabb átmeneti réteget létrehozva [12, 13]. 

Padenko és társai kutatásában a grafénnel és funkcionalizált grafénnel töltött PTFE között a 

kopási sebességben csak csekély különbség volt megfigyelhető [8, 12]. Ezzel szemben 

Makowiec és Blanchet két nagyságrenddel kisebb kopási sebességet mutattak ki a 

funkcionalizált nanocsövek esetében a funkciós csoportokat nem tartalmazó nanocsövekhez 

képest [14]. 

A szakirodalomban nincs egyetértés a kopást leginkább befolyásoló tényezők 

meghatározásában. Egyes kutatások a kopási folyamat tribo-kémiai hátterére fókuszálnak 

funkcionalizált grafén vagy alumínium-oxid töltőanyagok alkalmazásával [8-11]. A tribokémiai 

háttér mellett a kopásállóságot a vizsgált anyagok fizikai, termikus, mechanikai és morfológiai 

tulajdonságai is befolyásolják. Az szakirodalomban a nanorészecskékkel töltött PTFE 

kompozitok tribológiai jellemzésére vonatkozóan találunk átfogó vizsgálatokat, de emellett a 

tribológiai jellemzőket befolyásoló részletes anyagjellemzés nem igazán áll rendelkezésre. 

Egyes publikációkban csak említésre kerül, hogy a felületi érdesség, a kopadék jellemzői, a 

töltőanyag részecskemérete és alakja mellett néhány más tulajdonság, mint például a 

mechanikai jellemzők, a hővezető képesség is befolyásolhatja a kopásállóságot [15, 16]. 

Ebből következően hiányzik ennek a hibrid anyagnak a mélyebb megértése. 

A kopás okozta kristályosodás szintén egy nyitott kérdés. A valós alkalmazásokat vizsgálva 

lehetséges, hogy az érintkező felületek kopás okozta kristályosodása miatt a kezdeti koptatási 

távolság után az anyagtulajdonságok úgy módosulnak, hogy az az anyag teljesítményében 

váratlan változást eredményez. 

Az alumínium-oxiddal és grafénnel töltött PTFE kompozitok tribológiai teljesítményével 

kapcsolatos kutatások egyike sem vizsgálta a töltőanyagok és a kompozitok hőstabilitását a 

nagy hőmérsékletű szinterelés során. Mind a PTFE, mind az alumínium-oxid nagy 

hőstabilitással rendelkezik a szinterelési hőmérsékleten (360-380 °C), de ebben a 

hőmérséklettartományban már esetleges kölcsönhatások is kialakulhatnak közöttük. Mivel a 

felhasznált töltőanyagok befolyásolhatják a szinterelés során a hőstabilitást, a szinterelési 

folyamat hőstabilitásának feltérképezése kulcsfontosságú. 

Burris és Sawyer feltételezték, hogy az alumínium-oxiddal töltött PTFE kopási felületén a 

kopás során nem keletkezik töltőanyag feldúsulás. Szerintük egy esetleges töltőanyag 

feldúsulás a kopás során az érintkező felületen a koptatási távolság növekedésével 

csökkentené a kopási sebességet [17]. Sun és társai kifejtették, hogy polioximetilén (POM) 

mátrix esetében, száraz állapotban az alumínium-oxid részecskék nem válnak le a felületről. 

Ez töltőanyag feldúsulást eredményez, amelynek folyamán a részecskék agglomerátumokat 

képeznek, ami tovább növeli az abrazív kopást [18]. Ezen eredmények és magyarázatok 

alapján úgy tűnik, hogy az alumínium-oxid részecskék töltőanyag feldúsulásának jelenléte és 

a kopásra gyakorolt hatása szintén egy nyitott kérdés. 
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A kutatómunkám a bemutatott kutatási kérdések megválaszolásával foglalkozik, a következő 

fejezetekben ezekre igyekszem választ adni. 

3. FELHASZNÁLT ANYAGOK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

3.1. Felhasznált anyagok és az alkalmazott gyártástechnológia 

Adalékanyagnak grafént, alumínium-oxidot (Al2O3), alumínium-oxid-hidroxidot (böhmit, BA80) 

és hidrotalcitot (MG70) választottam, mátrixként pedig PTFE port használtam. Mindegyik 

mono-töltésű kompozit 1/4/8/16/30 m/m% adalékanyagot tartalmazott. A grafén esetében 

0.25 m/m% mintákat is vizsgáltam, mivel ez az adalékanyag nagy térfogataránnyal 

rendelkezik. A hibrid-töltésű PTFE minták rendre 4-0.25/2-2/4-4 m/m% alumínium-oxidot és 

grafént tartalmaztak. A mintadarabokat szobahőmérsékletű préselést követő terhelés nélküli 

szintereléssel gyártottam le. A PTFE alapanyagot és az adalékokat por formájában intenzív 

száraz mechanikai keveréssel elegyítettem. Ez az eljárás az oldószeres keveréssel 

összehasonlítva egy egészség- és környezetkímélőbb módszernek tekinthető. A 

szobahőmérsékletű préselést (12.5 MPa) egy Zwick Z250 univerzális anyagvizsgáló 

berendezéssel biztosítottam (Zwick Roell Group, Ulm, Németország). A terhelés nélküli 

szinterelést egy kemencében végeztem el, levegő atmoszférában. A következő protokollt 

alkalmaztam: 90°C/h szobahőmérsékletről 370 °C-ra történő felfűtés, 2 óra hőntartás 

(370 °C-on) és 30 °C/h lehűtés. 

3.2. Anyagvizsgálati módszerek – néhány kiemelt eljárás 

3.2.1. Energiadiszperzív röntgenspektrometria (EDS) 

Az EDS vizsgálatokat egy JEOL JSM 6380LA berendezéssel (JEOL, Tokió, Japán) végeztem 

el 15 kV gyorsítófeszültéget, tízszeres pásztázást és 0.1 ms gerjesztési időt alkalmazva. A 

minták megfelelő elektromos vezetőképességét a felületük bearanyozásával biztosítottam egy 

JEOL FC-1200 készülék segítségével. 

3.2.2. Differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) 

A DSC vizsgálatokat egy TA Instruments Q2000 készülék (TA Instruments, New Castle, 

Delaware, USA) felhasználásával végeztem el. A mérést fűtés/hűtés/fűtés ciklus szerint 

hajtottam végre, 0 és 370°C közötti hőmérséklet tartományt és 5 °C/perc fűtési/hűtési 

sebességet alkalmazva. Az olvadási csúcsok esetében az entalpiát 290°C és 335°C közötti 

tartományban határoztam meg, míg a kristályosodási csúcsnál ezt a tartományt 280°C és 

325°C között helyeztem el. A mintákat alumínium tartókban vizsgáltam, és a méréseket 

50 ml/perc nitrogénáramban végeztem el. A kristályosság az (1) egyenlet alapján került 

meghatározásra: 
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𝑋 =
∆𝐻𝑚−∆𝐻𝐶𝐶

∆𝐻𝑓 ∙ (1−𝛼)
∙ 100 (1) 

ahol 𝑋 a kristályosság (%), ∆𝐻𝑚 az olvadási csúcs entalpiája (J/g), ∆𝐻𝐶𝐶 a 

hidegkristályosodási csúcs entalpiája (J/g), ∆𝐻𝑓 az elméleti 100%-os kristályossággal 

rendelkező PTFE olvadási csúcs entalpiája (J/g), és 𝛼 az adalékanyag tömeghányada (-). 

Mivel a vizsgált PTFE nem tartalmazott hidegkristályosodási csúcsot, ezért a ∆𝐻𝐶𝐶 értékét 

nullának vettem. A kristályosság meghatározásánál a 100%-os kristályossággal rendelkező 

PTFE olvadási csúcsához tartozó entalpiáját 69 J/g értékűnek vettem [19]. 

A PTFE molekulatömegét a (2) egyenlet felhasználásával határoztam meg (Suwa és társai) 

[20]: 

𝑀𝑛 = 2.1 ∙  1011 ∙  ∆𝐻𝑐
−5.16  ∙  

1

(1−𝛼)
 (2) 

ahol 𝑀𝑛 a molekulatömeg (g/mol), ∆𝐻𝑐 a kristályosodási csúcs entalpiája (cal/g), és 𝛼 az 

adalékanyag tömeghányada (-). A (2) egyenlet a következő feltétel teljesülése mellett 

használható fel: a PTFE molekulatömege 105 és 107 g/mol  között kell elhelyezkedjen [21]. 

3.2.3. Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) 

Az FTIR analízist egy Bruker Tensor 37 IR spektrométerrel (Bruker, Billerica, Massachusetts, 

USA) végeztem el egy deuterált triglicil-szulfát (DTGS) detektort és egy Specac Golden Gate 

ATR modult (gyémánt lencsével) felhasználva. A spektrális hullámszámtartomány 4000 és 

600 cm-1 között helyezkedett el, 4 cm-1 spektrális felbontással. 

3.2.4. Termogravimetriás analízis (TGA) 

A TGA méréseket egy TA Instruments Q500 készülékkel (TA Instruments, New Castle, 

Delaware, USA) végeztem el, a mérés típusától függően nitrogén vagy levegő atmoszférában. 

A mintákat platina tartóban helyeztem el és a teszteket 60 ml/perc nitrogén vagy levegő 

áramban végeztem, öblítőgázként 40 ml/perc áramú nitrogént alkalmaztam. 

A hőstabilitási vizsgálatokat két nagy részre lehet bontani. Az első egy hagyományos 

hőstabilitási/bomlási analízis 10 °C/perc fűtési sebességgel szobahőmérsékletről 1000°C-ig. 

A második típusú mérések esetében a TGA vizsgálatokat a PTFE kompozitok szinterelési 

ciklusa alapján végeztem el, ugyanazokat a paramétereket felhasználva, amiket 

szintereléskor is alkalmaztam. Ezáltal lehetőségem nyílt információt nyerni a vizsgált anyagok 

hőstabilitásáról a 370°C-os szinterelési ciklus folyamán. 

A TGA méréseket négy különböző protokoll alapján végeztem el. 

• 1. protokoll: egy hagyományos hőstabilitási vizsgálat 10 °C/perc fűtési sebességgel 

szobahőmérsékletről 1000°C-ig. 
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• 2. protokoll: a szinterelési ciklus körülményeinek szimulálása a következő 

paraméterekkel: 90 °C/óra (1.5 °C/perc) fűtési sebesség 30°C-ról 370°C-ig, két óra 

hőntartás a 370°C-os maximális hőmérsékleten és 30 °C/óra (0.5 °C/perc) hűtési 

sebesség 370°C-ról 70°C-ig. 

• 3. protokoll: a szinterelési ciklus körülményeinek szimulálása kiterjesztett hőntartási 

idő alkalmazásával a maximális 370°C-os hőmérsékleten. Ez az analízis a következő 

lépésekből állt: 90 °C/óra (1.5 °C/perc) fűtési sebesség 30°C-ról 370°C-ig, tíz óra 

hőntartás 370°C-os hőmérsékleten. Ez a vizsgálat nem tartalmazott hűtési folyamatot. 

• 4. protokoll: BA80 adalékanyag vizsgálatához kapcsolódik. Célja a böhmit részecskék 

nedvességtartalmának és egyéb 200°C alatt eltávozó szennyezőanyag tartalmának 

felderítése. Ez a következő lépésekből állt: 10 °C/perc fűtési sebesség 

szobahőmérsékletről 200°C-ig, tíz óra hőntartás 200°C-os hőmérsékleten és 

10 °C/perc fűtési sebesség 200°C-ról 1000°C-ig. 

3.3. Koptatási vizsgálat 

A koptatási vizsgálatokat egy Wazau TRM 1000 tribométerrel (Dr.-Ing. Georg Wazau Mess- 

und Prüfsysteme GmbH, Berlin, Németország) végeztem el. Pin-on-disc konfigurációt 

alkalmaztam, amelynek során a henger alakú PTFE próbatest végezte a folyamatos forgó 

mozgást egy álló acél tárcsával szemben (42CrMo4/304/34CrNiMo6). A polimer próbatestek 

8 mm átmérővel és 4 mm magassággal rendelkeztek, míg az acél tárcsák 50 mm átmérővel 

lettek legyártva. A kopásnyom középvonalának az átmérője az acél ellendarabon 30 mm. 

Minden egyes anyag esetében 5 mérést végeztem el. Az acél tárcsák esztergált felülete 

Sa 0.3-0.4 µm átlagos felületi érdességgel és spirál felületi mintázattal rendelkezett. 

4. AZ ELÉRT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA – TÉZISEK 

4.1. Böhmit, egy új adalékanyag PTFE mátrixhoz 

A BA80 (AlO(OH)) bomlása folyamán alumínium-oxid (Al2O3) és víz (H2O) keletkezik. A víz 

részaránya az elméleti tömegveszteséggel egyenlő, amely TGA vizsgálattal is mérhető. Az 

elméleti tömegveszteség kiszámítható a H2O és a 2AlO(OH) arányából, amely 15%. A TGA 

során mért tömegveszteség (1. protokoll, 3.2.4. fejezet) az elméleti tömegveszteség (15%) 

tartományában volt, és összesen 16.65%-ot tett ki (1. ábra (a)). Ez a tömegveszteség kis 

mértékben magasabb, mint az elméleti érték. A böhmit bomlása 288°C-nál indult meg 

jelentősebben (1. ábra (a)), ami lényegesen alacsonyabb, mint az alkalmazott szinterelési 

hőmérséklet (370°C). A bomlás megindulását 1%-os tömegveszteségnél határoztam meg. 

Következő lépésként egy 200°C-on történő hőntartást is magába foglaló TGA mérést 

végeztem, hogy információt kapjak a böhmit nedvességtartalmáról és az olyan egyéb 
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szennyezőanyag tartalmáról, amely képes 200°C alatt eltávozni (4. protokoll, 3.2.4. fejezet). 

Ebben az esetben a teljes tömegveszteség 16.68% volt (1. ábra (b)), ami jól korrelál a 

korábban bemutatott 16.65%-os tömegveszteséggel (1. ábra (a)). A 200°C-on történő 10 órás 

hőntartási idő után a tömegveszteség csak 0.75% volt; tehát az ez utáni tömegveszteség 

(200-1000°C között) 15.93% tett ki, ami összhangban van az elméleti 15%-os 

tömegveszteséggel. 

A szinterelés folyamán lebomlott anyag százalékos arányát a szinterelési ciklus TGA 

méréssel történő szimulálásával határoztam meg (1. ábra (c)) a 2. protokollt alkalmazva 

(3.2.4. fejezet). A mért tömegveszteség 4.65% volt, ami a teljes mért tömegveszteség 

(1. ábra (a)) ~28%-a (=4.65/16.65). Ez azt jelenti, hogy bár a hidroxil (OH) funkciós csoportok 

egy része lebomlott a szinterelési ciklus során, többségük továbbra is megmaradt. Ez a 

2. fejezetben bemutatott hipotézis alapján a kopási folyamat szempontjából előnyös lehet, 

hiszen a hidroxil csoportok reakcióba léphetnek a PTFE láncvégeken kopás közben kialakult 

karboxil funkciós csoportokkal. A TGA mérés után, a maradék mintákat FTIR analízisnek is 

alávetettem (3.2.3. fejezet), amely megerősítette az OH-csoportok jelenlétét az anyagban. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

1. ábra. A böhmit hőstabilitása levegő atmoszférában, TGA-val mérve, az 1. protokoll (a), a 

4. protokoll (b), a 2. protokoll (c) és a 3. protokoll (d) alapján (3.2.4 fejezet). 

A BA80 tömegveszteségét olyan esetben is vizsgáltam, ahol a 370 °C-on történő hőntartási 

idő 10 órán keresztül tartott. Ennek a TGA mérésnek az volt a célja, hogy a szinterelési 

folyamat szélesebb skálájáról kaphassak információt (1. ábra (d)). Az alkalmazott módszer a 
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3.2.4. fejezetben bemutatott 3. protokoll volt. A 10 órás hőntartási idő alatt a tömegveszteség 

kis mértékben növekedett, de még így is csak a teljes mért tömegveszteségnek (1. ábra (a)) 

a 34.6%-át tette ki. 

Az anyagtulajdonságok tekintetében a BA80 csak kis mértékben növelte a hővezető 

képességet a töltetlen PTFE alapanyaghoz képest. A BA80 4 m/m% adalékanyag tartalom 

esetében ~54%-kal növelte 20°C-on a tárolási modulust. Ennek a javulásnak a lehetséges 

oka, hogy a töltőanyag részecskék korlátozzák a molekulaláncok mozgását. A BA80 

adalékanyag növelte a töltetlen PTFE alapanyaghoz képest a Shore-D keménységet, a 

húzó/nyírófeszültséget és modulust is. 

1. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a böhmit (alumínium-oxid-hidroxid - AlO(OH)) felhasználható 

politetrafluoretilén (PTFE) adalékanyagaként, a böhmit szintereléskor lejátszódó bomlási 

folyamatai, és a kompozit mechanikai és termikus anyagjellemzői alapján. Termogravimetriai 

analízis (TGA) és Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiás (FTIR) vizsgálatokkal 

igazoltam, hogy a böhmit adalékanyag hidroxil funkciós csoportjainak ~60-75%-a továbbra is 

jelen van a szinterelt kompozitban a maximális 370°C hőmérsékleten, 2 óra, illetve 10 óra 

hőntartás mellett végzett, terhelés nélküli szinterelési ciklus befejeztével. Így ezek a hidroxil-

csoportok részt tudnak venni a PTFE/böhmit kompozit egy külső ellenfelületen történő 

súrlódási és kopási folyamatában. Állításaimat 1, 4, 8 és 16 m/m% adalékanyag-tartalom 

esetében igazoltam [T.2, T.3]. 

4.2. Az alumínium-oxiddal töltött PTFE hőstabilitása 

Ez a fejezet az alumínium-oxiddal töltött PTFE kompozitok hőstabilitását mutatja be, amelynek 

során többek között egy 10 órás hőntartási időt tartalmazó, 370°C-os hőmérsékleten történő 

szinterelési folyamatot szimuláltam TGA-val (3. protokoll, 3.2.4. fejezet). Az Al2O3 

adalékanyaggal töltött PTFE minták tömege nagymértékben csökkent a hőntartási idő 

növekedésével a 370°C-on történő szinterelés folyamán. Ezzel ellentétben a töltetlen PTFE 

és a tiszta Al2O3 esetében csak csekély tömegveszteséget regisztráltam, amely a 370°C 

hőmérsékleten történő 10 órás hőntartási idő alatt mindössze rendre 0.07%, illetve 0.13% volt. 

A hőntartási idő a legnagyobb mértékben a 30 m/m% Al2O3 adalékanyaggal töltött PTFE minta 

(PTFE/Al2O3-30) bomlására volt hatással, ahol a tömegveszteség értéke 16.60% volt. A 

töltetlen PTFE és a tiszta Al2O3 tömegvesztesége alapján ez az érték mindössze 0.09% 

lehetne, ami azt jelenti, hogy az anyagveszteség többi része a PTFE és az Al2O3 között a 

szinterelés folyamán kialakuló kölcsönhatásból származik. Ezek az eredmények azt mutatják, 

hogy minél hosszabb a hőntartási idő, annál nagyobb a bomlásból származó tömegveszteség, 

ami negatív hatást fejt ki a termék anyagtulajdonságaira. 
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A PTFE/Al2O3-30 kompozitot egy hosszabb ideig tartó (48 óra) hőntartási idő alkalmazásával 

is vizsgáltam, hogy szélesebb tartományban kaphassak információt a bomlásból származó 

tömegveszteségről. A 2. ábrán látható, hogy a mért tömegveszteség 70.95 m/m%-ot ért el, 

ami megközelítően a PTFE teljes tömegét jelenti. Az FTIR spektrum megerősítette, hogy a 

PTFE teljes egészében lebomlott a hosszú szinterelési folyamat során, mivel a szinterelt minta 

(TGA) spektruma nem tartalmazott PTFE-vel kapcsolatos csúcsokat. A lehetséges 

magyarázat erre a jelenségre, hogy az Al2O3 töltőanyag katalizálta a PTFE mátrix bomlását a 

szinterelési folyamat során. 

 

2. ábra. PTFE/Al2O3-30 tömegvesztesége levegő atmoszférában, 48 órás hőntartási idő 

370°C maximális hőmérsékleten, TGA-val mérve. 

2. Tézis 

Bizonyítottam, hogy a politetrafluoretilén (PTFE) alapanyag, az alumínium-oxid (Al2O3) 

hatására termikusan instabillá válik a szinterelés folyamata közben. A 370°C-on történő 

szintereléskor a PTFE és az Al2O3 adalékanyag egymástól szeparáltan vizsgált 

tömegcsökkenéséhez képest a keverékük nagyobb tömegveszteséget (többlet 

tömegveszteség) mutatott 10 órás hőntartási idő esetében. Ez a többlet tömegveszteség a 

PTFE alapanyagnak az Al2O3 hatására megnövekedett bomlásának a következménye. Az 

alkalmazott hőntartási idő, illetve az Al2O3 adalékanyag-tartalom növelésével a regisztrált 

tömegcsökkenés nagymértékben növekszik. Kimutattam, hogy 30 m/m% Al2O3 tartalmú PTFE 

esetében, 48 órás 370°C-on történő hőntartás hatására a teljes PTFE tartalom elbomlik. Ebből 

következően az Al2O3 adalékanyag 8 m/m%-os vagy annál nagyobb koncentrációban, és 2-3 

óránál hosszabb hőntartási idő alkalmazásával nem javasolt PTFE alapanyaggal szinterelés 

útján történő feldolgozásra, mivel ekkor már 1 m/m%-ot elérő többlet tömegveszteség lép fel. 

Állításaimat termogravimetriai analízis (TGA) és Fourier-transzformációs infravörös 

spektroszkópiás (FTIR) vizsgálatokkal igazoltam, 4 / 8 / 16 / 30 m/m% Al2O3 adalékanyag-

tartalom esetében, 10 óráig terjedő hőntartási idő alkalmazásával [T.2]. 
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4.3. A koptatás hatása a kristályosságra 

A töltetlen/töltött PTFE minták kopás okozta kristályosság növekedését DSC analízissel 

vizsgáltam meg (3.2.2. fejezet). A DSC-vel vizsgált nem koptatott minták és a kopadék 

ugyanabból a polimer próbatestből származik. A nem koptatott anyagok DSC mintáit a 

koptatott minta ellentétes (nem koptatott) oldaláról vágtam le. 

Az első fűtési ciklusban a kopadék kristályossága 23% és 42% között nőtt a nem koptatott 

mintákhoz képest. Ez a növekedés az eltérő termikus és mechanikai előéletükből eredhet. A 

kopási vizsgálatok során a kontakt hőmérséklet olyan magasra is emelkedhet, ami 

befolyásolhatja a PTFE-anyagok morfológiai szerkezetét. Továbbá az alkalmazott nyomás és 

a csúszási mozgás a molekulaláncokat is részben kiegyenesítheti a kopási folyamat során 

fellépő nagy nyírófeszültség következtében. A kristályosság növekedését a második fűtési 

ciklus eredményei is megerősítették, ahol viszont az összes vizsgált minta termikus előélete 

azonos volt, hiszen az első felfűtéskor megolvadt az anyag. Így tehát a termikus előélet vagy 

a kopadék molekulaláncainak átrendeződése nem lehet az oka a kristályosság ilyen mértékű 

növekedésének. A második fűtési ciklusban a kopadék 24-49%-kal nagyobb kristályossággal 

rendelkezett, mint a nem koptatott minták. 

Ezekből az eredményekből arra következtettem, hogy a kristályosság ilyen jelentős 

növekedése a kopási folyamat során fellépő nagy nyírófeszültség hatására következik be. Jól 

ismert, hogy a kopási folyamat során a PTFE molekulaláncok mechanikai lánctöredeződésen 

mennek keresztül. Ez a mechanikai lánctöredeződés jelentős molekulahossz csökkenést 

okozhat a formálódó kopadékban. A kopadék rövidebb molekulaláncai így könnyebben 

képesek egy rendezettebb állapotot elérni, mint a nem koptatott anyagok hosszabb 

molekulaláncai. Így a kristályosság mind az első, mind a második fűtési ciklusban magasabb 

lesz. 

A PTFE molekulatömege és így a molekulaláncok hossza a kopadékban 1-2 nagyságrenddel 

csökkent a nem koptatott anyagokéhoz képest. A töltött PTFE molekulatömege jelentősebb 

mértékben csökkent, mint a töltetlen PTFE mintáé. A töltőanyag tartalom növekedése tovább 

csökkentette a molekulatömeget a keményebb töltőanyag részecskék következtében, 

amelyek nagyobb mértékben károsították a molekulaláncokat. A molekulatömeg 

meghatározásának részletei a 3.2.2. fejezetben találhatóak. 

3. Tézis 

Megállapítottam, hogy acél ellendarabon történő száraz súrlódásnál, a politetrafluoretilén 

(PTFE) kompozitok kopadék szemcséinek a kristályossága minden egyes vizsgált minta 

esetében ~20-40%-kal nagyobb a nem koptatott anyagokhoz képest. Ennek fő oka, hogy a 

PTFE molekulaláncok koptatás közben lejátszódó tördelődéséből adódóan a kopadék 1-2 
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nagyságrenddel kisebb átlagos molekulatömeggel rendelkezik, így a PTFE rövidebb 

molekulaláncai egyszerűbben rendeződnek kristályos szerkezetbe. Továbbá 

megállapítottam, hogy a koptatás folyamán kialakuló termikus viszonyoknak, illetve a 

molekulaláncok koptatás irányában történő esetleges orientálódásának a hatása csak 0,5 m/s 

vagy nagyobb koptatási sebesség esetében jelentős a kristályos részarány változása 

szempontjából. Az adalékanyagok jelenléte nagyobb fokú PTFE molekulalánc tördelődést 

okozott a töltetlen PTFE anyaghoz viszonyítva. Állításaimat differenciális pásztázó 

kalorimetria (DSC) mérésekkel, töltetlen PTFE, illetve 1/4/8/16 m/m% böhmit (alumínium-oxid-

hidroxid - AlO(OH)), 0,25/1/4 m/m% grafén, 1 m/m% alumínium-oxid (Al2O3) és 1/4 m/m% 

hidrotalcit (MG70) töltésű mintáknál igazoltam. A töltött mintákat 0.1 m/s sebeséggel, míg a 

töltetlen PTFE mintákat 0.1/0.5/1/1.5/2/3 m/s koptatási sebességgel vizsgáltam [T.1, T.5]. 

4.4. Adalékanyag feldúsulás a polimer koptatott felületén 

Az alumínium-oxid esetleges feldúsulását a koptatott polimer felületen és a kopadékban EDS 

vizsgálattal térképeztem fel (3.2.1. fejezet). A polimer minták koptatási felületein töltőanyag 

feldúsulást figyeltem meg. A 4 tömegszázalék alumínium-oxiddal töltött PTFE (PTFE/Al2O3-4) 

polimer minták esetében a 42CrMo4, 304 és 34CrNiMo6 acéltárcsákkal szemben vizsgált 

koptatott felületeken rendre ~82%-kal, ~216%-kal és ~118%-kal magasabb volt az 

alumíniumtartalom, mint az eredeti, nem koptatott felületeken. A 4 tömegszázalékos BA80 

adalékanyaggal töltött PTFE (PTFE/BA80-4) polimer mintáknál a 42CrMo4, 304 és 

34CrNiMo6 acéltárcsákkal szemben vizsgált koptatott felületek alumínium tartalma rendre 

~262%-kal, ~310%-kal és ~303%-kal volt magasabb, mint az eredeti, nem koptatott felületeké. 

Ezzel ellentétben a PTFE/Al2O3-4 polimer mintákon kialakult kopadék rendre ~82%-kal, 

~59%-kal és ~81%-kal kevesebb alumíniumot tartalmazott, mint az eredeti, nem koptatott 

minták, 42CrMo4, 304 és 34CrNiMo6 acéltárcsák esetében. 

A 0.1/1/1/10/100/100/200/400 m koptatási távolságon koptatott polimer minták felületének az 

adalékanyag tartalmát is vizsgáltam, hogy részletesebb információt gyűjtsek a töltőanyag 

feldúsulás folyamatáról. A töltőanyag tartalom már 10 m koptatási távolság után is jelentős 

mértékű növekedést ért el, viszont a 10 m úthossz után a töltőanyag tartalom már csak 

kismértékben emelkedett. Ez azt jelenti, hogy majdnem a teljes adalékanyag feldúsulás az 

első 10 m-en játszódott le. Ebből arra következtettem, hogy egy dinamikus egyensúly jött létre 

az újrahasznosított és a rendszerből eltávozott kopadék részecskék között, ami összhangban 

van a harmadik szilárd test elmélettel (1. fejezet). 

Az alumínium-oxid adalékanyag feldúsulásának lehetséges magyarázata, hogy a puhább 

PTFE részecskék könnyebben szakadnak le az érintkező felületről, mint a keményebb fém-

oxid töltőanyag részecskék. Ebből kifolyólag a polimer érintkező felületének töltőanyag 

tartalma nagyobb a még megmaradt töltőanyagok miatt. A nagy nyomás és a magas 
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hőmérséklet hatására a leszakadt vagy letört töltőanyag részecskék egy része még 

visszaágyazódhat a lágyabb PTFE alapanyagba. Mivel a kopás során kevesebb töltőanyag 

távolodik el a polimer érintkező felületéről, így a kopadéknak is kisebb lesz a töltőanyag 

tartalma. 

4. Tézis 

Megállapítottam, hogy a politetrafluoretilén (PTFE) kompozitok koptatott felületén az 

alumínium-oxid (Al2O3) és böhmit (alumínium-oxid-hidroxid - AlO(OH)) adalékanyag a 

koptatás következményeként az eredeti, nem koptatott felülethez képest nagymértékben 

feldúsul, míg ezzel szemben a kopadék adalékanyag-tartalma kisebb, mint a koptatás előtt 

mért adalékanyag-tartalom a minták felületén. Ennek oka, hogy az adalékanyagnál jelentősen 

kisebb keménységű PTFE részecskék könnyebben leszakadnak a koptatott felületről, mint a 

töltőanyag, növelve ezzel a kopadék PTFE tartalmát. A leszakadt töltőanyag-részecskék, 

illetve törmelékek nagy része a koptatás folyamán benyomódik és újból beágyazódik a puha 

PTFE alapanyagba, növelve ezzel az adalékanyag koncentrációját a felületen. Ennek 

következménye, hogy a koptatás folyamán, a bekopási szakasz után, a kopási mechanizmus 

már az eredeti mintához képest egy nagyobb adalékanyagtartalmú koptatási felületen 

játszódik le. Az adalékanyag feldúsulására vonatkozó állításomat energiadiszperzív 

röntgenspektrométer (EDS) vizsgálatokkal, 4 m/m% Al2O3 / alumínium-oxid-hidroxid (böhmit) 

tartalmú PTFE kompozitok esetében igazoltam [T.1]. 

4.5. A kopási sebességet elsődlegesen befolyásoló tényezők 

A PTFE/Al2O3-4 polimer minták kontakt felületén ~10% körüli Fe tartalmat figyeltem meg, 

amely az acél ellendarabból származik. Ennek a magas Fe tartalomnak a lehetséges oka, 

hogy a kopás során a keményebb alumínium-oxid részecskék károsíthatják, és részben 

eltávolíthatják az acél ellenfelület oxidrétegét. A 4 m/m% grafénnal, böhmittel vagy 

hidrotalcittal töltött PTFE minták átmeneti rétege nem tartalmazott észrevehető mennyiségű 

vas elemet a kevésbé kemény töltőanyag-részecskék és a minták viszonylag nagy kopási 

sebessége miatt. Más szóval a PTFE/Al2O3-4 polimer kopásvizsgálata után rendkívül kis 

mennyiségű anyagot távozott el a polimer mintából. Így tehát a PTFE/Al2O3-4 polimer átmeneti 

rétege több vas atomot tartalmazó részecskét tudott összegyűjteni anélkül, hogy a polimer 

kopási mechanizmusa során elveszítette volna az vasban gazdag felső réteget. A jelentős 

mennyiségű vastartalmat FTIR-spektroszkópia is megerősítette. 

A PTFE/BA80-4 polimer minták esetében az EDS és az optikai mérések alapján kimondható, 

hogy az érintkező felületek nem tartalmaztak vasat. Ennek két különböző oka lehet, az első, 

hogy a PTFE/BA80-4 minta sokkal nagyobb kopási sebességgel rendelkezett a PTFE/Al2O3-4 

mintához képest, így a polimer felső, vasat tartalmazó rétege eltávozott. Itt fontos 
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megemlíteni, hogy még 0.1/1/10 m koptatási távolság után sem volt kimutatható mennyiségű 

vastartalom a PTFE/BA80-4 polimer minták koptatott felületein. Ezzel szemben a 

PTFE/Al2O3-4 koptatott felületén vastartalom feldúsulást regisztráltam ezen koptatási 

távolságok alatt is. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha a PTFE/BA80-4 mintákból jelentősebb 

anyagmennyiség kopott el, ezen polimerek koptatott felületén is kell lennie valamilyen mértékű 

vastartalomnak, mivel a vasoxid folyamatosan távozik el az acél ellenfelületről. Ezek alapján 

a második, valószínűbb magyarázat az, hogy az Al2O3 töltőanyag abrazív és nagy 

keménységgel rendelkező részecskéi okozzák ezt a jelenséget. Ezek a részecskék letörhetik, 

eltávolíthatják az acél ellenfelület felületi érdességi csúcsait, ami vas-oxid feldúsulást 

eredményez a polimer koptatási felületén. Mivel a PTFE/Al2O3-4 polimer minták koptatott 

felületei jelentős mennyiségű vas-oxid tartalommal rendelkeztek, feltételezhető, hogy az Al2O3 

részecskék jelentősen károsítják az acél ellenfelületeket. Minden számottevő mértékű 

károsodást az acél ellendarab felületén el kell kerülni, mivel alapvetően a polimer felületek / 

alkatrészek (például csapágyak és tömítések) a feláldozható részei a tribológiai 

rendszereknek. Elvárás, hogy a lágyabb polimer kopjon az acél ellenfelületek (például 

tengelyek) helyett, mivel az utóbbiak cseréje bonyolultabb és a költségük is sokkal magasabb 

a csapágyakhoz vagy a tömítésekhez képest. Éppen ezért, az acél ellenfelületeket fehér fény 

interferometriával is megvizsgáltam, de a koptatási felületein nem észleltem jelentős 

sérüléseket/karcolásokat. Tehát a vas-oxid részecskék csak a felületi érdességi csúcsok 

letöredeződéséből származnak. 

A kopási sebességet a nyíró és nyomó modulus függvényében a 3. ábra mutatja. Látható, 

hogy nincs egyértelmű kapcsolat a nyomó/nyíró modulus és a kopási sebesség között. A többi 

PTFE kompozithoz képest kis nyíró és nagy nyomó modulussal rendelkező PTFE/Al2O3-4 

mintának volt a legkisebb a kopási sebessége. Ezzel szemben a 16 m/m% grafénnal töltött 

PTFE kompozitnak volt a második legkisebb a kopási sebessége, viszont ennek az anyagnak 

a legnagyobb a nyíró és a legkisebb a nyomó modulusa. A PTFE/Al2O3-4 anyag ilyen kis 

mértékű kopási sebessége nem származhat a megváltozott hővezető képességéből, 

keménységéből vagy szakító modulusából, mivel ezek a tulajdonságok csak kis mértékben 

változtak a töltetlen PTFE alapanyaghoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kopási sebesség 

esetében csak a töltőanyagok típusa (töltőanyag, részecskeméret és geometria) és az 

átmeneti réteg kialakulásának módja lehetnek a domináns tényezők. Így tehát a töltőanyagnak 

és ebből következően az átmeneti réteg kialakulásának domináns (elsődleges) szerepe van 

az anyagok kopási mechanizmusában. 

Fontos megemlíteni azt is, hogy a magasabb szakító/nyíró modulus és hővezető képesség is 

befolyásolhatja az anyagok kopásállóságát. Például a nagyobb hővezető képesség közvetve 

előnyös lehet a kopási folyamatban, mivel ezáltal több súrlódási hő vezetődik el az érintkező 

felületekről. Ennek eredményeként a polimer minta felületi hőmérséklete csökken, ami a 
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mechanikai tulajdonságainak kisebb mértékű csökkenését eredményezi. A grafén töltőanyag 

esetében a töltőanyag tartalom növelésével csökkent a kopási sebesség, és ezzel egyidejűleg 

a szakító/nyíró modulus és a hővezető képesség emelkedett. Ezzel szemben a BA80 

adalékanyag esetében a kopási sebességet nem befolyásolta jelentősen a töltőanyag 

tartalom növelése és az ezzel együtt járó megnövekedett nyíró és szakító modulus. 

Következtetésként megállapítható, hogy a nyíró/húzó tulajdonságoknak és a hővezető 

képességnek csak másodlagos szerepe van a vizsgált anyagok kopási mechanizmusában. 

Hasonló következtetéseket vontam le a minták keménysége és nyomó tulajdonságainak 

esetében is. 

 

3. ábra. A töltetlen és töltött PTFE minták nyomó modulusa a nyíró modulusuknak 

függvényében. A buborékok mérete a minták kopási sebességével arányos. 

5. Tézis 

Bizonyítottam, hogy az alumínium-oxiddal (Al2O3) töltött politetrafluoretilén (PTFE) minták 

kopási sebességének körülbelül két nagyságrendbeli csökkenése mögött a kopás közbeni 

adalékanyag-feldúsulás, a kisebb méretű kopadékok kialakulása és a polimer minta kopási 

felületén lerakódott vas-oxid réteg áll. Az acél ellendarabból származó, a polimer felületén 

lerakódott vas-oxid réteg az átmeneti réteg kopással szembeni ellenállóságának további 

növelését segítette elő. A további adalékanyagokat is vizsgálva, bizonyítottam, hogy a 

mechanikai és termikus jellemzők (hővezetési tényező, keménység, nyomó/nyíró/húzó 

mechanikai tulajdonságok) változásának hatása a kopási értékekre csak másodlagos, 

mértékük és tendenciájuk nem indokolja a kopási sebesség több nagyságrendbeli 

csökkenését. Állításaimat 1/4/8/16 m/m% böhmit (alumínium-oxid-hidroxid - AlO(OH)), 

0,25/1/4/8/16 m/m% grafén, 1/4 m/m% Al2O3 és 1/4 m/m% hidrotalcit (MG70) töltésű 

mintáknál igazoltam [T.1, T.3]. 
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4.6. Kontakt hőmérséklet 

A 4. ábra a PTFE/Al2O3-4 polimer minták koptatási felületeit mutatja be. Az eredeti, nem 

koptatott polimerfelület a 4. (a) ábrán látható, míg az 1/10/400 m koptatási távolságot megtett 

koptatott felületek a 4. (b)-(d) ábrán láthatók. Már 0.1 m koptatási távolság után is fekete foltok 

jelentek meg a polimer kopási felületén, amelyek az acél ellenfelület oxidrétegéből 

származnak. A 4. ábrán megfigyelhető a foltok dúsulása. Mindössze 10 m koptatási távolság 

után (4. ábra (c) és (d) a vasoxid részecskék fekete színe narancssárgává vált. Ez a 

színváltozás azt mutatja, hogy az eltávolított vasoxid részecskék a kopási folyamat során 

módosulnak. 

  

(a) – nem koptatott polimer (b) – 1 m koptatási távolság 

  

(c) – 10 m koptatási távolság (d) – 400 m koptatási távolság 

4. ábra. Vas-oxid feldúsulás a PTFE/Al2O3-4 polimer koptatott felületén (42CrMo4 acél 

ellendarab, 3 MPa nyomás és 0.1 m/s koptatási sebesség). 

A fekete szín azt jelzi, hogy a vas-oxid részecskék alapvetően Fe3O4 (vas(II,III)-oxid) 

molekulákat tartalmaztak; más szóval a kiindulási állapot magnetit. A narancssárga szín 

magas Fe2O3 (vas(III)-oxid) tartalmat jelez, ami azt jelenti, hogy a vasoxid a kopás során 

oxidációs folyamaton megy keresztül. Az Fe2O3-ra összpontosítva, a λ-Fe2O3 a maghemitben 
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(barna szín), az α-Fe2O3 pedig a hematitban (piros szín) található. A (3)-(5) egyenletek 

mutatják be ezeknek a változásoknak a hátterét: 

4 Fe3O4 + O2 → 6 λ-Fe2O3 (200°C-400°C) (3) 

λ-Fe2O3 → α-Fe2O3 (375°C -550°C) (4) 

4 Fe3O4 + O2 → 6 α-Fe2O3 (550°C-tól) (5) 

Ezek a hőmérsékleti értékek ((3)-(5) egyenlet) arra utalnak, hogy az érintkező felületek kontakt 

hőmérséklete a kopási folyamat során elérte a 375-400°C hőmérsékletet is. 

6. Tézis 

Bemutattam, hogy a politetrafluoretilén (PTFE) minta felületének az elszíneződéséből 

következtetni lehet a súrlódási folyamat során fellépő valós kontakt hőmérsékletre alumínium-

oxidot (Al2O3) tartalmazó PTFE és az acél ellendarab között végzett pin-on-disc koptatási 

vizsgálatok esetében. Megállapítottam, hogy a 4 m/m% Al2O3-ot tartalmazó PTFE és az acél 

ellendarab között végzett koptatási vizsgálatok folyamán kialakuló maximális hőmérséklet a 

~375-400°C hőmérséklettartományt is eléri. Ez a magas hőmérséklet csak a felületérdességi 

csúcsok ütközése és deformálódása folyamán, lokálisan alakul ki, az acél ellendarab 

túloldalán mért hőmérséklet mindössze 32-36°C között helyezkedik el. Állításomat a vas-oxid 

színének a hőmérséklet hatására bekövetkező változásával igazoltam, amelynek során a 

kezdeti fekete színű lerakódott részecskéket vöröses részecskékből álló réteg váltja fel. A 

polimer minta koptatási felületére lerakódott fekete vas-oxid (Fe3O4) a bekopási szakasz 

elején (~100 m) oxidáción megy keresztül, amelynek során vörös színű hematit (α-Fe2O3) jön 

létre. Ehhez a folyamathoz szükséges minimális hőmérséklet a szakirodalom alapján 375°C. 

Állításomat 0.1 m/s koptatási sebességgel és 3 MPa nyomással koptatott mintákon végzett 

energiadiszperzív röntgenspektrométer (EDS) vizsgálatokkal igazoltam [T.1]. 
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