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ELŐSZÓ
Doktori tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának Kandó Kálmán Doktori Iskolájában
végeztem. Dolgozatomat ezzel párhuzamosan a Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki
és Informatikai Karának Innovatív Járművek és Anyagok Tanszékén (korábban
Anyagtechnológia Tanszék) végzett kutatómunkám eddigi eredményeiből állítottam össze.
A kutatómunkát 2014-2018 között, egyetemi hallgatóként, Tudományos Diákköri munka
keretében kezdtem el, majd 2018 és 2022 között doktoranduszként, egyetemi tanársegéd
beosztás mellett folytattam.
Dolgozatom témája különböző járműipari anyagok felületi energia növelésének
lehetőségei plazma- és lézersugaras eljárások alkalmazásával. A nedvesítési jelenségek
vizsgálata, amelyek mind tudományos, mind alkalmazási oldalról jelentős hatást
gyakorolnak a ragasztott kötések nyírószilárdságára. Eredményeimet több tudományos
fórumon – hazai és nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon – publikáltam.
Kutatásom során jelentős szerepet szántam a megszerzett ismeretanyag továbbadásának
is. Erre a graduális oktatások során, TDK- és szakdolgozat témavezetői tevékenységem
folyamán került sor. A megtartott egyetemi előadások, gyakorlatok és laborfoglalkozásokon
kívül 24 db szakdolgozat, 5 db TDK dolgozat, 4 db OTDK dolgozat témavezetője voltam a
dolgozatom elkészültéig.
Ezúton

is

köszönöm

kutatómunkám

során

nyújtott

szakmai

támogatást

Dr. Weltsch Zoltánnak, illetve minden további segítséget, melyeket dolgozatom végén
részletesen felsorolok.
Berczeli Miklós
okleveles járműmérnök

3

TARTALOMJEGYZÉK
Nyilatkozat ........................................................................................................................... 2
Előszó .................................................................................................................................... 3
Tartalomjegyzék .................................................................................................................. 4
Jelölések jegyzéke ................................................................................................................ 6
1.

Bevezetés ....................................................................................................................... 9

2.

Irodalmi áttekintés .................................................................................................... 11
2.1.

Járműipari anyagfelhasználások ................................................................................. 11

2.2.

Hibrid anyagpárosítások kötéstechnológiája ............................................................. 15

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.4.
2.4.1.
2.4.2.

Hibrid anyagpárosítások .......................................................................................................... 15
Kötéstechnológiai fejlesztések................................................................................................. 16
Ragasztástechnológia ............................................................................................................... 18
Ragasztás során fellépő adhéziós erők és elméletei ................................................................. 21

Felületi viszonyok az adhéziós technológiák alkalmazásában .................................. 22
Nyugvócsepp módszeres peremszögmérés folyamata ............................................................. 22
Felületi energia meghatározásának módszerei......................................................................... 24

Nagy energiasűrűségű felületkezelési eljárások alkalmazása ................................... 31
Plazmasugaras felületkezelés folyamata .................................................................................. 31
Lézersugaras felületkezelési módszerek .................................................................................. 37

3.

A kutatás célkitűzései ................................................................................................ 44

4.

Kísérleti anyagok, berendezések és eljárások leírása ............................................. 45
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

5.

Felhasznált alapanyagok jellemzése ............................................................................ 45
Nagy ütésállóságú polisztirol ................................................................................................... 45
DP600 növeltszilárdságú acél .................................................................................................. 46
Kísérleti geometriák meghatározása ........................................................................................ 46

Felületkezeléshez alkalmazott rendszerek bemutatása ............................................. 47
Hidegplazmasugaras felületkezelő .......................................................................................... 47
Zártrendszerű CO2 gázlézer ..................................................................................................... 48
Nagyteljesítményű, ipari CO2 gázlézer .................................................................................... 48
Ultrarövid impulzusos femtoszekundumos lézerrendszer ....................................................... 49

Vizsgálati eljárások ismertetése ................................................................................... 50
Nyugvócsepp módszeres peremszög mérési rendszer ............................................................. 50
Felületi profilmérés módszere ................................................................................................. 53
Pásztászó elektronmikroszkópos vizsgálatok jellemzői .......................................................... 54
Ragasztástechnológiai kísérletek bemutatása, a nyírószilárdság meghatározása ..................... 55

Eredmények és kiértékelésük ................................................................................... 58
5.1.

Szobahőmérsékletű nedvesítési mérési környezet vizsgálata .................................... 58

5.2.

Plazmasugaras felületkezelés kötéstechnológiára gyakorolt hatása......................... 61

5.2.1.
5.2.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

HIPS polimer plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata ................................................. 61
DP600 növeltszilárdságú acél plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata ........................ 73

Lézersugaras felületkezelés kötéstechnológiára gyakorolt hatása ........................... 78
Nagyteljesítményű gázlézersugárral való felületkezelés DP600-as acélon ............................. 78
Zártcsöves gázlézersugárral való felületkezelés DP600-as acélon .......................................... 81
Ultrarövid impulzusos lézerrel végrehajtott felületkezelés DP600-as acélon .......................... 85
Polimeren végrehajtott lézersugaras felületkezelési kísérletek következtetései .................... 100

5.4.
Plazmasugaras és lézersugaras felületkezelési módszerek hatásmechanizmusának
összehasonlítása........................................................................................................................ 102

4

6.

Összefoglalás ............................................................................................................ 105

7.

Tézisek – Új tudományos eredmények .................................................................. 107

8.

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................. 109

9.

A doktori kutatáshoz kapcsolódó saját publikációk jegyzéke ............................. 110

10. Irodalomjegyzék ...................................................................................................... 113

5

JELÖLÉSEK JEGYZÉKE
Latin betűk
Jelölés
A
a
as
F
f
F
fs
h
ISL
P
Pátl
pH

Megnevezés, megjegyzés
felület
kitöltés, átfedés
attoszekundum
húzóerő
frekvencia
szakítóerő
femtoszekundum
plazmafej alsó síkja és a kezelt felület közötti távolság
folyadék és a szilárd felület közötti adhéziós energia
teljesítmény
átlagteljesítmény
(power of Hydrogen) a hidrogén koncentrációja,
erőssége
ps pikoszekundum
R2 görbe illesztési determinációs együttható
Ra átlagos felületi érdesség
Rz felületi egyenetlenség magasság
T hőmérséklet
timp impulzusidő
vf előtolási sebesség
vs pásztázási sebesség

Görög betűk
Jelölés
Θ
Θd
Θe
σ
σL
σLD
σLP
σS
σSD
σSL
σSP
τ

Megnevezés, megjegyzés
nedvesítésiperemszög
desztillált víz nedvesítésiperemszöge
etilénglikol nedvesítésiperemszöge
felületi energia
folyadék teljes felületi feszültsége
folyadék felületi feszültségének diszperzív komponense
folyadék felületi feszültségének poláris komponense
szilárd test teljes felületi energiája
szilárd test felületi energiájának diszperzív komponense
szilárd test és a folyadék közötti határfelületi feszültség
szilárd test felületi energiájának poláris komponense
nyírószilárdság

6

Mértékegység
mm2
µm
as
N
Hz
N
fs
mm
mN/m
W
W
ps
µm
µm
°C
fs
m/perc
m/perc

Mértékegység
°
°
°
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m
mN/m
MPa

Vegyületek
Jelölés
CO2
H+
OHC=O
R-O-H
R-N=C=O

Megnevezés, értelmezés
széndioxid
hidrogénion
hidroxidion
karbonil csoport
hidroxil csoport
izocianát
karboxil csoport

C2H6O2 etilénglikol
Rövidítések, mozaikszavak
Jelölés Megnevezés, értelmezés
AFM (Atomic Force Microscopy) atomerő mikroszkópia
AISI (American Iron and Steel Institute) Amerikai Vas- és Acélintézet
BSE (BackScattered Electron) visszaszórt elektron detektor
CAR (Center of Automotive Research) Járműipari Kutatási Központ
DCSBD (Diffuse Co-Planar Surface Barrier Discharge) dielektromos kisüléses
DOE
DPxxxx
DSC
FDS
HIPS
IF
LIPSS
LSFL
Nd:YAG
Nd:YLF
PA6
PET
PMMA
PODR1
PP
PS
PU
PZC
SEM
TOX

plazmarendszer egysíkú elektróda elrendezésben
Design of Experiment
(Dual Phase steel) kétfázisú acél és annak folyáshatára MPa-ban
kalorimetriás vizsgálat
(Flow Drilling screws) hideg folyató fúrás
(High Impact PolyStyrene) nagy ütésállóságú polisztirol
(Impakt Factor) Impakt faktor, publikációs minősítés
(Laser-induced periodic surface structure) lézersugár indukálta ismétlődő
felületi struktúra
(Low-Spatial Frequency LIPPS) alacsony térbeli frekvenciájú LIPSS
neodímiummal szennyezett ittrium-alumínium gránát
neodímiummal szennyezett ittrium-lítium-fluorid
poliamid 6
polietilén-tereftalát
polimetil-metakrilát
poly(1-metoxi-4-(O-disperse Red 1)-2,5-bis(2-metoxietil) benzol)
polipropilén
polisztirol
poliuretán
(Point of Zero Charge) nulla töltésállapot helye
(Scanning Electron Microscope) pásztázó elektronmikroszkóp
márkanév, a „clinching” néven ismert eljárás, „klincselés”
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Rövidítések, mozaikszavak
Jelölés Megnevezés, értelmezés
UH ultrahang
UV ultraibolya
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) röntgen fotoelektronspektroszkópia
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1. BEVEZETÉS
Mindennapjaink részét képezik azok a fejlesztési folyamatok és kutatások, amelyek
során törekedünk a környezetvédelemre és a gazdaságosságra [1,2]. Ez a járműiparban is
megjelenik, hiszen kiemelt fontosságú szerepet kap a járművek környezetbarát kialakítása,
a fogyasztás és így a szennyezőanyag-kibocsátás redukálása [3–5]. Ennek elérése érdekében
az egyik legkézzelfoghatóbb eredmény a járművek könnyűépítésével érhető el. Amennyiben
csökkentünk a járművek önsúlyán azzal jelentősen csökken a meghajtáshoz szükséges
energiaigény, tüzelőanyag fogyasztás és ezek által a károsanyag-kibocsátás is [3,5].
2015-ben a megengedett CO2 kibocsátás értéke személygépjárműveknél 130 g/km-re
csökkent, míg napjainkban ez az érték már 95 g/km-re szigorodott [6,7]. Ezt a szabályozást
csak párhuzamosan, több fejlesztési irány együttes alkalmazásával lehet elérni, melyek közül
egyik legjelentősebb a járműtömeg és a benne található alegységek, alkatrész elemek
könnyűépítése. Általánosan elmondható, hogy 100 kg tömegcsökkentés hatására
3-13 g/km-el csökken a károsanyag-kibocsátás mértéke [8–11].
Fontos, hogy a tömegcsökkenést olyan módon kell elérni, hogy a váz, a karosszéria és
alkatrész elemek előírt tulajdonságai (például: biztonsága, szilárdsága, merevsége,
szigeteltsége) lényegesen ne változzanak, emellett az költséghatékony legyen [12,13]. Egyik
potenciális lehetőség, ha zónánként olyan szilárdságú anyagokat alkalmaznak, amit a
funkciója az adott egységnek megkíván. A megvalósításnak egyik megfelelő módja lehet,
ha a lehetséges alkalmazási területeken növeltszilárdságú acélokat és modern polimer
anyagokat alkalmazunk [12–15]. Ilyen vegyes anyagpárosítás például az alumínium és az
üvegszál erősítésű kompozit, emelt és alapszilárdságú acélpárok, magnézium-titán elemek,
újfajta polimerek és kompozitok együttes alkalmazása. Ezekkel az anyagokkal megfelelő
szilárdságot érhetünk el, miközben a tömegcsökkenés is megvalósul. Azonban a különböző
tulajdonságokkal rendelkező elemek közötti kötéskialakítás még problémákat okoz és
kihívások elé állítja a járműgyártókat [16–20].
Több esetben csavarozás, szegecselés vagy nagy mennyiségű hozaganyagot alkalmazó
termikus kötési eljárások magával a kötőelem hozzáadásával tovább növelik a
könnyűépítésre szánt szerkezetünket, alkatrész egységünket [21–27]. Véleményem szerint
egy olyan kötéstechnológia módszerre célszerű koncentrálni a fejlesztések során, mely
egyszerre alkalmazható minden anyagfajtán anélkül, hogy növelné a tömeget. Egy ilyen
időszerű és gazdaságos módja a különböző anyagok nem oldható kötésének a
ragasztás [28–33]. A kötési mód alapvető előnye, hogy a ragasztandó elemek könnyen és
gyorsan előállíthatók és számos kedvező tulajdonsággal rendelkeznek a már elterjedt
9

kötéstechnológiához képest. Nem éri hőterhelés az összekötendő anyagokat, jó
rezgéscsillapító, szigetelő és zajcsökkentő hatása van [30,33]. A ragasztott kötések
szilárdságát döntően két erőtípus adja: 1) a ragasztó és az alapanyagok összetartása,
kohéziója, illetve 2) a ragasztandó anyag és a ragasztó határfelületén fellépő erőhatások
együttese, az adhézió. Jól ragasztott kötésben az adhéziós erők legalább olyan nagyok, mint
a kohéziós erők [34]. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a jól összeragasztott anyagdarabokat
nagy erőhatásnak kitéve a tönkremenetel (szakadás, törés) a ragasztandó darabban történik
és nem a határfelületen a ragasztó elválása miatt [29,30,33]. Ezeket azonban befolyásolja
napjaink ragasztástechnológiájának kihívása, a ragasztandó felületek nedvesítési jellemzői.
Egy adhéziós kötéstechnológia szilárdsága, minősége visszavezethető arra, hogy milyen
kapcsolatot létesít a kötőanyag az összekötendő alapanyagok felületén [35–37]. Hasonlóan,
mint amikor jellemezzük azt, hogy egy folyadék mennyire tud szétterülni egy anyag
felszínén, ezt a szétterülést a nedvesítési jelenségekkel és a vizsgált anyag felületi
energiájával tudjuk jellemezni. Ha egy ismert felületi feszültséggel rendelkező folyadékot
cseppentünk egy vizsgálandó anyagra, akkor az felvesz a felület nedvesítő képessége
következményeként egy geometriát, amely jó nedvesítési esetben, tehát hidrofil állapotban
teljesen szétterül, míg rossz állapot esetén egy csepp alakot kapunk. A csepp érintkezési
pontjából meghatározhatjuk a folyadék nedvesítési peremszögét [37,38]. Ez a szög érték
minél kisebb, annál nagyobb a felületi energiája a vizsgált anyagunknak, amely előrevetíti
azt, hogy a felületen alkalmazott adhéziós technológia szilárdsága is nagyobb lesz. A modern
járműiparban használt alapanyagok az esetek többségében rossz nedvesítési jellemzőkkel
rendelkeznek. Ezek alapállapotban történő kötése szilárdsági problémákhoz vezetne.
Azonban megfelelő előkészítési, felületkezelési eljárást alkalmazva számunkra kedvező
módon tudjuk befolyásolni a nedvesítési értékeket [39–41].
Ilyen mechanikai felületmódosító eljárás az érdesítés, és a szemcseszórás, míg a kémiai
eljárások közül elterjedt a maratás és az áztatás. A magas járműipari minőségi, esztétikai és
környezetvédelmi szabályozások miatt kívánatosabb olyan eljárásokat alkalmazni, amelyek
nem okoznak esztétikai elváltozást. A nagy energiasűrűségű felületkezelések mint például a
plazma- és lézersugaras kezelés megfelelő megoldást jelenthetnek a felületek kötés
szempontjából

történő

optimalizálására.

Ezek

jelentik

napjaink

legkorszerűbb

felületkezelési módszereit a járműipari számára, de eddig kevesen foglalkoztak velük.
Dolgozatomban ezért a nagy energiasűrűségű felületkezelési eljárások felhasználásával
szeretném

különböző

anyagtípusokon

a

nyírószilárdság értékét megtöbbszörözni.
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járműipari

ragasztástechnológiában

a

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. JÁRMŰIPARI ANYAGFELHASZNÁLÁSOK
Jelen pillanatban a hajtástechnológiai innováción keresztülmenő járműipar szerkezeti és
konstrukciós követelményei nagymértékben megváltoznak. Egyre nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a karbonsemlegességre, a költséghatékonyságra és az eladott járművek
üzemeltetéséhez kapcsolódó károsanyag-kibocsátások csökkentésére. A járműgyártók egyik
fejlesztési

iránya

a

karosszériához

felhasznált

modern

anyagok

széleskörű

alkalmazása [2,33,42].
Együttesen alkalmaznak alap- és növeltszilárdságú acéllemezeket, öntött és hengerelt
alumínium-, magnézium ötvözeteket, továbbá a modern polimerek és kompozitok
felhasználása is egyre szélesebb körben elterjedt [16–20,43]. A meghatározó járműipari
gyártók fejlesztései alapján is észrevehetők az új alapanyagfelhasználási irányvonalak.
Az 1. ábrán látható 2019-es Audi A8 vázfelépítménye főként alumínium szerkezeti elemeket
tartalmazott. Az alapanyagok fejlődésével azonban váltott a több, modern acéltípust
felhasználó

konstrukcióra,

melyben

kiemelt

szerepet

kapnak

növeltszilárdságú

acélok [44,45].

1. ábra: Audi A8 2019 előtti és utáni járművázában található szerkezeti anyagok [45]
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Az alumínium elemeket lecserélték az első és hátsó energiaelnyelő területeken az
alapanyagokat modern acélokra. A korábbi 270, 350 MPa szakítószilárdságú acélok helyett
már 800, 1500 és 2000 MPa-os kétfázisú ferrit-martenzites acélokat alkalmaznak, így 8%ról 40,5%-ra nőtt az acél mennyisége [46–50]. Ezek mellett megjelentek az új modern
alumínium és magnézium ötvözetek, valamint szénszálerősítésű kompozit elemek
is [51–54]. Az új szerkezet vázfelépítésén látható, hogy jellemzően akár 3-4 különböző
anyagtípus is találkozik egymással egy csatlakozási ponton. Ilyen például, amikor polimer
elem

kapcsolódik

alap

és

növeltszilárdságú

acéllal,

illetve

alumíniummal.

A vegyes anyagfelhasználás előnye, hogy a példában említett Audi szerkezetének tömege
így mindössze 124 kg lett, a korábbi 241 kg helyett [42,55].
A Tesla Model 3 esetében a korábbi modellek hagyományos acélból épülő nagyobb
tömegű szerkezeteit cserélték növelt és ultranagyszilárdságú acélokra. Itt kis mértékben
alkalmaztak alumínium elemeket és csak ott, ahol nem számít az energiaelnyelés és a
szerkezeti integritás. A növeltszilárdságú acélok felhasználásának köszönhetően a jármű
teljes tömege 1600 kg, míg egy hasonló tisztán elektromos Audi A3 Sportback e-tron
tömege 2050 kg [56–60].
A Toyota 2020-21-es modelljeiben, így a RAV4, Camry, Corolla, Mirai, Prius
modellekben új, egységes platformra helyezte az autót, így a gazdaságos gyártás mellett a
modern acélokból felépített vázszerkezet tömegének 19%-a 980 MPa-os acélból
készül [61–64].
A járműipari felhasználási trendeket tekintve a 2. ábrán 2040-ig feltételezhető, hogy a
hagyományos, alapszilárdságú acélokat felváltják a növelt, ultranagyszilárdságú és modern
acélok. Emellett a jelenlegi 6%-os kompozit és polimer alapanyag felhasználás is 15%-ra
növekszik, valamint az alumínium jelentősége is nő, bár a trendek azt mutatják, hogy az
előállítási és a beszerzési költségek várhatóan növekedni fognak [1,42].
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2. ábra: Gépjárműkarosszériák anyagainak fejlődési tendenciája 2020-tól 2040-ig a
különböző alapanyagok százalékos eloszlásának bemutatásával [42]
Az új fejlesztésű anyagok felhasználásával megvalósuló könnyűszerkezeti építéssel
elérhető a karosszéria össztömegének csökkentése. A 3. (a) ábrán látható, hogy napjainkig
növekvő tendenciát mutat a járművek tömegcsökkentésében a karosszéria építmény
konstrukciós, illetve a modern alapanyag fejlesztések. A modern polimeralkatrészek mind
belső mind külső elemként való felhasználása is a tömegcsökkentést és a gazdaságosságot
növeli, miközben közreműködik a gyalogosok védelmében is. Ilyen anyagok például a nagy
ütésállóságú polisztirolok (HIPS) [65,66].

3. ábra: Járműfejlesztési trendek a tömegcsökkentés irányában: a) tömegcsökkentési
potenciálok és azok jelentőségének változása, b) gépjármű össztömeget befolyásoló
eszközök, elemek [42]
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Az alapanyagok innovációja és azok különböző módon történő beszerelése,
kombinálása adja meg a tömegcsökkentés legnagyobb potenciálját. A 3. (b) ábrán látható,
hogy a járműfelépítmény alaptömege jelentős, a teljes tömeg 70-75%-át teszi ki. Az egyre
növekvő

vásárlói

igények

kikényszerítik

a

tömegcsökkentési

fejlesztéseket

a

konstrukciótervező és anyagtudománnyal foglalkozó mérnökökből. A különböző kényelmi,
autonóm és biztonsági kiegészítő funkciók beépítse és a vevők irányába kifejtett látens
igényeket kielégítő további eszközelemek beépítése szintén a jármű össztömegének
növekedésével jár. Ezen részegységek tömegcsökkentési lehetőségei korlátozottak [67–70].
Belsőégésű motorral szerelt járműveknél a tömegcsökkentés következménye, hogy
kisebb tömeget mozgatva kisebb lesz a tüzelőanyag fogyasztás. Ez igaz hibrid és tisztán
elektromos hajtásrendszerek esetén is, ahol a normál konstrukciót kiegészítve a hibrid
rendszerelemekkel – a karosszéria fejlesztése nélkül – csak nagymértékű tömegnövekedést
érnénk el, ami többlet energia és üzemanyag felhasználást eredményezne. Teljesen
elektromos hajtásrendszer esetén is kiélezett verseny van az akkumulátorokból kinyerhető
kapacitás hatékony felhasználására. Kisebb járműtömeg mozgatással csökkenteni lehet a
fogyasztást, így növelhető a hatótáv, ami jelenleg a szűk keresztmetszetet jelenti a
széleskörben az átlag felhasználó által elérhető elektromos autózás járművei terén.
Az energiafelhasználás csökkentésének üteme az alapanyagok és azok technológiájának
fejlesztése így összhangba kerülhet az Európai károsanyag-kibocsátási szabályozásokkal.
A korábbi fejlesztési irányvonalak alapján is látható, hogy az európai megfelelőség
irányába a célravezető fejlesztés a tömegcsökkentés. Az egyre szigorodó követelményeknek
megfelelően 78 g/km-re kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást 2025-ig [71,72]. Annak
érdekében, hogy a gyártók jelentős jármű, illetve alkatrész tömegcsökkenést érjenek el
folyamatosan fejlesztenek, ennek egyik fő iránya az alapanyagfejlesztés. A vegyes
anyagpárosításokra szeretnének törekedni, miközben a különböző anyagok kötésének még
vannak korlátjai. Például eltérő típusú, szövetszerkezetű anyagpárosítások szükségesek a
jármű szerkezetének tömegcsökkentésre való optimalizálása miatt, de azok között erős
adhéziós kapcsolatra lenne szükség, amennyiben ez nem valósítható meg szilárdsági
problémák adódhatnak. Ha ezeket a korlátokat megfelelő fejlesztések útján le tudnánk
győzni, akkor egy magasabb szintre lépve megfelelő minőségben tudnánk akadály nélkül,
különböző alapanyagpárosításokat összekötni, így még nagyobb mértékű tömegcsökkentést
lehetne elérni. Ilyen leküzdendő akadályok a drága, nem környezetbarát módon előállítható
kompozitanyagok, a bonyolult előkészítő műveletet megkövetelő kötéstechnológiai
eljárások [73–75]. Ennek okán is belátható, hogy kiemelten kell foglalkozni a különböző
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anyagpárosítások egy konstrukcióban történő alkalmazásával. Nem elegendő a tervezésnél
meghatározni a modern anyagfelhasználásokat, folyamatos fejlesztéssel kell támogatni a
különböző modern anyagaink kötéstechnológiai fejlesztését is. Meg kell vizsgálni, miként
hatnak a különböző kötéstechnológia módszerek a napjaink modern anyagfelhasználására,
vegyes-hibrid

anyagpárosítások

kötésének

megvalósíthatóságára,

szilárdságára

és

gazdaságosságára.

2.2. HIBRID ANYAGPÁROSÍTÁSOK KÖTÉSTECHNOLÓGIÁJA
2.2.1. Hibrid anyagpárosítások
Kompozitnak nevezzük azokat az anyagtársításokat, többkomponensű, összetett
anyagokat, melyek legalább egy befoglaló anyagból és egy erősítő anyagból állnak. A hibrid
anyagpárosítások nagymértékben eltérnek a kompozitoktól, hiszen nem egy alkatrészelemen
belül alkalmazunk különböző anyagokat (befoglaló és erősítő), hanem különböző típusú
anyagokból illesztünk, szerelünk össze egy adott komplex alkatrészt, szerkezetet vagy
felépítményt. Az anyagoknak ezt a szerkezeteken belüli vegyes (hibrid) felhasználását
nevezzük hibrid anyagpárosításoknak. Hibrid anyagpárosításokat

számos helyen

alkalmaznak a járművekben. Ilyen hibrid anyagpárosítás az acél és alumínium [76–78], az
acél és kompozit [79,80], a normál és amorf rácsszerkezetű fémek együttes
alkalmazása [81], vagy az acél és magnézium párosítású motorblokk használata [82,83].
Fém és polimer elemek kötéstechnológiai kutatásával az elmúlt 10 évben magyar
kutatócsoportok is sokat foglalkoztak [39,43,84–87]. Markovits Tamás és a BME
Gépjárműtechnológia tanszékének munkatársai acél csapok, acéllemezek és PMMA polimer
lézersugaras kötéstechnológiai fejlesztéseivel foglalkoznak. A lézersugaras hevítés lehetővé
teszi nem átlátszó anyag (acél) és átlátszó (PMMA) anyagok vegyes kötését [87–92]. Hibrid
anyagpárosításnak nevezhető a szélvédő és a karosszériaváz összeillesztése is, hiszen a
szélvédő üveg merevsége a karosszéria elemekkel kombinálva merevíti a szerkezetet
amellett, hogy biztosítja a kilátást is. Napjainkban ugyancsak nagy volumenben alkalmaznak
hibrid anyagpárosításokat a vasút- és repülőgépiparban, a sporteszközök gyártásánál és a
közlekedési

eszközökben

is [31,42,99,75,78,93–98].

A

vegyes

anyagpárosítások

felhasználása széleskörű és elterjedésük elsősorban kedvező tulajdonságaiknak köszönhető:
egy adott szerkezeten belül speciálisan, olyan anyagú alkatrész elemet tudunk alkalmazni,
amely funkciója és anyagi minősége a leginkább alkalmazkodik a szükséges
követelményekhez [100–103]. Biztonságtechnikai és szilárdság szempontból optimalizálni
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lehet az elemek párosítását, így nagymértékű tömegcsökkentést lehet elérni, miközben a
szilárdság is növelhető.
Az

ilyen

anyagpárosításokat

nem

csak

megtervezni

kell,

hanem

a

kötéstechnológiájuknak integrálhatónak és gazdaságosnak kell lennie az ipari termelésben,
így a kötéstechnológiák fejlesztése is kiemelt fontosságú [104,105]. Nem lenne megfelelő,
ha csak olyan kötéstechnológiát lehetne alkalmazni a különböző anyagtulajdonságú lemezek
között, melyekkel az össztömeg nem csökkenne a kötőelemek alkalmazása miatt, például
áthúzó szegecsek, vagy az önfúró és önmetsző acélszerkezeti csavarok [106].
Napjainkban sok anyagot használunk egy termék megtervezése során. Ezek az anyagok
például a fémek és ötvözetek, a kerámiák, a kompozitok, a polimerek és az
elasztomerek [96,107,108]. A tömegcsökkentési és környezetvédelmi szempontok miatt
érdemes megvizsgálni a különböző anyagok beépítésének lehetőségeit a szerkezeteinkbe, ha
van olyan anyag, amely olcsóbb, könnyebb és rendelkezik a megfelelő mechanikai
tulajdonságokkal, akkor célravezetőbb azt használni. Ezért kialakulhatnak olyan
anyagpárosítások, amelyek nem felelnek meg tetszőleges kötéstechnológiai módnak, mint
például a növeltszilárdságú acélok és kompozit anyagok, alumínium elemek és acélok,
polimer és fémek esetén, ahol nem alkalmazható egységesen ellenállás ponthegesztés, vagy
TOX szegecselés [109–112].
2.2.2. Kötéstechnológiai fejlesztések
Az anyagok összeilleszthetőségének optimalizálása érdekében vizsgálni kell napjaink
modern eljárásait és az alapanyagok fejlődésének tendenciájához kell illeszteni a
kötéstechnológiák fejlesztését is. A CAR (Center of Automotive Research – Járműipari
Kutatási Központ) elemzése alapján a 4. ábrán látható, hogy 2030-ig várhatóan a
tömegcsökkentéssel

összhangban

miként

tendenciák [42].
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4. ábra: Járműipari kötéstechnológiai trendek várható átalakulása napjainktól
2030-ig [42]
Jelenleg egyértelműen az ellenállás ponthegesztés dominál a járműipari szereplőknél,
hiszen a felhasznált alapanyagok többsége acéllemezekből áll, ahol illesztésnél jellemzően
csak a vastagság különböző, az ötvözet hasonló [113,114]. Továbbá kiemelkedő a modern
csavarozás és szegecselés technológia jelentősége is [109,110,115,116]. A zöld görbe
tendenciáján azonban látható, hogy a felépítményeknél alkalmazott oldhatatlan kötések egy
meredeken felfutó, becsült eleme a ragasztástechnológia és tömítéstechnológia
lesz [21,29,31,33,34,36,41,93,117,118].
A hibrid anyagpárosítások kötésére alkalmas modern csavarozási eljárás például az FDS
és rokon típusai, amikor a furat nélküli lemezeket a csavarral fúrják át, amely egyben a
menetes profilt is kialakítja magának. Ez az eljárás fémek és polimerek/kompozitok esetén
is korlátozottan alkalmazható, amennyiben az alsó elem a fém és nem alakul ki degradációs
hőmérséklet, mely hővezetés útján eljutna a polimer és kompozit anyaghoz azt
károsítva [27,106].
A szegecselési eljárások hasonlóan alkalmazhatók vegyes anyagpárosítások esetén, mint
fémeknél. Mind a csavarozás, mind a szegecselés tömegnövekedéssel jár, míg a
ponthegesztés, forrasztás, ragasztás esetén ezek elhanyagolhatók [110].
A hegesztés és forrasztás, mint termikus eljárások – kivéve az ultrahang hegesztés –
szintén korlátozzák a különböző anyagok összekötésének lehetőségét, ugyanis a napjainkban
gyakorinak mondható ellenállás ponthegesztés egy acél és polimer elem között nincs
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értelmezve. A fémek és polimerek összekötése lehetséges UH és lézersugaras technológia
segítségével is [119,120]. A forrasztási eljárások inkább a fémes alapanyagok kötésére
összpontosítanak [121–123]. A hegesztésnek, forrasztásnak nagy hátránya, hogy a kötés
nagy hőbevitellel történik, mellyel nagy vetemedés alakulhat ki és az anyagok kapcsolatát a
kötés közben kialakuló porozitások és repedések veszélyeztetik [25,48,62,113,114,120].
Amennyiben áttekintjük az alapanyagok fejlődésének, azok összepárosításának a
fejlesztési irányait olyan igények merülnek fel, hogy bármilyen anyag bármivel legyen
összeköthető. Legyen elkerülhető a vetemedés, hőterhelés. A kötéstechnológia egyben
valósítson meg tömítettséget és korrózióállóságot is. Ezek mellett gyorsan alakuljon ki a
kötés szilárdsága, viselje el a dinamikus igénybevételeket, de legyen kellően rugalmas is.
A követelmények és a ma ismert fejlesztési lehetőségek megalapozottan helyezik előtérbe a
ragasztástechnológiát.
2.2.3. Ragasztástechnológia
A ragasztó egy olyan anyag, amely képes legalább két felület erős és oldhatatlan
összekötésére. A ragasztónak van pár alapvető tulajdonsága, például folyékony
halmazállapotban kell lennie a kötés készítésének valamely fázisában, hogy szét tudjon
terülni a felületen, azt képes legyen nedvesíteni és így biztos érintkezést tudjon biztosítani a
ragasztandó felülettel. A felülethez szükséges tapadnia, amelyet adhéziós kapcsolat
segítségével tud véghezvinni. A ragasztónak ki kell bírnia a fárasztó és a dinamikus terhelést
is [93,124]. A kötésben résztvevő alkotóelemek között át kell vinnie és el kell, hogy oszlassa
a fellépő terheléseket. Ki kell töltenie a réseket, üres helyeket, így tömítésként is meg tud
felelni [125].
A ragasztóknak általában nagy nyíró- és szakítószilárdságuk van. Ilyenek például az
epoxik, a hőre keményedő akrilok és a poliuretánok [125–129]. A ragasztók alkalmazási
célja elsődlegesen az adhéziós tulajdonságaitól függ [130–132]. Az adhézió különbözik a
kohéziótól, mivel az adhézió két anyag molekulái közötti vonzóerőre utal, míg a kohézió
egy anyagon belüli vonzóerőre utal (5. ábra) [36,117,130,133,134].
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5. ábra: Illusztráció az adhéziós és kohéziós erőről ragasztás esetében [128,135,136]
Zotti és társai kutatásaiban a szerkezeti kétkomponensű epoxik tönkremenetele kapcsán
megállapítható, hogy a kötés tönkre mehet adhéziósan, kohéziósan, vagy a kettő
kombinációjával (6. ábra) [137].

6. ábra: Példák a ragasztott kötések tönkremenetelére: a) adhéziós, b) kohéziós, c) vegyes,
adhéziós és kohéziós [137]
Az adhéziós tönkremenetel az, amikor a ragasztó leválik a ragasztott felületről, a
kohéziós tönkremenetel pedig, amikor vagy a ragasztó, vagy a ragasztott anyag megy tönkre.
A kohéziós tönkremenetelt úgy lehet felismerni, hogy mind a két ragasztott felületen látható
ragasztó réteg, az adhéziósnál pedig csak az egyik ragasztott felületen maradt ragasztó, a
másiktól pedig elvált [135,136,138,139].
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A sikeres ragasztásnak fontos követelményei vannak, például számít a felület állapota.
A ragasztás előtt a felület tisztítása az első lépés. Olyan anyagok, mint például a por, az olaj,
a nedvesség és a felülethez gyengén kötődő oxid rétegek gyengítik a kötést. Ha ezek
nincsenek eltávolítva, akkor a ragasztó ezekhez a gyenge határrétegi felületekhez fog
tapadni, ami könnyen elválik az egyébként ragasztott felületektől. Ezek a szennyeződések a
munkadarabra kerülhetnek a ragasztást megelőzően végrehajtott technológiából, szállítás
során a környezetből, vagy akár az alapanyagok korrózióval szembeni védelme okán felvitt
bevonatokból [140].
Ez a jelenség látható Rudawska és társai kutatásában is, ahol X5CrNi181 rozsdamentes
acél felületét tisztították meg alkohollal így zsírtalanítva és olajtól mentesítve azt, majd
kétkomponensű epoxival készítettek átlapolt kötéseket. Ezek eredményeként kétszeresére
növekedett a nyírószilárdság csupán a tisztítás következményeként [35,36].
A ragasztónak folyékony halmazállapotúnak, vagy könnyen formázhatónak kell lennie,
hogy könnyen felvihető legyen a felületekre úgy, hogy hozzá idomuljon a ragasztott
felületek geometriájához mikro, illetve makro mérettartományokban is. Ha a ragasztó nem
képes megfelelően nedvesíteni a felületet előfordulhat, hogy kis levegő buborékok szorulnak
be a ragasztandó felület érdességi profiljába, ami a kötési szilárdság csökkenéséhez vezet
(7. ábra) [41,135].

7. ábra: Illusztráció a rossz (felső), illetve a jó (alsó) nedvesítésről [137]
A ragasztott kötés szilárdságának kritikus tényezője az adhézió, annak a kérdésköre,
hogy miként tapad a ragasztó a ragasztott felülethez. A „tapadás” kifejezés az adhéziós
erőket utal, amelyeknek több elmélete is van az alapján, hogy jönnek létre [39,128,135,139].
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2.2.4. Ragasztás során fellépő adhéziós erők és elméletei
Az adhéziós kötést az intermolekuláris erők hozzák létre, ezek az erők a másodrendű
kémiai kötésekből származnak, amelyek lehetnek van der Waals-erők és hidrogénhíd
kötések. Ezekre a kötési erőkre több elmélet is van, melyek az adhéziós tapadás alapját
képzik.
Az adszorpciós elmélet szerint az adhézió két anyag és a felszíni erők közötti
molekuláris érintkezés eredménye. A tapadás a ragasztóanyag molekuláknak a szubsztráton
való adszorpciójával és az ebből eredő vonzó erőkkel jár, amelyeket rendszerint másodlagos,
vagy van der Waals-erőknek neveznek. Ahhoz, hogy ezek az erők kialakuljanak, az
érintkező felületeknek (a ragasztónak és a ragasztandó felületnek) nem szabad öt
angströmtől távolabb lenniük egymástól. A ragasztónak molekuláris érintkezésbe kell
kerülnie a ragasztandó anyag felületével, amit akkor tud teljes mértékben elérni, ha a
felületet jól tudja nedvesíteni és nem lesz olyan eset, hogy öt angström távolságnál távolabb
kerülne a ragasztó, illetve a ragasztott anyag [141].
Ez akkor lehetséges, ha a ragasztót nem nedvesíti kellően a felület, így a ragasztó felületi
feszültsége nagyobb, mint a ragasztandó felület felületi feszültsége. Ez az egyik további
lehetséges probléma a szennyeződésekkel. Amennyiben olaj van a ragasztandó anyag
felületén, akkor a ragasztó inkább az olaj felületén fog szétterülni, mivel az olajnak a felületi
feszültsége nagyobb, mint a ragasztandó anyagé [135,139]. Azonban nemcsak a határfelületi
nedvesítés befolyásolja a ragasztott kötések minőségét.
Egy másik elmélet a mechanikus elmélet, amely szerint a ragasztandó felület sohasem
teljesen sima, tehát sok kiemelkedés és völgy található a felületen. Így a mechanikus elmélet
szerint a ragasztás akkor lesz a legjobb, amikor a ragasztó be tud folyni az egyenetlenségekbe
és ki tudja szorítani a beszorult levegőt a határfelületekről és mechanikusan rá tud
„kapaszkodni” ezekre az egyenetlenségekre. A felületi érdesség növelése hozzájárul a
ragasztott kötés szilárdságának növeléséhez, mert a ragasztó nagyobb területen képes
érintkezni a ragasztandó anyaggal. Ez azért segíti a ragasztott kötést, mert az adhézió az
alapja a tapadásnak, aminek az alapja az intermolekuláris, vagy határfelületi vonzóerő.
Ha növeljük a ragasztó és a ragasztandó anyag felületének azt a területét, ahol érintkeznek,
akkor ezzel megnövekedik az a terület, ahol az adhézió erői ki tudnak alakulni.
A mechanikus elmélet alapján következtetni lehet arra is, hogy az a jobb kötés elrendezés,
ahol minél nagyobb területen érintkeznek az összekötendő felületek. Továbbá, ha minél
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érdesebb a határfelület, akkor az érdességek egy „ék”-ként viselkedhetnek, így a ragasztás
jobban ellen tud állni olyan erőkkel szemben, amelyek elnyírni próbálják a kötést [141–145].
Három további elméletet lehet még kiemelni: az elektrosztatikus és diffúziós elmélet,
illetve a gyenge határfelületi réteg elmélete [145]. Ennek a három elméletnek inkább
biológiai folyamatoknál van jelentősége, így ezeket nem veszem figyelembe a vizsgálataim
során.
Az adhéziót befolyásolja az oxid-típusú felületek esetén a H+ és a OH- a potenciálmeghatározó ion, ezért a felületi töltést ezek oldatbeli aktivitását, a pH határozza meg.
Minden oxidra jellemző sajátság a nulla töltésállapot helye (PZC, point of zero charge).
Ennél a pH értéknél a felület nettó töltése nulla, ugyanis a pozitív és a negatív töltések
egyenlő számban vannak jelen a felületen. Az amfoter felületek jellemzéséhez igen fontos
adat a PZC értéke, ugyanis ez az oxidok anyagi minőségétől függő egyedi tulajdonság [173].
Minden ilyenfajta felület esetén meghatározható egy lokális nedvesítési peremszög
maximum, ami a PZC-nál van, ettől eltérbe pozitív vagy negatív irányba a peremszög
csökken. A pH érték PZC-hez képesti eltolásával a felületi csoportok ionizációja valósul
meg és így javul a nedvesítés [174].

2.3. FELÜLETI VISZONYOK AZ ADHÉZIÓS TECHNOLÓGIÁK
ALKALMAZÁSÁBAN
A ragasztástechnológia fejlesztése érdekében a felületi adhézió növelése a cél a
különböző

alapanyagokon,

amit

a

határfelületek

módosításával

lehet

elérni.

Az összekötendő elemek lehetséges határfelületei közé tartoznak a szilárd-folyadék, szilárdgáz vagy szilárd-szilárd anyagpárok, az adott állapottól függően. A határfelületi feszültség
létezésére utal például a szappanbuborékok gömb alakja, vagy a molnárpoloska vízen járása.
A felületi feszültséghez szorosan kapcsolódik a nedvesítés fogalma, amely a határfelület
változására utal.
2.3.1. Nyugvócsepp módszeres peremszögmérés folyamata
A nedvesedőképességet elsősorban a folyadékok szilárd felületeken való szétterülésével
jellemezhetjük. Ennek közvetlen mérőszáma a peremszög (Θ), azaz a két fázis érintkezése
mentén kialakuló illeszkedési szög. A Young által leírt összefüggések mind a mai napig az
alapját képezik a nedvesedési jelenségek leírásának és az általa megalkotott összefüggés
teremt kapcsolatot a nedvesedési peremszög és a felületi feszültség/energia között.
A szétterülés mértékét a szilárd test és a folyadék molekuláinak a határfelületein végbemenő
kölcsönhatások szabják meg. A határfelületek tulajdonságait – így a szilárd felületek
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nedvesítőképességét is – a legkülső, néhány atomnyi távolságra terjedő réteg, annak is főként
a folyadékfázissal közvetlenül érintkező atomjai vagy atomcsoportjai határozzák meg. Ezt a
független felületi hatások elvének nevezzük. Ebből az elvből következik, hogy a
nedvesítőképességet a megfelelő szerkezetű és irányítottságú rétegek kialakításával,
módosításával tudatosan befolyásolhatjuk. Annak érdekében, hogy egy felületkezelés
változtató hatását jellemezni tudjuk szükséges egy standardizált és univerzálisan használható
nedvesítésmérési módszer és számítási elmélet. Az alapanyag felületi tulajdonságainak
célzottabb módosításai, mint például a jobb nedvesíthetőség kulcsfontosságúak a
repülőgépipari, nanotechnológiai, nukleáris tudományi, a napelem, az elektronika és az ipari
gyártás területén [134,146–148].
Az egyik leggyakrabban alkalmazott mérési módszer a peremszög meghatározására a
nyugvó csepp módszer. A mérési módszernek az alapja, hogy a cseppel egy vonalban egy
fényképező gép és egy fényforrás található. A mérőrendszer fókuszpontjában egy tárgyasztal
található, amire a vizsgálandó felületű mintát kell helyezni. A fényképező makró
objektívjének középtengelye egybeesik a vizsgálandó felülettel, tehát a felület képen látott
síkja, illetve az objektív szimmetria tengelye egybeesnek. A folyadékot egy fecskendős
rendszerrel vagy automata mikropipettával célszerű adagolni (8. ábra) [146–150].

8. ábra: A nyugvó csepp módszer sematikus ábrája [151]
A cseppről készült fényképről lehet a peremszöget megmérni szoftver segítségével.
A legegyszerűbb módszer a peremszög mérésére, ha a bal és jobb oldali kontaktpontba
húzunk egy alapvonalat, majd a kontaktpontokból érintőket húzunk a csepp körvonalára.
A nyugvó csepp módszernek a lényege, hogy akkor készül fénykép a cseppről, amikor már
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dinamika szempontjából nyugalmi állapotban van a csepp [151,152]. A mérések gyors
végrehajtása és a szobahőmérsékletű, nem intenzíven nedvszívó anyagok vizsgálata okán a
folyadék párolgását, illetve az anyagba történő beoldódását elhanyagoljuk [148–151].
Hlinka József Ph.D. dolgozatában acél és réz alapanyagok felületén vizsgálta különböző
lágyforrasz anyagok szétterülését a hőmérséklet függvényében. A mérések során a
folyékony halmazállapotban lévő ötvözetekről készített felvételeket a nyugvócsepp
módszeres

peremszögmérési

elvnek

megfelelően,

majd

az

így

meghatározott

nedvesítésiperemszög értékekkel jellemezte a lágyforrasztott anyagok nedvesítésének
mértékét [153].
Ozbay és társai polikarbonáton mértek majd határoztak meg felületi energiaértékeket
Sarah és társaihoz hasonlóan [154,155]. Kalin és kutatócsoportja acélon és különböző
felületi bevonatoláson használták ezt a módszert [156]. A modern kompozit fejlesztések
során Sarah és társai is alkalmazták a mérést és a határfelületi energia számítást vékony
kompozit rétegek nedvesítési jellemzőinek vizsgálata esetén [157].
A nedvesítési peremszög mérések során minden alkalommal fontos jellemezni a
felületek határfelületi energia értékét (mN/m vagy J/m2) is, ami egy vizsgálati folyadékoktól
független mérőszám [40,148–150,157–161].
2.3.2. Felületi energia meghatározásának módszerei
Egy folyadék felületi energiájának a mérése egyszerű és egyértelmű, mivel a felületi
energia értéke egy folyadéknak megegyezik a folyadék felületi feszültségével. Egy folyadék
felületi feszültségének megmérésére pedig számos technika létezik. Amennyiben egy szilárd
test felületi energiáját szeretnénk megmérni, az már nem ilyen könnyű, mivel ezt az értéket
egy adott számú csepp és szilárd test határfelületének találkozásánál kialakuló peremszög
mérésével számolható, ami nagyban függ a megfelelő folyadék megválasztásától, a szög
értékének megfelelő mérésétől, a felületi kölcsönhatásoktól, a felületi reakcióktól és a felület
nedvesítő képességétől. Még ha sikerült is kiválasztani a megfelelő vizsgáló folyadékot,
akkor sem számítható ki biztosan a szilárd test felületi energia értéke, mivel számos
definíciója van a felületi energiának a szakirodalmakban. Ezért számos módszer és elmélet
létezik, amik a peremszög értékeket átalakítják felületi energia értékké. Ezekből a
módszerekből egyik sem egyetemes, mivel egyik sem tökéletes a valóságban. A felületi
energiaszámítási modellek szinte mindegyike arra épül, hogy a felületek energiáját két
különböző komponensre osztja és ezeket külön-külön, vagy ezek összegét határozza meg.
Ezek a diszperzív és poláris komponensek. A diszperzív összetevő elméletileg a van der
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Waals és egyéb, nem helyi kölcsönhatásokra vonatkozik. A poláris összetevő elméletileg a
dipólus-dipólus, a dipólus indukált dipólus, a hidrogénkötés és más helyspecifikus
kölcsönhatásokra vonatkozik. Általánosan elmondható, hogy célszerű nem poláris
felületeknél nem poláris folyadékokat választani, míg poláris felületeknél poláris
folyadékokat és az ezekhez megfelelő módszert [130,162].
Elsőként széleskörben elterjedt felületenergia számítási módszer, amit alkalmaztak a
Zisman módszer volt. Ez egy egykomponensű módszer, mert a poláris és diszperzív felületi
energia értékek összegét tudja csak meghatározni. Zisman úgy fogalmazott, hogy egy szilárd
test felületének felületi energiája annyi lesz, mint annak a folyadéknak, amely teljesen
szétterül a felületen, tehát a nyugvócsepp módszerrel mért peremszöge 0°. Teljesen hidrofil
állapotban a folyadékot profilból vizsgálva teljesen egybeolvad a folyadék optikán keresztül
látható kontúrja a vizsgálandó felülettel, így a peremszög értéke 0°. Ez azzal jár, hogy ahogy
a folyadékok felületi energiája csökken a szilárd test felületén, úgy fognak csökkenni azok
peremszög értékei is. A különböző folyadékok felületi energiáját a peremszög függvényében
egy diagramon ábrázolva úgynevezett Zisman ábrát kapunk (9. ábra) [36,162,163].
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9. ábra: Zisman diagram egy alacsony sűrűségű polietilén fóliára [130]
A Zisman módszer a nem poláris felületeken működik a legjobban. Amennyiben a
felület egy kicsit is poláris már nem alkalmazható. Ezt Siboni és társai is vizsgálták kutatásuk
során, ahol nem poláris felületű anyagokon polipropilénen és polietilénen alkalmazták
Zisman módszerét sikertelenül, R2 = 0,94 illeszkedésű egyenessel [162]. A Zisman módszer
azért nem működik olyan felületen, aminek van diszperzív és poláris komponense is, mert a
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folyadékoknak, amiket használnak a mérés során, csak a teljes felületi feszültség értékeit
veszik figyelembe. Figyelmen kívül hagyják, hogy a folyadék poláris és diszperzív felületi
komponense miként hoz létre kölcsönhatásokat a különböző anyagok felületén [162,163].
Emiatt nem nagyon alkalmazzák Zisman módszerét, főleg, ha az adott anyagot
felületkezelték a vizsgálat előtt. Narbón és társai plazmasugárral felületkezeltek
6060 anyagjelű alumíniumötvözetet, majd meghatározták a felületienergiát Zisman
módszerével. Összesen 4 különböző folyadékkal dolgoztak és az egyenesük illesztése csak
R2 = 0,7499 lett [117]. Ez nem elfogadható, hiszen a felületi energia értékek magas szórását
adja, illetve pontatlan, így más felületi energia számítási modellre volt szükség, ezért a
Zisman módszert kellett tovább fejleszteni [162].
Rudawaska és csapata kutatásaiban alumíniumon tesztelték Owens/Wendt felületi
energia számítási módszerét [35,36]. Az Owens/Wendt módszer egy két komponensű
módszer szilárd test felületi energiájának meghatározására. Az Owens/Wendt („harmonikus
átlagként” nevezett) módszer a poláris kölcsönhatásokra lett kifejlesztve, ami a szilárd test
felülete és a folyadékok között jön létre. Owens/Wendt felosztotta a szilárd test felületi
energiáját diszperzív és poláris komponensekre. Matematikailag a módszer két alapvető
egyenleten alapul, amelyek leírják a kölcsönhatásokat a szilárd felületek és a folyadékok
között [163,164].
Az egyenletek követik Young egyenletét (1)
σS = σSL + σL ∙ cosθ,

(1)

ahol σS - a szilárd test teljes felületi feszültsége (mN/m), σSL - a szilárd test és a folyadék
közötti határfelületi feszültség (mN/m), σL - a folyadék teljes felületi feszültsége (mN/m),
θ a peremszög (°) nagysága a folyadék és a szilárd test kontakt pontjában [8];
és Good egyenletét (2)
σSL = σS + σL − 2 ∙ (σL D ∙ σS D )1⁄2 − 2 ∙ (σL P ∙ σS P )1⁄2 ,

(2)

ahol:, σL D - a folyadék felületi feszültségének a diszperzív komponense (mN/m),
σL P - a folyadék felületi feszültségének a poláris komponense (mN/m), σS D - a szilárd test
felületi feszültségének a diszperzív komponense (mN/m), σS P - a szilárd test felületi
feszültségének a poláris komponense (mN/m).
Owens/Wendt kombinálta Young és Good egyenleteit és megkapták a következő
egyenletet, mely már alkalmas arra, hogy meghatározzuk egy vizsgált felület diszperzív és
poláris energiakomponenseinek az értékét (3)
σL ∙(cosθ+1)
2∙(σL D )1⁄2

1⁄2
(σ P )

= (σS P )1⁄2 ∙ (σLD )1⁄2 + (σS D )1⁄2.
L
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(3)

Az egyenlet lineáris formája y = mx + b, ahol (4, 5, 6, 7)
σL ∙(cosθ+1)
,
2∙(σL D )1⁄2

(4)

m = (σS P )1⁄2,

(5)

y=

1⁄2
(σ P )

x = (σ LD )1⁄2,

(6)

b = (σS D )1⁄2 .

(7)

L

A (3-7) egyenletek felhasználásával Garat és társai kutatásaiból is látható, hogy ha több,
különböző felületi feszültséggel rendelkező folyadékot használunk (amelyeknek ismerjük a
diszperzív és a poláris komponenseit) a szilárd test felületén és lemérjük a peremszögeiket
nyugvócsepp módszerrel, akkor az összes információt megkapjuk, hogy egy diagramot
állítsunk össze (10. ábra).
9
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10. ábra: Owens/Wendt diagram polimetil-metakrilát felületi feszültség
meghatározásához [130]
A vonal meredekségének kiszámításával meghatározható a szilárd test felületi
energiájának poláris komponense, a függőleges tengely metszetében a diszperzív
komponens, és így már meghatározható a teljes felületi energiája a vizsgált
szilárdfázisunknak [130,163,164]. Az Owens/Wendt módszer alkalmazása jellemzően olyan
felületeken a legjobb, amelyek alacsony felületi töltéssel rendelkeznek és mérsékelten
poláris jellegűek. Ilyen anyagok például azok a polimerek, amelyek hetero-atomokat
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tartalmaznak, mint például a poli(vinil-klorid), poliuretán, poliimid, poliészter, poliakrilát,
polikarbonát. Ugyan Owens/Wendt módszere nagyon jól működik a mérsékelten poláris
felületeken, de sok időbe telik az alkalmazása és sok folyadékot kell használni ahhoz, hogy
elég pontos diagram jöjjön ki, amiből ki lehet számolni a szilárd test felületének felületi
energiáját. Emellett, Owens/Wendt a kísérletezőre hagyja a folyadékok megválasztását,
ezáltal kevésbé alkalmazott [35,36,130,131,164].
A legelterjedtebb és széleskörben alkalmazott felületi energia számítási elmélet a
Fowkes módszere [118,160,165,166]. A számítás egy kétkomponensű modell a szilárd test
felületi energiájának meghatározásához. Mint Owens/Wendt, Fowkes is két komponensre
választja szét a szilárd test felületi energiáját. Fowkes módszere matematikailag teljesen
megegyezik Owens/Wendt módszerével, de a filozófiája más. Fowkes módszere három
alapvető egyenleten alapszik, amelyek leírják a kölcsönhatásokat a szilárd felület és a
folyadék között [130,158,160,166,167].
Ez a három egyenlet a következő:
Young egyenlete (1),
Dupre képlete a tapadási energiáról (8)
ISL = σS + σL − σSL,

(8)

ahol: ISL - a folyadék és a szilárd felület közötti egységnyi területre eső adhéziós
energia (J/m2).
Fowkes teóriájának lényege, hogy a folyadék és a szilárd felület közötti adhéziós energia
szétbontható a diszperzív és a poláris komponensek kölcsönhatására (9)
ISL = 2 ∙ [(σL D )1⁄2 ∙ (σS D )1⁄2 + (σL P )1⁄2 ∙ (σS P )1⁄2 ].

(9)

Ennek a három egyenletnek a kombinálása adja a Fowkes módszer elsődleges
egyenletét, melyet kutatási munkám során a legtöbbet alkalmaztam és minden felületi
energia számítási módszerem erre hivatkozik (10)
(σL D )1⁄2 ∙ (σS D )1⁄2 + (σL P )1⁄2 ∙ (σS P )1⁄2 =

σL ∙(cosθ+1)
2

.

(10)

Ha az egyenlet mindkét oldalát elosztanánk (σL D )1⁄2-vel, akkor az Owens/Wendt
módszer elsődleges egyenletét kapnánk (3), ami bizonyítja a matematikai egyenlőséget a két
módszer között.
A Fowkes módszer jellemzően két folyadék peremszögértékeit használja fel. Egy olyan
folyadékét, amelynek csak poláris komponense van és egy olyan folyadékét, amelynek van
diszperzív és poláris komponense is. Azért ajánlott a nyugvócsepp módszeres
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peremszögmérések során egy olyan folyadékot használni, amelynek csak poláris összetevője
van, mert így leegyszerűsödik az elsődleges képlet a következő képletre (11)
σS D =

σL ∙(cosθ+1)2
4

.

(11)

Ezzel közvetlenül meghatározható a szilárd felület diszperzív komponense, így innen
kiszámolható a teljes felületi feszültség a meghatározott értékek (10) egyenletbe való
visszahelyettesítésével [166]. Az ajánlott vizsgálati folyadékok a dijódmetán és a desztillált
víz. Megjegyzendő, hogy a nemzetközi irodalom és a kutatócsoportok a felületi energia
meghatározásánál a mN/m mértékegységet alkalmazzák, miközben a magyar nyelv a felületi
energia esetében a J/m2-re utalna inkább, de ezek egyenértékű mértékegységek.
Siddaiah és társai kutatásaikban AZ31B magnézium ötvözeten való kísérletezések során
tesztelték, hogy a módszer használható-e két olyan folyadékkal is, amelynek van poláris és
diszperzív komponense is, csak így egy két ismeretlenes egyenletrendszer megoldása
szükséges [168]. A Fowkes módszert gyakran használják tapadási és bevonási
problémákhoz, mivel Fowkes egyenlete alkalmas a tapadási energia kiszámítására a ragasztó
és a felület, vagy a bevonat és a felület között.
Az, hogy Fowkes szerint a poláris komponens csak poláris komponenssel tud
kölcsönhatásba lépni azt vetíti előre, hogy akkor lesz a felület és a ragasztó tapadási energiája
a legnagyobb, amikor a felületi feszültség komponensei hasonló százalékban polárisak és
diszperzívek a felület és a ragasztó között (11. ábra) [166,167,169–171].

11. ábra: Illusztráció a kölcsönhatásokról két fázis között: a) nem azonos százalékban,
b) ha azonos százalékban van diszperzív és poláris komponense a két kapcsolódó
fázisnak [169,171]
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A 11. ábra (a) és (b) részén a σd egységek reprezentálják a diszperzív, míg a σp a poláris
energia komponensek közötti kapcsolódást. A 11. ábra (a) részének sematikus elvéből az
látható, hogy amennyiben a felületi energia komponensek aránya nagymértékben eltér
egymástól, úgy nem lesz elegendő felületi energia komponens mely megfelelő kötést alakít
ki a két különböző fázis (szilárd-folyadék) között. Ezzel szemben, erős kapcsolat két
különböző fázis között akkor tud létre-jönni, ha a felületen lévő energia komponensek
mennyisége arányaiban megegyezik a folyadékban lévő energia komponensekkel, tehát a
poláris és diszperzív energia komponensek mennyisége hasonló (11. ábra (b) [170,171].
Az eddigi irodalomkutatási eredmények alapján a felületek előkészítése szempontjából
megfogalmazható egy általános ragasztást megelőző követelményjegyzék (1. táblázat).
1. táblázat: Ragasztandó felületekre meghatározható követelményjegyzék

Felületi

Igény, elvárás, követelmény leírása

tényező
Érdesség

A relatív felület méretének növelése céljából szükséges érdesíteni a
felületet. Az érdesítéssel egylépésben eltávolítandók a nem kívánatos
felületi rétegek is (festék, rozsda, egyéb rétegek). Minden alapanyagra
jellemzően van egy optimuma a felületi érdességnek ragasztás
szempontjából.

Tisztaság

Szükséges a felületről minden szennyeződés, védőbevonat, (esetlegesen
festék) eltávolítása, majd a felületek teljes zsírtalanítása.

Nedvesítés

Felületkezelések által el kell érni, hogy a felület jó nedvesítő állapotú

- Energia

legyen, tehát desztillált vízzel vizsgálva annak nyugvócsepp módszerrel
mért peremszögértéke kisebb legyen, mint 40°. Illetve felületi energiája
nagyobb legyen, mint 55 mN/m.

pH érték

A ragasztóanyag PZC értékétől eltérő pH érték szükséges az anyagok
felületén. Nincs állandó értéke a nedvesítés szempontjából, minden
alapanyagon egyedileg meghatározható.

Porozitás

Porózus vagy rostos anyagokat tömíteni kell a ragasztás előtt, hogy
egyenletes, sík, felületi kapcsolatot létesíthessünk ragasztás során.

Kötés

A ragasztó felvitele előtt technológiai igények esetén fel kell vinni a

gyorsítók

csatlakozó felületre kötés gyorsító adalékokat. Ezek meggyorsítják a
ragasztó térhálósodását. Egyenletes eloszlatása szükséges a ragasztóhoz
csatlakozó felületeken.
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2.4. NAGY ENERGIASŰRŰSÉGŰ FELÜLETKEZELÉSI ELJÁRÁSOK
ALKALMAZÁSA
Korábban látható volt, hogy a járműiparban az alapanyagfelhasználási tendenciák a
modern növeltszilárdságú acélok és modern polimerek irányába tolódnak, azonban az
alapanyagok fejlesztése mellett párhuzamosan az anyagok kötési minőségét is fejleszteni
kell. Erre nyújthatnak megoldást a különböző felületkezelési módszereket. Két olyan,
tendenciájában feltörekvő technológia van, aminek ilyenfajta felületmódosító alkalmazása
nem terjedt még el, de nagy lehetőség van benne, kiemelkednek a hagyományos mechanikaikémiai felületkezelések közül. A következőkben ezeket a nagy energiasűrűségű eljárásokat
mutatom be részletesen, a plazma- és lézersugaras felületkezeléseket.
2.4.1. Plazmasugaras felületkezelés folyamata
A plazmatechnológiáknak a használata azon az alapelven alapszik, amely lehetővé teszi
az anyag felületi tulajdonságainak fokozatos megváltoztatását, anélkül, hogy jelentősen
megváltoztatná az anyag tömbi és esztétikai tulajdonságait [172,173]. Az egyik ilyen
innovatív megoldás az alacsony nyomású plazmatechnológia. Ez környezetbarát és hatékony
módszer a viszonylag különleges anyagfelületi alkalmazások mikroszkopikus szinten
történő módosítására, kézi, vagy kémiailag maró hatású termékek használata nélkül. Ennek
a technikának a felhasználása lehetővé teszi a felületek tisztítását, aktiválását és maratását
teljesen szabályozott módon. A polimerek, a fémek, a textíliák és sok más anyag felületi
módosítása érhető el a határfelületi kötési jellemzők javítása, vagy az új felületi
tulajdonságok elérése érdekében. Az alacsony nyomású (vákuum) plazmák használata
előnyös

az

elemzésekben,

a

kutatásban,

valamint

az

anyagtudományban,

a

mikroelektronikában és a napelemes alkalmazásokban, azonban ezeket a plazmákat a
tőkeigényes, légmentesen lezárt és elég nagy vákuumreaktorokban kell alkalmazni [38,174].
Nem csak az, hogy ezek a rendszerek megszerzése és működtetése költséges, de a vákuum
kiszivattyúzásának időigénye, a szükséges kezelési reakcióidő alkalmazása, majd a kamra
légköri nyomásra való visszaállítása elkerülhetetlen rutin. Ezen kívül a reagáltatott
részecskék sűrűsége a plazmán belül viszonylag alacsony, ezért hosszabb bent tartózkodási
és expozíciós időtartamot igényel a kedvező hatás kifejtéséhez. Ezért összehangolt
erőfeszítéseket tettek olyan plazmaforrások kifejlesztésére, amelyek nem csak légköri
nyomáson működnek, hanem olyan módosításokat tudjanak alkalmazni, mint amit az
alacsony nyomású vákuumrendszerek képesek [175,176]. A légköri nyomású plazmák,
illetve hidegplazmák gyakorlati jelentőséggel bírnak sok alkalmazás tekintetében. Ez azért
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van így, mert ellentétben az alacsony vagy nagynyomású plazmával, nincs szükség a
kamrában történő feldolgozásra annak biztosítására, hogy a megfelelő és következetes
felületi módosításhoz egy bizonyos nyomást tartsanak fenn [173,177–179]. Ezért, a légköri
plazmák könnyen beépíthetők a gyártósorokba. Nem kellenek a nagyméretű és drága
vákuum kamrák, amelyek az alacsony nyomás létrehozásához voltak szükségesek. A légköri
nyomáson való működtetés vonzó gazdasági előnyei számos ipari, tudományos és akadémiai
nemtermikus plazmaforrás kifejlesztését eredményezték. A legfontosabb alkalmazása
napjainkban a feldolgozási technológiák közé tartozik, ahol a fémek és polimerek felszíni
maratása történik. A plazmarendszerek képesek biológiai és kémiai anyagok lebontására,
felületek szennyeződésmentesítésére, valamint az instabil atommagok eltávolítására a
felületekről [180–185]. Ugyancsak alkalmasak ökológiai megoldással a fémfelületek
szerves szennyeződéseinek elpárologtatására, szemben a kémiai felületaktív anyagok és
oldószerek használatával. Az orvostechnikai eszközök és felületek sterilizálására, valamint
a keskeny kétdimenziós tekercsalapú anyagok felületaktiválására [174,179,182,185].
A gázfázisú technikákkal végzett felületi funkcionalizálás mellett a technológia
alkalmas felszíni aktiválásra és tisztításra, felületi passzivációra, bevonatolásra, az előző
bevonatolás módosítására és a polimerek felületi kristályosodására. A nem egyensúlyi
légköri plazmák alkalmazása igen-széles körű, mivel a funkcionáló gázok szabályozhatóan
alkalmazhatók ipari gyártási folyamatokra és a környezeti hőmérséklettől akár a 950°C-ig
terjedő

hőmérsékleten

működhetnek [38,186].

A

megfelelő

felületaktiváltsági

követelmények teljesítéséhez a légköri nyomású plazmafelszíni kezelés során 10 kV-tól
20 kV-ig terjedhet az alkalmazott feszültség szint. A felső határokban a feszültség az UV
sugárzás egyes hullámhosszait hozza létre, amelyek hozzájárulnak a szabad gyökök
létrehozásához

és

ezután

felszíni

aktiválódáshoz

vezetnek (12. ábra) [187,188].
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és

funkcionalizáláshoz

12. ábra: A plazma felületkezelés hatásának lépései. a) a felületi szennyeződések
feloldása, b) felbontott szennyeződések eltávolítása, c) felületi molekulacsoportokkal való
kölcsönhatás, d) felületi aktiválás [187]
A hidegplazmasugárral történő felületkezelés első lépésében a nagy energiájú
részecskék a felületi szennyeződést felbontják és a plazmaáramlással eltávolítják azt.
A felülettisztítási hatásmechanizmus után pedig egy felületaktiválási folyamat megy végbe.
A plazmaállapotú részecskék nagy energiával csapódnak be a felületi határrétegben lévő
atomcsoportok közé. Itt új kötéstípusokat hoznak létre, majd új funkcionális csoportokat
alakítanak ki a felületen és növelik a felület energia értékét [181,189,190].
Számolhatunk egy teljesítménysűrűségi tényezővel is, a várakozási idő vagy
feldolgozási sebesség formájában, amely szintén hatással van az aktiválási szintekre.
Kimutatták, hogy a légköri nyomású plazmák által történő funkcionalizálással nem csak a
felületi nedvesedés javul, hanem a kezelt minta felületi energia növekedése is
megállapítható. A plazma létrehozására használt gázok esetén a sűrített levegő, mint
funkcionáló közeg alkalmazása a kezelés során gyorsan és hatékonyan elősegíti a reaktív
oxigén molekula csoportok kialakulását [191].
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A háromdimenziós objektumok kezelésére kifejlesztett nem egyensúlyi plazmakisülések növelik a polimer felületi feszültségét, ezáltal lehetővé teszik a poláris
határfelületek jobb tapadását (13. ábra) [178].

13. ábra: A plazmasugaras felületkezelés hatásai egy polimeren: a) kezeletlen polimer
felület, b) plazmasugaras felületkezelés, c) PU ragasztó reakciója, d) szilárd kötés a
ragasztó és a polimer között [178]
A 13. ábra (a) részén látható egy polimer kezeletlen felületén többségben jelenlévő
hidrogénionok, majd a (b) részen a plazmasugaras felületkezelést követően a polimer
felületén poláris funkciós csoportok alakulnak ki a plazmasugár hatására, ilyenek például:
hidroxil, karboxil csoportok. Ezek a módosított funkcionális csoportok egy ragasztóanyag
felhelyezése során a (c) részen, például a poliuretán ragasztó izocianát csoportjai reakcióba
lépnek a polimer hidroxil funkciójával és így létrehoznak a (d) részen egy szilárd kötést a
két anyag között [178].
A járműipari polimerek légköri plazmakezelő berendezéseinek kereskedelmi
bevezetésével megfigyelték, hogy a kezelés mértéke, hatásossága jelentősen változott, ahogy
a működési adatokat, például a teljesítménysűrűséget és a kisülési sebességet változtatták.
A polimer felületi módosításával leggyakrabban kapcsolódó atomok hidrogén atomok,
oxigén atomok és hidroxil gyökök, ez vezetett ahhoz a korai hipotézishez, hogy ezeknek a
reaktív fajtáknak a koncentrációja nagyobb és hatékonyan hozzájárulnak az adhéziós
kötések kialakításához. A kémiai anyagok és a szabad gyökök reagálnak a felülettel és
kémiai

vagy

elektromos

kötések

kialakításával

javítják

a

tapadást

a

felületen [126,133,177,186,189,190,192]. Jól ismert, hogy a gyorsított ionos bombázás
mikrotopográfiai változásokat okoz a felületen és ezáltal javítja a mechanikai kötődést.
Az

atomszerkezet

mechanikai

behatásának
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köszönhetően

felületi

gyökök

is

létrejöhetnek [133,178,193]. Ezek a gyökök ezután részt vehetnek a felszíni reakciókban és
a kötésben. Ennek lesz egy hátránya, hogy a szabad gyökök a levegővel és abban található
porral is reakcióba lépnek, így idővel elvesztik az aktiváltsági hatásukat. A plazma kisülések
energiát adnak át a polimer felületnek, amivel eltörik a kémiai kötéseket a polimer
láncokban. A sérült polimer láncokból „lógó kötések” lesznek, amelyek más reaktív
helyekkel újra rendeződnek, ami jelentős molekuláris szerkezetváltozást és térhálósodást
eredményez. A lógó kötések létrehozása lehetővé teszi a kémiai "bevonatolási" reakciókat.
A szabad gyökök és az ionos bombázás felületi módosító hatásának optimalizálására nagy
energiájú, fokozott károsanyag-kibocsátású eszközöket fejlesztettek ki kifejezetten a
járműipari polimerek számára [133].
A polimerek légköri plazmával való felületi módosítása hatékony ipari eszköz a tapadási
tulajdonságok javítására. A polimer anyagok tribológiai felületi módosításai is
megtörténhetnek a kezelés hatására, de csak a polimer külső felületi rétegénél. A polimer
alapú anyagok atmoszférikus nyomáson történő plazmakezelésének fizikai felületi módosító
hatásainak, valamint a kémiai hatásoknak a teljesebb megértése szükséges a kezelési
technika optimalizálásának érdekében. A légköri nyomású plazmakezelés kémiai hatásai a
polimer felületeken a térhálósítástól a maratásig és a felületi csoportok funkcionalizálásáig
terjedhetnek. A felület vagy részfelület közelében lévő polimer molekulák könnyen
módosíthatók kémiailag a plazmarészecske bombázással indított szabad gyökök reakciói
által, az ömlesztett molekulaszerkezet zavarása nélkül. Emberi szemmel a polimer anyagok
vizuálisan megkülönböztethetetlenek a megfelelő atmoszférikus plazmakezelési expozíció
előtt és után, bár mikroszkópon észrevehető felszíni topográfiai változások fedezhetők fel.
Ezen szerves anyagok tényleges atmoszferikus plazma penetrációs mélysége az
anyagosztálytól és az eszköz működési adataitól függ, de általában az átlagos kezelési
mélység 1 mikron tartományban van [38,131,133,181,184,189].
Vesel és társai PMMA poli (metil-metakrilát) polimeren alkalmaztak oxigén
plazmakezelést és így érték el, hogy a nedvesítési peremszög a kezeletlen 83°-ról 42°-ra
csökkent [38]. Hsu és csapata szintén PMMA-n hajtott végre légköri nyomású
plazmasugaras felületkezelést és javították a felület nedvesítését 30°-ra, majd az így tisztított
és javított felületet használták fel további mérésekhez. Az eredményekből arra
következtettek, hogy a felületaktiválás hatásidőtartama exponenciális ütemben csökken az
idő múlásával [194].
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Narimisa és kutatócsoportja PET felületét kezelte légköri nyomású plazmával.
Kutatásukban különböző plazmasugaras technológiai adatokat teszteltek, amelyekkel 140°
hidrofób és <10° hidrofil felületi nedvesítést értek el [195].
Lin és kutatócsoportja szénszálerősítésű kompoziton hajtott végre különböző
felületkezelési eljárást, köztük légköri nyomáson üzemelő sűrített levegős plazmasugaras
felületkezelést a felület pásztázásával. A plazmasugaras kezelés során vizsgálták egy adott
felületen történő plazmakezelés kontaktidejét. Az eljárással sikerült javítani a nedvesítési
peremszögön, illetve epoxival történő ragasztás során a nyírószilárdságot is sikerült növelni
a kezdeti 8,6 MPa-ról, 31,5 MP-ra [133].
Hasonló kutatásban Kehrer és társai PP polimer felületén hajtottak végre tiszta oxigénes
és nitrogénes plazma felületaktiválást, azonban PP-n a felület határozottan megégett, erős
esztétikai elváltozás történt a tesztelt paraméter ablakban, azonban a ragasztott kötés
nyírószilárdsága 31 MPa-ról csak 39 MPa-ra nőtt [132].
Polikarbonát polimert a felületen dielektromos kisüléses rendszer által, egysíkú
elektróda elrendezésben (DCSBD) légköri nyomású plazmával kezelték, hogy a nedvesítési
peremszöget 70°-ról 30°-ra csökkentsék. A kezelés időtartama volt a technológiai változó.
A mintát 5 másodpercig kezelve a nedvesítési peremszög értékei csökkentek, de ha az
alapanyagot 10 másodpercig kezelték akkor szignifikánsan növekedni kezdett a nedvesítési
peremszög a polimer alapanyagának degradálódása, roncsolódása miatt [192].
Egy másik vizsgálatban PMMA-t DCSBD elektróda légköri nyomású plazma
rendszerrel kezelték, a kezelt felület és a DCSBD közötti távolság 0,3 mm volt, amelyben
desztillált vízzel mért peremszög értéke 85°-ról 50°-ra csökkent 3 másodperc kontakt idő
alatt. Miközben 10 másodperc esetén, 78°-ról 40°-ra csökkent. Növekvő felületi érdességet
mértek a kezelt minták felületén Ra = 6,9 µm-en, szemben az 1,25 µm-es kezeletlen
felülettel [196].
Al-Hamarneh és társai 316L jelű rozsdamentes acél felületét változtatták meg
atmoszférikus korona-kisüléses plazmával, mely során sikerült megnövelniük a határfelületi
energia értékét 44 mN/m-ről, 68 mN/m-re, miközben csökkent a felületi érdesség, továbbá
a kezelés időtartama 6 perc volt. Ebből is látható, hogy a koronakisüléses plazmasugaras
felületkezelés nem kellően hatékony módszer [189].
Fémeken való plazmasugaras felülettisztítást alkalmazott Rodríguez-Villanueva és
csapata hagyományos acélon. A kísérlet során szándékosan vittek fel a felületre adott
térfogatnyi olajat és plazmasugárral tesztelték annak tisztítását és így a ragasztásra gyakorolt
hatását. A tesztelt technológiai adatok között volt a plazmasugaras kezelés kontaktideje
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állandó távolság mellett. A plazmagép egy nitrogén gázt felhasználó plazmarendszer volt.
Ezzel a felülettisztítással és kezeléssel a szilikon alapú ragasztóanyag kötéseinek
nyírószilárdsága 1,9 MPa-ról 2,3 MPa-ra nőtt. Észrevehető, hogy a polimerekhez képest a
fémek plazmasugaras felületkezelése kevésbé hatékony [186].
Tang és csapata AISI 304L rozsdamentes anyagot felületkezeltek légköri nyomású
plazmával 3 másodperctől, 20 másodpercig. A kezdeti 52 mN/m felületi energiája
3 másodperc alatt 55 mN/m-re nőtt, majd 12 másodpercnél érték el a maximális 72 mN/m
(9° nedvesítési peremszög desztillált vízzel mérve) értéket, továbbá 20 másodperc elérésénél
ez az érték visszacsökkent 70 mN/m-re. Tehát megállapítható, hogy bizonyos esetekben a
plazmasugaras felületaktiválás hosszú időt vesz igénybe [183].
Az irodalmi eredményekből látható, hogy sikerült különböző plazmasugaras
eljárásokkal kismértékben javítani a felületi energia értékeken és a ragasztások
nyírószilárdságán, de polimerek plazmasugaras felületkezelése esetén kevesen alkalmaznak
még légköri nyomású sűrített levegővel üzemelő plazmasugaras felületkezelést. A kutatások
során jellemzően csak a gyári javasolt plazmasugaras kezelési távolságot alkalmazzák és egy
adott felület kezelésének időtartamát módosítják. Ezzel szemben a járműipari
nagykiterjedésű felületeknél mind a távolság mind a kezelés sebessége fontos paraméter.
A releváns szakirodalom nagy részében csak a felületi érdességet és a nedvesítési
peremszög, határfelületi energia értékét vizsgálják.
2.4.2. Lézersugaras felületkezelési módszerek
A lézersugaras felületkezelés lényege, hogy a munkadarab közel teljes tömegének
tulajdonságait változatlanul hagyva, a felületi jellemzőket – s azok rétegmélység szerinti
változását

–

az

elérendő

műszaki

cél

szempontjából

szükséges,

optimális

tulajdonságkombináció elérésével módosítsuk. A kezelés célja általában a felület
szilárdságának, teherviselő képességének fokozása, kedvezőbb súrlódási viszonyok
kialakítása, a kopásállóság javítása, a maradó feszültségek optimalizálásával a kifáradással
szembeni ellenállás fokozása, a korrózióállóság növelése, a tisztítás, a tapadás növelése egy
adhéziós technológia révén [88,197,198]. A lézersugár alkalmazása teljes tömegű
tulajdonságmódosító technológiaként nem lenne hatékony, ugyanakkor ideális lehetőséget
kínál rendkívül változatos, nagy pontosságú és termelékenységű, jól szabályozott
felületkezelési eljárások megvalósítására [199].
A lézerfényben lévő nagyenergiájú fotonok az alapanyaggal találkozva minden esetben
részben elnyelődnek, reflektálódnak, vagy akár áthaladhatnak az anyagon. A fotonok az
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anyag felső rétegének, körülbelül 2 nanométer mélységében átadják energiájukat az anyag
atomjainak és elektronjainak vagy molekuláiknak a rezonancia-frekvenciájukon történő
gerjesztéssel. A felületkezelés energiája a mélyebb rétegek felé tehát csak hővezetés útján
terjedhet, melyhez szükséges a lézersugárzás magas intenzitása [200,201].
A lézeres felületkezeléseket három fő csoportra lehet osztani. Ezek a hevítés (hőközlés),
az olvasztás és a szilárdítás. A csoportosításnak az alapelve az, hogy a kezelés hatására a
felület eléri-e az olvadáspontot, vagy az alatt marad. A hagyományos szemlélet szerint két
fő csoport van aszerint, hogy a hő hatására bekövetkező módosítás csak a szerkezet
átalakítását jelenti-e, vagy szándékosan módosítjuk a kezelt felület kémiai összetételét.
Szerkezetmódosító eljárások közé sorolható a lézeres felületedzés, a felületszilárdítás, a
lézeres átolvasztás, a szerkezetfinomító átolvasztás, a homogenizáló átolvasztás, a
zománcozás, illetve a sűrűségnövelő átolvasztás. A kémiai összetételt is megváltoztató
kezelések közé sorolható például a felületötvözés, a ráolvasztás, a diszperzív részecskék
bevitele [199,200].
A különböző modern rövidimpulzusú felületkezelések során a lézernyaláb és a
munkadarab termikus kölcsönhatása révén az elnyelt energia hőenergiává alakul az
anyagunkban. Ennek következtében jellemzően beszélhetünk az anyag párolgásáról és végül
plazma állapotba lépéséről [193,202,203]. Nagymértékű energiabecsatolás esetén a felszín
felmelegszik, majd először olvadék, utána gőz keletkezik. Kellően magas energiasűrűségi
szint esetén plazma is kialakulhat [204,205]. A megfelelő technológiai paraméterek
beállításával elérhető, hogy csak a kezelendő anyagunk felületét módosítsuk a lézersugárral,
a tömbi anyagtulajdonságot, illetve az anyag mélyebb részeit, a felület esztétikai állapotát
érintetlenül hagyjuk [206,207].
Ezek alapján a hagyományos felületkezelések szilárdállapotú módosítási kategóriája és
gyakran alkalmazott eljárása, amikor a lézersugárral a felületen lévő nem kívánatos
anyagrészek eltávolítását végezzük, ez pedig a lézersugaras felülettisztítás. Ahogy a
lézernyaláb eléri a felületet, a szennyeződés-, illetve jellemzően az alatta található oxidréteg
elnyeli a sugár energiáját. Emiatt ezek a rétegek maradéktalanul elpárolognak és
leválasztódnak a tiszta fém, vagy polimer felületéről [208].
A modern lézersugaras felületmódosító eljárásokat két irányba célszerű felosztani, ahol
a különbség az energia elnyelődésének módjában és idejében különbözik: az első a
folyamatos üzemű, a második az impulzus üzemű lézerrel létrehozott felületmódosítás.
Amennyiben összehasonlítanánk a folyamatos üzemű lézersugaras eljárásokat – a fentebb
bemutatott hagyományos módszerekkel – egy rövid, vagy ultrarövid impulzusú eljárással
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akkor azt tapasztalnánk, hogy teljesen más termikus folyamatok játszódnak le [209,210].
Az ultrarövid impulzusszélesség előnyei a folyamatos üzemhez és a hosszabb impulzushoz
képest, hogy az ultrarövid impulzuslézerek impulzus ideje rövidebb, mint a termikus
diffúziós idő az anyagokban, így minimális hőkárosodás megy végbe, amely lehetővé teszi
az anyag ablációját. Az ultrarövid impulzusok nagy teljesítménysűrűsége miatt a szilárd
anyag jellemzően közvetlenül plazmává alakul és hiperszublimáció következik be,
elhanyagolható hőhatásövezettel (14. ábra) [206,207,211–214].

14. ábra: Lézersugár elnyelődése kapcsán fellépő jelenségek összehasonlítása: a)
folyamatos üzemű és b) ultrarövid impulzusos lézer esetén [215]
Az ultrarövid impulzusos lézerek, például a pikoszekundumos (ps, 1 ps = 10-12 s)
femtoszekundumos- (fs, 1 fs = 10-15 s) és attoszekundumos (as, 1 as = 10-18 s) rendszerek.
Az anyagban a femtoszekundumos impulzusos lézersugárzás esetén néhány száz
femtoszekundumstól néhány pikoszenkundumig tartó időre van szükség ahhoz, hogy az
elektronok energiája kiegyenlítődjön [193]. Továbbá az elektronoknak 1-10 ps időre van
szükségük ahhoz, hogy az energiájukat átadják az atomoknak, illetve ionoknak, melyek a
többlet energiát a rácspont körüli mozgás amplitúdójával tárolják. Ez az idő sokkal hosszabb
mint az, hogy a szabadelektronok hőmérséklete kiegyenlítődjön a felszíni rétegben. Tehát a
nagyon rövid impulzusok csak az elektronok energiáját növelik, melegítik, létrehozva egy
nagyon forró elektronfelhőt, amely nincs egyensúlyban a kristályráccsal, mivel
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nagymértékben különbözik a kettő hőmérséklete. A folyamat során az alapanyag felszíne a
rövid idő miatt jellemzően a szilárd halmazállapotból egyből plazmaállapotúvá alakul és
hiperszublimáció

megy

végbe [216].

A

femtoszekundumos

impulzussal

történő

felületkezelések esetén így nagyon kicsi a hőhatásövezet, ami pontosabb és jobb
megmunkálási lehetőséghez vezet. Az ultrarövid lézersugár alkalmazásával megnyílik a
lehetőség a különböző anyagok mikro- és nano nagyságrendű felületmódosítására, mely
mind geometria, mind felületaktiváltság területén is értelmezhető [168,205,207,217,218].
Előbbi esetben a lézersugár teljesítménysűrűségét növelve eljuthatunk egy olyan
technológiához, mellyel az anyageltávolítás révén az alapanyagok topográfiája tetszés
szerint módosítható. Ez az eljárás a lézeres felületi textúrálás, mely egy széles körben
használt módszer a mikro- és nano léptékű mintázatok, egyedi topográfiai sajátosságok
kialakítására, mely szinte minden alapanyag esetén alkalmazható. A lézeres felületi textúra
számos előnnyel rendelkezik a többi általánosan használt mechanikus felületi textúrálási
módszerrel szemben, például a megmunkálással és a kémiai maratással ellentétben itt nagy
méretpontosság érhető el a struktúrák méretének nagyságrenddel kisebb megvalósítása
mellett, miközben nagy a pásztázási sebesség és jobb a megismételhetőség. Ezen kívül az
ultrarövid impulzusokkal való anyageltávolítás nem igényel vegyi anyagokat és egyéb
fogyóeszközöket és nem termel hulladékot. A lézersugárral textúrált felületi módosítás
felbontásának növeléséhez azonban szükség volt a lézersugár impulzus hosszának
csökkentésére, mely a folyamatos üzemen keresztül a mikro, nano és femtoszekundumos
szintre jutott el. Kezdetben sok alapanyag alkalmazása esetén a felületi tulajdonságok
topográfiai javítása a tribológiai teljesítmény javítását célozta meg [39,157,168,212,214].
Baumgart és társai Nd:YLF nanoszekundumos lézert használtak a felületi
mikrostruktúra létrehozásához mágneses lemezmeghajtókon a tribológiai teljesítmény
javítása érdekében [219], míg Geiger és munkatársai excimer lézerimpulzusokat használtak
mikrostruktúrák

létrehozására

a

tribológiai

viselkedés

javítására

kerámia

munkadarabokon [220]. Ibatan és munkatársai a különböző mechanikus tömítések
teljesítményét lézersugárral létrehozott mikrostruktúrák által javították [221]. A 2010-es
évek elején lézeres felületi textúrálást a fémek kopásának csökkentésére és kovácsoló
szerszámok élettartamának növelésére használták [168]. Az elmúlt évtizedben több olyan
tanulmány jelent meg a tribológiai tulajdonságok javítását célzó lézersugaras felületi textúra
kialakításáról, melynek nagy része már a mikroméretű, szabályozott alakzatok létrehozására
és azok funkciójának kiaknázására összpontosított [221–223]. Azonban napjainkban már a
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nanoméretű felületi struktúrák nyújtotta előnyöket használják fel melyhez ultrarövid
impulzusos, femtoszekundumos és pikoszekundumos lézereket kell alkalmazni [193,224].
Második innovatív felhasználási területe az ultrarövid lézersugarasimpulzusos
felületkezeléseknek azok nedvesítésjavító alkalmazása. Giorano és társai ps-os impulzusok
segítségével tanulmányozták a titán és a lágyacélok nedvesíthetőségi jellemzőit, a ps-os
lézerek közül több különbözőt teszteltek, ahol csak részben értek el nedvesítés javítást [225].
Más kutatások a lágyacélok nedvesítő tulajdonságaira gyakorolt hatásait vizsgálták
különböző hullámhosszúságú lézerekkel, mint CO2, Nd:YAG, excimer és nagy
teljesítményű dióda lézer [26,212,226]. Ezekkel értek el javulást a nedvesítésben, ahol a
kiindulási nedvesítési peremszöget sikerült felére csökkenteniük [226]. Hao és társai
rozsdamentes acél felületkezelését vizsgálták, ahol a nedvesítésre biológiai minőségű
anyagokat alkalmaztak. Ezen folyadékokkal sikerült rozsdamentes acélon 24°-os
peremszöget elérniük ps-os lézersugaras felületkezeléssel [39]. Zhao és társai impulzusos
Nd:YAG lézert alkalmaztak a réz nedvesítési tulajdonságainak javítására. Eredményeikben
a réz felületi energiája 55 mN/m-re javult a lézersugaras kezelés által, 1500 W és 2000 W
átlagteljesítményen. Legjobb esetben a nedvesítési peremszög 42°-ról 31°-ra csökkent a
2000 W-os lézerrel kezelt felületen [227]. Néhány kutatás beszámolt Al-Mg ötvözeten
végzett nedvesítési jellemzők lézeres kezelés által történő javításáról, melyekben Guan és
társai jelentős javulást határoztak meg a lézerrel megolvasztott AZ91D felületi energiájában,
a kísérletek során 26 mN/m-ről 40,7 mN/m-re növelték azt [228]. Demir és társai
AZ31 magnézium ötvözet vízzel való nedvesíthetőségét tanulmányozta. Ők arra a
következtetésre jutottak, hogy a lézersugaras felületkezelés által, az oxidált felület
méretének növelése lehetővé teszi a nedvesítési peremszög csökkenését [225].
Több szerző, mint például Ngo és Chun kutatásaikban egy olyan módszert javasoltak,
amelynek során fémek alacsony hőmérsékletű lágyítása következtében hidrofób felületek
keletkeztek [229]. Ezt Kietzig és társai is tapasztalták, akik azt állapították meg, hogy a
hidrofób nedvesítési állapot létrejötte a szén molekulacsoportok megváltoztatásával függ
össze, a CO2 szobahőmérsékleten történő lassú bomlása miatt [230]. Ngo és Chun
támogatták ezt az elméletet és kimutatták, hogy az alacsony hőmérsékletű lágyítás
felgyorsította ezt az átmenetet a CO2 intenzívebb bomlása miatt [229]. Bizi-Bandoki és
társai azt határozták meg, hogy a nedvesíthetőség javítása az új funkcionális
molekulacsoportok megjelenésével magyarázható. Így a különböző hőbehatások a felületen
nedvesítésjavító hatást értek el a felületi molekulacsoportok hőbehatás útján létrehozott
változása által [231].
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Az ultrarövid impulzusok kötéstechnológiát elősegítő alkalmazásában is végeznek
különböző kutatásokat [39,207,214,218,226]. AlShaer és kutató csapata alumínium lemezek
lézersugaras hegesztésével hajtott végre kísérletsorozatot, melyben azt tapasztalták, hogy a
hegesztések során létrejövő ömledékfürdő rendkívül porózus és gyenge mechanikai
tulajdonságokkal bírt. Feltételezésük szerint a kötést az alumínium körülményes
hegeszthetősége mellett (ötvözők oldódása hőbevitel közben), az anyag felületén kialakuló
oxidréteg befolyásolta. Annak érdekében, hogy a káros oxidréteget megszüntessék, a
hegesztési művelet előtt egy 16 μm vastag anyagrészt eltávolítottak a felületből. Ehhez ők
nagyenergiájú és impulzus üzemben alkalmazott lézersugarat használtak, így tisztítva meg a
lemezek felületét. A hegesztendő felületek topográfiáját vizsgálva azt tapasztalták, hogy az
oxid réteg eltávolítása mellett a lézersugaras tisztítással csökkentették a felületek Ra (átlagos
érdesség) értékét is. Kezeletlen felület esetén Ra = 0,98 μm, míg tisztított felületen,
Ra = 0,88 μm értéket értek el. Ezzel a tisztítási móddal, sikeresen hegesztettek össze
lézersugár segítségével alumínium lemezeket [232].
Hasonló kísérletet végzett Y. Wu és csapata, ők XPS vizsgálatot is végrehajtottak a
megtisztított, illetve módosított felületen, ahol azt tapasztalták, hogy a tisztítás
következtében csökkent az oxidréteg vastagsága [233].
J.I. Ahuir-Torres és társai az alumínium nedvesedési tulajdonságait módosították a
lemezek felületi strukturálásával. A mintázatok kialakításához lézersugaras eljárást
alkalmaztak. Négy mintázatot választottak: egymást keresztező hornyok (négyzetháló),
mátrix elrendezésű gödröket két lefedettséggel és koncentrikus köröket. Azt tapasztalták,
hogy a felület bizonyos mintázása után hidrofóbbá vált, vízzel szemben. A kezeletlen minta
esetében alacsony, Ra = 0,1 μm érdességi értékkel nem kedvező, 60°-os nedvesítési
peremszöget tapasztaltak, míg a lézersugaras felületkezelés intenzitásának növelésével, nőtt
a felület textúráltsága és ezzel az érdesség is Ra = 1,9 μm, azonban a nedvesítés rossz,
130°-os irányba módosult. A kutatási sorozatuk során a lézersugaras felületkezeléssel csak
rontani tudtak a nedvesítésen és az érdesség értékét is növelték [234].
Y. Boutar cikkükben leírt eredmények alapján belátható, hogy ragasztási technológia
során szoros a kapcsolat a nedvesedési peremszög, a ragasztó nyírószilárdsága és a felületi
érdesség között. A nedvesedési peremszög és a nyírószilárdság között fordított arányosság
van, míg az érdesség és a nyírószilárdság között parabolikus az összefüggés. Esetükben
75°-ról sikerült csökkenteni a nedvesítési peremszöget 62°-ra, mellyel a ragasztott kötés
nyírószilárdságát 2,9 MPa-ról 3,5 MPa-ra növelték. A 13°-os peremszög csökkenés
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kismértékű szilárdságnövekedést eredményezett, azonban már ez is szignifikáns változást
jelent [235].
L. Hao és társai CO2 lézeres felületkezelést hajtottak végre korrózióálló acélon és azt
találták, hogy az acél határfelületi rétegében az O2 koncentrációja közel a duplájára nőtt, a
felületi energia pedig 10%-al emelkedett [236].
Indira és társai Nd:YAG lézerrel végeztek felületkezelést magnézium ötvözeten,
melynek hatását desztillált vízzel vizsgálták. A kezelés hatására a felületre cseppentett
desztillált víz peremszöge 81°-ról 41°-ra csökkent [237].
Giovanna társaival, szállézerrel kezeltek DP500-as növelt szilárdságú és AISI 304
korrózióálló acélt. Céljuk a nedvesedés javítása volt, mellyel a ragasztás nyírószilárdságának
a javulását érték el. Eredményeikben a kezeletlen 50°-os nedvesítési peremszöggel
rendelkező alapanyagot sikerült csökkenteniük 10°-osra, továbbá a nedvesítés javulásával
ők a felületi érdesség intenzív durvulását tapasztalták [238].
A hazai és nemzetközi szakirodalom alapján látszik, hogy a fejlesztési irányvonal az új
alapanyagok alkalmazása felé mutat, de még akadályokba ütközik azok alkalmazhatósága a
kötéstechnológiák előkészítése miatt. Szükséges az új fejlesztésű alapanyagok határfelületi
energiájának megváltoztatása, melyekre a hagyományos felületkezelések nem elegendőek.
Szükség van valami új áttörő technológiára, amelyek a plazma- és lézersugaras technológiák
lehetnek. A felületkezelések által megváltozik az alapanyag nedvesítőképessége, mely
mérhető és számolható, így a felületkezelés hatása kimutatható. Ezeknek az eljárásoknak a
különböző alapanyagon történő vizsgálata a szakirodalomban hiányos, nem vizsgálják kellő
mértékben a technológiai adatok és a nedvesítési jelenségek közötti összefüggést (2.4.1. és
2.4.2. fejezetek). Sok esetben szűk paraméterfelbontáson belül értékelik a változásokat, ahol
sok esetben nem érnek el például teljes nedvesítési állapotot. Annak érdekében pedig, hogy
az eredmények járműipari alkalmazhatóságát figyelembe lehessen venni, kevés alkalommal,
vagy egyáltalán nincs is visszacsatolás egy módosított felület kötéstechnológiai
vonatkozására, annak nyírószilárdság módosító képességére. Nem fejtik ki és magyarázzák
az anyagtudományi folyamatokat, a felületkezelések nedvesítésjavító képességének
hatásmechanizmusát adhéziós kötéstechnológiákra. Továbbá fémek esetén kevesen
foglalkoznak a felületkezelési eljárásokkal, így még sok a bizonytalanság.
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3. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI
A határfelületi jelenségek megváltoztatása hatással van a kötéstechnológiák
eredményességére, (várható nyírószilárdság növekedés) ugyanakkor a különböző
felületkezelések hatása a határfelületi energiára nem kellő mélységben kidolgozott. Az új
sugártechnológiák fejlődése új típusú megközelítéseket tesz lehetővé a felület energiák
megváltoztatására, ami hatással van a felület nedvesítőképességére, ami kihatással van a
kötési szilárdságra. A sugártechnológia eljárások felületi energiára vonatkozó ismeretei
kevésbé vizsgáltak, és ezért a nedvesítési tulajdonságok és kötésszilárdságok tekintetében az
összefüggésekre alig van utalás. A plazma- és lézersugaras eljárások a felületkezelési
eljárások elterjedését jelentősen segítheti, ha szisztematikus kutatásokkal igazolni tudjuk,
hogy a kezelések hatásmechanizmusai a felületi energiák megváltoztatásán keresztül
jelentősen befolyásolják az adhéziós kötések szilárdsági tulajdonságait. Amelyek viszont a
gyakorlati felhasználás elterjedésében alapvető fontosságúak. Az irodalomkutatás
eredményeiből megállapítható, hogy a korszerű járműszerkezeteknél kiemelt fontosságú
anyagokká váltak a növeltszilárdságú acélok, és a nagy ütésállóságú polisztirolok. Ezeken
az anyagokon tervezem a hidegplazma- és lézersugaras eljárások vizsgálatát, hogyan
változik a felületi energia, ennek mi lesz a hatása a nedvesítő képességre és
következményként a ragasztott kötések nyírószilárdságára.
Ennek megfelelően a kutatás tárgya:
1.

A

plazma-

és

lézersugaras

felületkezelési

eljárás

összehasonlítása,

hatásmechanizmusuk alapján, a felületi energiák szempontjából. Azzal a céllal, hogy
meghatározzuk azon technológiai adategyütteseket, amelyek lehetővé teszik az
optimalizálás előkészítését.
2. Nagy ütésállóságú polisztirolon szükséges annak a meghatározása, hogy a hideg
plazmasugaras technológiai adatok hogyan hatnak a nedvesítési tulajdonságokra és azok,
hogyan befolyásolják a ragasztott kötések nyírószilárdságát, ami alapján optimalizálható a
technológiai adatok beállítása.
3. DP600 növeltszilárdságú acélon szükséges annak a meghatározása, hogy a
hidegplazma- és a lézersugaras technológiai adatok hogyan hatnak a felületi topográfiájára
és a nedvesítési tulajdonságokra, ami alapján optimalizálható a technológiai adatok
beállítása és, hogy azok, hogyan befolyásolják a ragasztott kötések nyírószilárdságát.
4. Megvizsgálandó, hogy a plazma- és lézersugaras felületkezeléseket követően a
ragasztott kötések létrehozásáig eltelt idő (környezeti hatások) a kötéstechnológia
szempontjából fontos tulajdonságokra, mint például a nedvesítésre milyen időbeni kihatással
van.
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4. KÍSÉRLETI ANYAGOK, BERENDEZÉSEK ÉS ELJÁRÁSOK
LEÍRÁSA
Ebben a fejezetben bemutatom a vizsgált alapanyagokat, az elvégzett kísérletek
körülményeit, módszereit és a vizsgálatok technológiai adatait. A bemutatás során azt a
szempontot veszem alapul, hogy a kísérleti munkához szükséges minden részlet
rendelkezésre álljon.

4.1. FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK JELLEMZÉSE
4.1.1. Nagy ütésállóságú polisztirol
Az első vizsgálathoz alapanyagnak nagy ütésállóságú polisztirolt (HIPS - High Impact
PolyStyrene) választottam. Napjainkban ez az egyik legnagyobb mennyiségben elállított és
a járműiparban is széles körben felhasznált polimer [65,66,239]. Az ütésálló polisztirol
olcsó, jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkező könnyen termoformázható és könnyen
előállítható. Az alapanyag egy A-Plast Kft.-től származó nagy ütésálló PS lemez, fehér, 744
elnevezésű 1000 x 2000 x 5 mm-es egyik oldalán fényes és védőfóliás, másik oldalán matt
felületű. A védőfólia biztosította a felületi kísérletek során, hogy mindig homogén és tiszta
felületet kezeljek, így jó referenciát biztosít. A védőfóliás oldalán a lemeznek végig azonos
volt a felületi érdessége. Ez az alapanyag képviseli a járműipari polimeren végrehajtott
kutatásokat (15. ábra).

15. ábra: Nagy ütésállóságú polisztirol: a) kutatásban használt próbatest megjelenése
védőfólia nélkül, b) egyik jellemző alkalmazási területe a járművek belső burkolata
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4.1.2. DP600 növeltszilárdságú acél
A fémek közül vizsgálataimhoz a járművek karosszéria alapanyagaként is széleskörben
alkalmazott DP600-típusú, bevonat nélküli acélt használtam [240–245]. A kétfázisú acélok
(Dual Phase steel) lágy, jól alakítható ferritbe ágyazott kemény martenzit szigetekből állnak,
a kívánt mechanikai tulajdonságoktól függően. A kísérleteim során 1 mm vastagságú
hidegen hengerelt DP600 acéllemezt alkalmaztam (16 .ábra).

16. ábra: DP600 növeltszilárdságú acél: a) a kutatásban használt próbatest, b)
járműfelépítményekben jellemző alkalmazásának helye a B-oszlop
Az alapanyag felülete homogén minkét oldalán a hideghengerlésre jellemző felületi
minőséggel. A kísérleteim során a hengerlés irányát figyelembe vettem és minden
próbatestet egyformán kezeltem.
4.1.3. Kísérleti geometriák meghatározása
A felületkezelési, nedvesítési és ragasztástechnológia tesztekhez egy általam
meghatározott standard geometriát alkalmaztam a kísérletek egységesítése érdekében.
A HIPS és a DP600-as alapanyagok esetén hidraulikus táblaolló segítségével daraboltam
a hőbevitel és így a felületi anyagszerkezet változás teljes elkerülése érdekében.
A próbatestek alapterületét 25 x 55 mm2-re határoztam meg. Ez a geometria megfelelő a
felületkezelési,

nedvesítési,

mikroszkópi

és

ragasztástechnológiai

vizsgálatokhoz.

A lemezeket úgy daraboltam fel, hogy hosszabbik oldaluk párhuzamos legyen a gyártási,
hengerlés iránnyal. Az éleket kézzel, csiszolópapírral lesorjáztam az esetlegesen előforduló
sérülések elkerülése érdekében, megőrizve a felület kiinduló állapotát a kísérletekhez.
A felülethibás darabok selejtezésre kerültek.
A HIPS védő fóliája miatt nem igényelt felületi tisztítást, azonban a fém próbadarabokat
közvetlen a felületkezelés előtt tisztítottam meg 96%-os metanollal, amit steril vattával
vittem fel a felületre és megtöröltem. Közvetlen a tisztítás után meleg levegős szárítóval
szárítottam meg az anyagokat. Minden alapanyagkezelés és előzetes felületi tisztítás során
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maximálisan törekedtem a mintadarabok egymáshoz viszonyított homogenitására, így
később a tényleges felületkezelési hatás vizsgálhatóságára.

4.2. FELÜLETKEZELÉSHEZ ALKALMAZOTT RENDSZEREK
BEMUTATÁSA
Az alapanyagok felületkezelési tesztsorozatához különböző gépek és eljárások kerültek
alkalmazásra, az alfejezetben ezeket a nagy energiasűrűségű eszközöket mutatom be.
4.2.1. Hidegplazmasugaras felületkezelő
A felületkezeléshez a PlasmaTreat OpenAir® légköri nyomáson, sűrített levegővel
üzemelő rendszerét használtam, amely képes felületmódosításra légköri nyomáson anélkül,
hogy nagy hőmennyiséget vigyen be a felületbe. A berendezés különlegessége, hogy
egyszerre tisztítja és aktiválja a felületet. A plazmát egy FG5001-es plazmagenerátorral
állítottam elő, amelynek maximális kimenő teljesítménye 1000 W, kimeneti frekvenciája
19-23 kHz között van. A generátorhoz egy RD1004-es típusú plazmafej és egy HTR12
nagyfeszültségű transzformátor csatlakozott. A gépet 21 kHz-en használtam. A plazma
kilépési pontja excentrikusan a fej szélén volt elhelyezve, majd a 2500 fordulat/perc-es
forgási sebességgel forgatva oszlatta el az energiát egységesen a szórás sugarában. A
plazmát kibocsájtó fejet egy ABB robot karra rögzítettem, így pontos plazma pásztázási
paramétereket tudtam beállítani a felületkezeléshez, melyek az alapanyag kezelendő síkja és
a plazma sugárzó fej közötti távolság és az egyenes vonalú fő mozgás sebessége
volt (17. ábra).

17. ábra: Légköri nyomású sűrített levegővel üzemelő plazmasugaras felületkezelés
elrendezése, jelölve a változó technológiai adatok helyzete és iránya
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4.2.2. Zártrendszerű CO2 gázlézer
A kezdeti lézersugaras kísérletekhez egy CO2 sugárforrású, 10600 nm hullámhosszal
dolgozó ALFA-LCE 2 vágó és gravírozó lézert alkalmaztam, mely maximálisan 100 W
fényteljesítményt képes kibocsátani. A lézersugarat tükrök vezetik a fókuszáló fejbe mely
x-y tengely mentén mozog. A lézersugár fókuszfolt átmérője 100 µm. A lézerrendszer és
munkakörnyezete a 18. ábrán látható.

18. ábra: ALFA-LCE 2 zárt rendszerű CO2 lézerrendszer
4.2.3. Nagyteljesítményű, ipari CO2 gázlézer
Az ipari körülmények közötti lézersugaras kezelések megvalósításához egy
CO2 sugárforrású, LE2000T000AA típusú Oerlikon lézert használtam. Amely névlegesen
maximum 1,8 kW lézersugár teljesítmény kibocsátására képes. A lézersugarat tükrök
vezetik a megmunkáló fejhez, a fókuszfolt átmérője pedig 80 µm volt. A munkadarab és a
berendezés közötti viszonylagos elmozdulást a két tengely mentén mozgatható SM2000-s
vezérlővel irányított munkaasztal végzi, ugyanis a berendezés fixen rögzített optikával
rendelkezik. A lézerrendszer és munkakörnyezete a 19. ábrán látható.
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19. ábra: Oerlikon nyílt rendszerű CO2 lézerrendszer
4.2.4. Ultrarövid impulzusos femtoszekundumos lézerrendszer
Az innovatív, lokális lézersugaras felületkezelésekhez femtoszekundumos impulzus
üzemben működő Coherent Monaco 1035 nm hullámhosszú lézert alkalmaztam (20. ábra).

20. ábra: Coherent Monaco 1035 nm hullámhosszú femtoszekundumos lézerrendszer
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A gép maximálisan 60 W teljesítmény kibocsátására képes és hullámhossza 1035 nm.
A

legrövidebb

kibocsátható

impulzus

277 femtoszekundum

és

a

leghosszabb

10,000 femtoszekundum. A beállítható frekvencia 188 kHz-től 50 MHz-ig változtatható.
A lézersugarat tükrök segítségével vezetjük a pásztázó fejbe, amely mozgatható tükrök
segítségével irányítja a lézersugarat a kívánt pontba. A sugármozgatást továbbá egy Scanlab
F-theta lencsés pásztázó optika valósítja meg, a fókuszfolt sugárátmérője 80 µm, a kitöltés
60 µm volt. A Scanlab programozási környezetében hoztam létre a kísérletek során
alkalmazott pásztázási és felületkezelési stratégiákat (21. ábra).

21. ábra: A femtoszekundumos lézersugaras felületkezelés körülményei

4.3. VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK ISMERTETÉSE
4.3.1. Nyugvócsepp módszeres peremszög mérési rendszer
A felületkezelési eljárások után közvetlen, a mintadarabokon nedvesítési peremszöget
mértem nyugvócsepp módszerrel. A módszernél a csepp nem esik a felületre, tehát nem
dinamikus mozgással van rányomva, hajtóerővel a folyadékcsepp a felületre, hanem csak a
kiadagolt folyadékot hozzáérintjük lassú mozgással a felülethez. Így a felület
nedvesítőképességéről kapunk információt és nem arról, hogy hogyan viselkedik a felület
egy dinamikusan rá eső cseppel szemben. A mérési módszernek az alapja, hogy a cseppel
egy vonalban egy fényképező gép és egy fényforrás található. A mérőrendszer
fókuszpontjában egy tárgyasztal található, amire a vizsgálandó felületű mintát kell helyezni.
A fényképező makroobjektívjének középtengelye egybeesik a vizsgálandó felülettel, tehát a
felület képen látott síkja, illetve az objektív szimmetria tengelye egybeesnek. A vizsgálandó
felület felett, pedig egy állítható magasságú automata pipetta található, aminek tengelye
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merőleges a felületre, amire a folyadék kerül. Továbbá egy fényforrásra van szükség, ami a
tárgyasztalon túl van és az objektív irányába világít, ennek segítségével a profilban vizsgált
folyadékcsepp kontúrvonala a felületen meghatározható. A mérés végrehajtásához
megterveztem és felépítettem a mérési rendszert. Mikropipetta segítségével 5 µl-es
cseppeket használtam a méréshez, így a legpontosabb a folyadékmennyiség felvétele és
kiadagolása, továbbá a nemzetközi szakirodalmakban is hasonló térfogatú cseppeket
használtak a felületkezelések utáni mérésekhez [148,246,247]. A cseppentéshez két
folyadékot használtam a Fowkes módszer alkalmazása végett. Az egyik folyadék desztillált
víz, a másik >=99% tisztaságú etilénglikol (C2H6O2). A cseppentéseket 20±1°C-os
szobahőmérsékleten végeztem, mivel ezen a hőmérsékleten az irodalmi adatok alapján
ismertek a víz és az etilénglikol felületi feszültségének poláris és diszperzív összetevői.
A páratartalom 40-60% között mozgott, ami megfelelő. A desztillált víz poláris és diszperzív
komponense 20°C-on: 51 mN/m és 21,8 mN/m, az etilénglikol poláris és diszperzív
komponense 20°C-on: 19 mN/m és 29 mN/m.
A

fényképek

elkészítéséhez

egy

Nikon

D5300-as

tükörreflexes

digitális

fényképezőgépet használtam. A fényképezőgépre egy Tokina AT-X AF 100mm f/2.8 típusú
makró objektív volt csatlakoztatva. A makró objektív fókusztávolságát a legkisebbre
állítottam, mivel akkor készül a legszebb kép a makró objektíveknél és ilyenkor 1:1-es a
leképezés, ami a legnagyobb nagyítást biztosítja. Az ISO érzékenységtartományt a
legkisebbre, 100-as értékre vettem. Az adatok, amiket változtathattam a záridő és a rekesz
nyitottsága volt. A rekesz nyitottságával a mélységélességet tudtam befolyásolni, a záridővel
pedig azt, hogy mennyi fény érkezzen be az érzékelőbe a fénykép elkészítése alatt.
Az optimális fényképezési beállítást az 1/100-ad záridő és az f10-es rekesz nyitottság
biztosította. A nedvesítési peremszög mérő rendszer mérési menete a következő:
1. Mérendő lemez elhelyezése a bejelölt helyen a mérőberendezés munkaasztalán,
2. Pipetta hegy felhelyezése a pipettára,
3. 5 µl desztillált víz felszívása a pipetta hegybe,
4. Pipetta elhelyezése a tartóba,
5. A víz kinyomása a hegy végére,
6. A munkaasztal hozzáemelése a csepphez,
7. A munkaasztal visszaállítása a megfelelő helyzetbe,
8. 3 másodperc után a csepp lefényképezése,
9. Pipetta hegy kicserélése,
10. 5 µl etilénglikol felszívása a pipetta hegybe,
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11. Pipetta elhelyezése a tartóba,
12. Az etilénglikol kinyomása a hegy végére,
13. A munkaasztal hozzáemelése a csepphez,
14. A munkaasztal visszaállítása a megfelelő helyzetbe,
15. 3 másodperc után a csepp lefényképezése,
16. A fényképek áthelyezése a számítógépre,
17. A fénykép kiértékelése egyedi peremszögmérő szoftver segítségével.
A mérési környezet a 22. ábrán látható.

22. ábra: A nyugvócsepp módszeres mérés elrendezése
Az így készült fényképeket egy peremszögmérő számítógépes programban
megnyitottam. A méréshez először készíteni kellett a cseppről jóminőségű, éles felvételt.
Majd a fotón számítógép segítségével, kézzel megjelöltem a vizsgált felület és a
folyadékcsepp jobb és baloldali, két kontaktpontját. Ezzel meghatározásra került az a
fókuszban lévő sík, ahol a folyadékcsepp profilból vizsgálható és mérhető. A fotón behúztam
a kontaktpontból kiinduló érintőket, amik a pontból kiindulva a folyadékcsepp
burkológörbéjét kell, hogy érintse, ezt követően a program szögméréssel meghatározza a
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baloldali Θ1 és jobboldali Θ2 nedvesítési peremszöget. Ezt a mérési folyamatot a 23. ábra
szemlélteti.

23. ábra: Nedvesítési peremszögmérés kézi kiértékelésének folyamata: a) éles, még nyers
felvétel a vizsgált felületről és a folyadékcseppről, b) a peremszögmérő programban
ugyanazon a felvételen megjelölt kiértékelési jellemzők
Minden felületen 2-2 cseppentést hajtottam végre a két különböző folyadékkal és egy
fényképről 4 kiértékelést készítettem, így minimalizálva a kiértékelésből adódó hibákat.
A peremszög mérések után az egy adott technológiai adatokkal kezelt lemezek peremszög
értékeit átlagoltam, így kaptam egy-egy átlagos desztillált víz és etilénglikol peremszög
értéket minden kísérleti paraméterhez. Ezekkel az értékekkel számoltam tovább a
határfelületi energiát.
A Fowkes elméletének (2.3.2. fejezet) és Fowkes tételeknek megfelelően létrehoztam
egy Excel programot, melybe be kell írni a kapott peremszög értékeket és a program a
Fowkes egyenlettel (11) megoldja a többismeretlenes egyenletrendszert. Így megkapható a
vizsgált alapanyagok különböző felületkezelési adatok hatására megváltoztatott határfelületi
energiája, diszperzív és poláris komponensekre lebontva.
4.3.2. Felületi profilmérés módszere
A felületkezelt mintadarabok felületi érdességét egy Rodenstock RM400-P típusú
optikai felületi érdességmérővel és egy tapintócsúcsos Mitutoyo SV-C 310 kontúr és
érdességmérővel végeztem el (24. ábra).
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24. ábra: Felületi érdességmérő rendszerek: a) Rodenstock mérés elrendezése, b)
Rodenstock szoftverképe, c) Mitutoyo kontúr és érdességmérő [248]
A mérések úthossza 12 mm volt és minden mérés háromszor lett végrehajtva a
különböző próbatesteken. Mind a két berendezéssel a felületkezelt mintákon a felületkezelt
terület közepén hajtottam végre mérést a felületkezelés fő mozgási irányára merőlegesen és
arra párhuzamosan, ennek megfelelően határoztam meg a mérések X és Y irányát, melyet a
25. ábra mutat.

25. ábra: Felületi érdesség vizsgálatának orientációja a felületkezeléshez képest
4.3.3. Pásztászó elektronmikroszkópos vizsgálatok jellemzői
A pásztázó elektronmikroszkópos (Scanning Electron Microscope, SEM) vizsgálatok
során a felületkezelések topográfiaváltoztató képességét célom vizsgálni. Ennek a
meghatározása érdekében a SEM-et szekunder elektron képalkotási módban alkalmaztam
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mind alacsony mind magasvákuum verzióban a polimer és fém alkatrészeken történt
elváltozások kimutatása érdekében. A vizsgálatokhoz alkalmazott SEM berendezések a
Zeiss Sigma és Tescan MIRA rendszerek voltak (26 ábra).

26. ábra: SEM rendszerek: a) Zeiss Sigma, b) Tescan MIRA [249,250]
4.3.4. Ragasztástechnológiai kísérletek bemutatása, a nyírószilárdság
meghatározása
A HIPS kötéstechnológia kísérletsorozatában a ragasztáshoz Loctite 4080 hibrid
ragasztót használtam, amely egy cianoakrilát/akril hibrid szerkezeti ragasztó. Ez a
kétkomponensű, áttetsző, kissé sárgás színű ragasztó, nagy szívósságot és kiváló tapadást
biztosít különböző anyagokon [93,136,137,251]. A polimer elemek esetében a ragasztott
terület 25 x 30 mm2 volt.
A DP600-as acél esetében a ragasztási kísérletekhez Loctite 9466-os két komponensű,
epoxi szerkezeti ragasztót használtam, amely kimondottan alkalmas fémek nagyszilárdságú
ragasztására [252–255]. A fémlemezek esetén a ragasztott terület 25 x 25 mm2 volt.
A ragasztási folyamatot a 27. ábra is szemlélteti.
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27. ábra: Átlapolt ragasztott próbatestek összeállításának lépései
A ragasztási folyamat első lépéseként előkészítettem a felületkezelendő majd
összekötendő anyagokat és mindent megtisztítottam alkohollal. Gumikesztyűvel és
körültekintéssel kezelve a mintákat célom volt elkerülni, hogy a tisztítás illetve
felületkezelés után bármilyen idegenanyag, szennyeződés azok felületére kerüljön.
A második lépésben már a felületkezelt próbatesteket helyeztem a mérleg közepére és
nulláztam a mért értéket. Harmadik lépésben ragasztópisztollyal a keverőszárban
összekeveredett kétkomponensű ragasztóanyagból 0,10±0,01 grammot helyeztem a
25 x 25 mm2 terület közepére, melyet segédvonalak jeleztek a mérlegen. Negyedik lépésben
áthelyeztem a ragasztóanyagos próbatestet egy sablonra ami jelöli az átlapolás határát.
Az ötödik lépésben egy szintén felületkezelt lemezt helyeztem a ragasztóanyagot tartalmazó
mintára, úgy hogy azok a meghatározott területen lapolják át egymást. A mintadarabokat
összeszorítottam egy átalakított lemez hajlítógép segítségével, egyenletes terheléssel.
A ragasztást 72 óráig állni hagytam a szorítás alatt, melynek mértéke minden összeragasztott
pár esetén a ragasztási területen 200 N volt. Ezzel a módszerrel a cél az egységesen
minimális hézag elérése volt, így minimális mennyiségű szerkezeti ragasztóval valósítható
meg a kötés.
A ragasztott kötéseken egy INSTRON 5900R 4482 univerzális vizsgálógéppel
szakítóvizsgálatot végeztem (28. ábra). A vizsgálat lefolytatásához az MSZ EN 1465:1999
(DIN EN 1465) szabvány iránymutatásait vettem alapul [256]. A vizsgálógépen kézi
szorítású befogó pofák vannak.
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28. ábra: INSTRON 5900R 4482 univerzális vizsgálógép
A külpontos húzás elkerülése érdekében közdarabokat alkalmaztam a megszorítás során,
hogy a húzás tengelye a ragasztott területtel párhuzamos és egybeeső legyen. Az átlapolt
kötéssel ragasztott próbatestek húzó vizsgálata által meghatározott nyírószilárdságnak a
mérési elrendezése a 29. ábrán látható. Minden tesztsorozat során legalább 9 pár próbatestet
szakítottam, 0,01 m/perc-es szakítási sebességgel.

29. ábra: Átlapolt ragasztott kötések szakítóvizsgálatának elrendezése
Az átlapolással ragasztott próbatestek ragasztott kötéseinek nyírószilárdsága a ragasztott
felületen fellépő feszültség átlagával (12) jellemezhető
𝐹

τ = A,

(12)

ahol: τ - a ragasztott felületen fellépő átlagos nyírószilárdság (MPa), F - a vizsgálógép
által mért húzóerő (N) és A - az átlapolt ragasztott terület (mm2).
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5. EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK
Az eredmények részletezésében bemutatom a kutatásom során HIPS polimeren és
DP600-as növeltszilárdságú acélon elért felületmódosító hatásokat, melyek változását,
következményeit és okfejtéseit az alábbi szempontok figyelembevételével ismertetem:
1. Nedvesedésmérési eredmények és felületi energiaváltozások.
2. Topográfiai, felületérdességi mérések.
3. A plazmasugaras kezelés időfüggése.
4. Ragasztott kötések nyírószilárdságának vizsgálata.
A kutatási folyamatok során a Design of Experiment (DOE) kísérlettervezési módszert
alkalmaztam. Minden alapanyagra meghatároztam előkísérletek alapján a hozzátartozó,
vizsgált felületkezelési technológia változó adatainak minimum és maximum értékét. Egy
kísérleti elrendezés során több, változó paraméter minden permutációját felvettem a kísérleti
tervbe. Az eredményeket így a minimum és maximum beállítás kombinációk között
értékeltem.
A dolgozatban a kiértékelt felvételek, mérési adatok és szakítódiagramok átlagait és
szórását jelenítem meg. A nyers adatok összefoglalását a dolgozat Melléklete tartalmazza.
Elsőként a kutatásom során legtöbbet alkalmazott szobahőmérsékletű nedvesítésmérő
rendszer megbízhatóságát és pontosságát jellemeztem.

5.1. SZOBAHŐMÉRSÉKLETŰ NEDVESÍTÉSI MÉRÉSI KÖRNYEZET
VIZSGÁLATA
A nedvesítésmérések kezdetén meghatároztam az általtam tervezett és felépített rendszer
mérési bizonytalanságát. Erre azért volt szükség, hogy a kísérleteim során pontosan tudjam
az egyes változásokból eredő valós hatásokat elemezni és statisztikailag is kiértékelni.
A cseppentés első kísérleteinél egy adott magasságból ejtettem a cseppet a mintadarabokra.
Ezt a cseppentést megismételtem százszor egy kezeletlen lemezen és minden kialakult
cseppről fotót készítettem. A cseppentések között metanol és rongy segítségével tisztítottam
a lemezeket. A képeket kétszer értékeltem ki, így kapva 400 szögértéket (egy cseppről jobb
és bal oldali érintkezési pontból kialakuló peremszögérték miatt), amelyek mintánkénti
átlagát egy diagramon ábrázoltam (30. ábra).
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Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)

y = -0,0983x + 61,467
R² = 0,3074

80

75
70
65
60
55
50
45
40
0

20

40
60
Mérések sorszáma (-)

80

100

30. ábra: A mérési szórás megállapításához mért peremszögértékek dinamikus cseppentés
esetén
A mérési rendszer tesztelése során a peremszögmérési eredményekből látható, hogy a
mérési módszer ebben a mechanizmusban magas szórási értéket mutatott, amely 5,2° volt.
Ez a szakirodalmak alapján és saját megítéletem szerint is magas értéknek
számít [117,157,257–259]. Ennek oka, hogy a cseppentés közben a csepp dinamikusan
csapódott a felületbe, így nem lehetett megismételni megbízhatóan a csepp esését. Felmerült
olyan eset, hogy a csepp bal oldali és a jobb oldali szögértéke között 10° különbség is volt,
illetve előfordult, hogy két cseppentés között 20° eltérés volt. Továbbá felismerhető az
eljárásnál, ahogy egyre többször cseppentettem ugyanarra a lemezre egyre jobban csökkent
a peremszögek értéke egy tendencia szerint. Ez a mérési módszer változtatását tette
szükségessé.
Emiatt nem ejtettem rá egy adott magasságból a cseppet a felületre, hanem
hozzáemeltem a tárgyasztalt a csepphez, amint kialakult a csepp a pipetta hegy
végén (31. ábra).
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Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)
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31. ábra: A mérési szórás megállapításához mért peremszögértékek statikus csepp esetén
Ez egy stabilitást adott a mérésnek, mivel nem voltak akkora dinamikus mozgások a
cseppben, mintha egy adott távolságból esett volna. A méréssel így ténylegesen az 5 µl
folyadék lett a pipetta hegyéről a felülethez érintve lassú mozgással. Így a mérés szórása
0,7°-ra csökkent és a legnagyobb eltérés 2,6° volt. A szórást ebben az esetben mindössze
20 darab mintán kettő-kettő cseppen, illetve annak kétoldali peremszögén vizsgáltam és azt
tapasztaltam, hogy már 20 darab mintán való mérés után elfogadott tartományban van a
szórás és a tendencia sem változik. A nyugvócsepp módszeres mérés szórási tartománya a
más kutatók által alkalmazott rendszerekével összehangban van, ami jellemzően ±1°, így ez
a fajta felületi nedvesítési vizsgálat megfelelőnek bizonyult [118,131,157].
A kialakult cseppekről felvételt készítettem majd számítógépen keresztül manuálisan
kerestem meg a kontaktpontokat és határoztam meg az érintőket a peremszög számításához,
ezért egy kiértékelési szórást kellett meghatároznom, amely alapján megállapítható, hogy
mennyi hiba van a peremszög számítógépes kiértékelése során a méréseimben.
A kiértékelési szórás meghatározásához kiválasztottam egy fényképet, majd hússzor
végeztem rajta peremszögmérést (32. ábra).
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Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)
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32. ábra: Ugyanannak a fotónak a kiértékelése és a kiértékelt peremszögértékek
Ez alapján a mérési szórásom 0,3°, tehát a kézzel való kiértékelés megfelelő,
összehasonlítva a szakirodalomban használt kiértékelési rendszerekkel, melyek jellemzően
±3-4° hibával működnek. A mérési megbízhatóság vizsgálatából összefoglalható, hogy a
kidolgozott mérési módszerem összegzett hibája 1°, aminek plusz-mínusz értékét (±2°). Ez
a felületi energia számításánál ±5 mN/m hibának feleltethető meg. Ezek az értékek
érvényesek a dolgozatom teljes Eredmények és kiértékelésük fejezetére és megjelenítem a
dolgozatom további diagramjaiban, mint a kiértékelési pontok hibasávja

5.2. PLAZMASUGARAS FELÜLETKEZELÉS
KÖTÉSTECHNOLÓGIÁRA GYAKOROLT HATÁSA
5.2.1. HIPS polimer plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata
A kutatás megkezdéséhez a későbbi plazmasugár által előidézett változtatások elemzése
érdekében 10 darab, kezeletlen lemezen cseppentettem vízzel és etilénglikollal annak
érdekében, hogy meghatározzam a kezeletlen polimer felületének nedvesedési viszonyait és
annak kezelés előtti felületi energia értékeit. A 33. ábráról leolvasható, hogy vízzel történt
mérés esetében az átlagos peremszög 88,2°, míg etilénglikol alkalmazásával 62,7°.
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Mérések HIPS-en
33. ábra: Kezeletlen HIPS felületének nedvesítési peremszögei desztillált vízzel és
etilénglikollal mérve
A kezeletlen lemezen tapasztalt nedvesítési peremszögértékek a rossz nedvesítés
tartományába tartoznak, ebből következtethető, hogy a HIPS alapállapotban egy rosszul
nedvesítő, alacsony felületi energiával rendelkező polimer. Felhasználva a kezeletlen
lemezen mért peremszögeket meghatároztam azok felületi energia értékét, amit a későbbi
diagramokon kezeletlen lemezek peremszögértékeként jelenítek meg vízszintes vonallal.
A HIPS kezeletlen állapotú – (10) egyenlet alapján meghatározott – felületi energia poláris
komponensének értéke 4,4 mN/m és a diszperzív komponensének értéke 23 mN/m. Ezek a
kiindulási nedvesítésmérések is azt mutatják, hogy a HIPS felülete kedvezőtlen határfelületi
energia értékkekkel rendelkezik, hiszen azok összege mindössze 27,4 mN/m.
A plazmasugaras felületkezelési sorozat megkezdése érdekében, előkísérletekre
alapozva létrehoztam egy technológiai adat mátrixot. Kutatási célom a polimeren
csökkenteni a nedvesítési peremszöget és ezáltal növelni a felületi energia értékeket, így a
plazmasugaras felületkezelés nedvesítésváltoztató hatásának vizsgálata érdekében változó
technológiai adat a HIPS felülete és a plazmafej közötti távolság (mm), illetve paraméter a
plazmával való kezelési sebesség volt (m/perc). A technológiai adathatárok felmérésére
irányuló előmérések alapján meghatároztam, hogy 3 mm távolság esetén minden sebesség
tartományban a plazmasugár roncsolja a polimer felületét, megégés nyomok jelentek meg
sávokban a polimeren, ez a célkitűzéseimben megfelelően kizárható. 26 mm távolság esetén
azonban drasztikusan csökkent a plazma aktiváló hatása. Ebből a magas távolságból
csökkentt a plazma energia besugárzó hatása. Hasonlóan a kezdeti sebességtartományok
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kiválasztásánál is, a 0,6 m/perc már szemmel látható elváltozást okozott a felületen, a
folyamat során túl lassan haladt a plazmasugár, míg a 24 m/perc már gyorsnak, hatástalannak
bizonyult, így ezt a sebességi határállapotot 17 m/perc-ben maximalizáltam. Ezzel az
adathalmazzal a célom, hogy felmérjem a HIPS alapanyagon a plazmasugaras felületkezelés
felületaktiváló hatását és optimalizáljam a kezelési konfigurációkat. Így összesen
5 pásztázási sebességet és 7 pásztázási távolságot teszteltem, amely 35 kombinációt
eredményezett. A változó paraméterek összefoglalását a 2. táblázat is tartalmazza.
2. táblázat: HIPS plazmasugaras felületkezelési technológia változó paramétereinek
halmaza

Plazmafej alsó síkja és munkadarab kezelt
felülete közötti távolság, h (mm)

Különböző távolságokhoz
tartozó plazmafej és a
munkadarab relatív mozgási
sebessége, vf (m/perc)

4

10

15

17,5
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17

17

17

17

17
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12

12

12

12

12

12

12

7

7

7

7

7

7

7

2

2

2

2

2

2

2

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Minden kombinációban öt lemezt kezeltem, majd a kezelést követő 3 másodpercen belül
a felületi viszonyokat a vízzel és etiléngklikollal mért nedvesítési peremszögekkel
jellemeztem. A polimer próbatestek minden mérést megelőzően ugyan olyan körülmények
között voltak kezelve és közvetlen a felületkezelés előtt távolítottam el a sértetlen védőfóliát,
ezzel biztosítva, hogy kutatásom során egyetlen felületi viszonyt befolyásoló tényező a
plazmasugaras felületkezelés legyen. Külön diagramokban ábrázoltam a vízzel (34. ábra) és
az etilénglikollal (35. ábra) kapott peremszög értékeket a kezelési távolság és sebesség
függvényében. A diagramokon vonallal jelöltem a kezeletlen lemezeken mért értékek
átlagát, illetve a tendencia szemléltetése érdekében a mérési pontokat – fizikai tartalommal
nem rendelkező – pontvonallal kötöttem össze a változási tendencia egyszerűbb
követhetősége érdekében. A korábban kapott szórási eredményeket ábrázoltam a diagramon,
de azok mértéke elhanyagolható a változás mértékéhez képest, így azok alig látszanak a
mérési pontok környezetében.
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Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)
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34. ábra: Különböző plazmasugaras kezelési paraméterrel kezelt HIPS mintán mért
desztillált víz peremszögértékei a kezelési távolságok és sebességek függvényeiben

Etilénglikol nedvesítési peremszöge, Θe (°)
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35. ábra: Különböző plazmasugaras kezelési paraméterrel kezelt HIPS mintán mért
etilénglikol peremszögértékei a kezelési távolságok és sebességek függvényeiben
A diagramok tendenciáján elsősorban megfigyelhető a plazmasugaras felületkezelés
felületaktiváló és így a nedvesítési peremszögre csökkenést gyakorló hatása. A két diagram
értelmezése során fontos kiemelni, hogy az etilénglikol határfelületi feszültsége (48 mN/m)
lényegesen kevesebb, mint a desztillált vízé (72,8 mN/m), ezzel magyarázható a két diagram
közötti meredekség különbség. Kijelenthető, hogy megfelelő plazmasugaras pásztázási
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sebességekkel elérhető a hidrofil, tehát 0°-os peremszögű terülés mind a két folyadék
alkalmazásával. A diagram tendenciáját 3 területre lehet osztani.
Elsőként a plazmasugaras felületkezelés kezdetén, amikor vagy túl gyorsan haladunk
vagy túl távol vagyunk a HIPS felületétől már elkezdődik a peremszög értékek fokozatos
csökkenése. Minél nagyobb mértékű a plazmasugaras felületkezelés energiája a felületen
annál jobban érvényesül a felületaktiváló hatása. A peremszögértékek ilyenfajta
csökkenésének oka a plazma többlet energiája által megvalósított határfelületi
molekulacsoportok megváltoztatása, illetve a – későbbiekben bemutatott – felületi érdességi
értékek változása.
A második szakaszban elérhető a teljes hidrofil állapot a felületen, ilyen a 7 m/perc
pásztázási sebeséggel és 10 mm távolságból megvalósított felületi kezelés. Ezekben az
esetekben annyi energiát közöltünk a HIPS felületével, hogy megvalósult a határfelületi
molekulacsoportok funkcionalizálása és ez abban nyilvánul meg, hogy a kiindulási
peremszögértékekhez képest teljes hidrofilitást sikerült elérni a felületen.
A harmadik szakaszban miután elértük a hidrofil állapotot a lassú és közeli kezelés
roncsolni kezdi a polimer makro felületét, annak túlzott mértékű hőbevitele okán, így
romlanak a nedvesedési tulajdonságok és vizuális elszíneződés is látható volt a
polimeren (36. ábra).

36. ábra: Plazmasugár általi HIPS felületének megégése a lassú előtolási sebesség és
közeli távolság alkalmazásánál, a határvonal pontvonallal jelölve
A diagramokon látható, hogy a kezelések hatására elértünk 0°-os peremszöget. A 0°-os
peremszög a nedvesítésmérések értelmezésében az, amikor olyan mértékben szétterül a
folyadék a hidrofil állapot miatt, hogy teljesen elvékonyodik a felületen, így a profilból
fényképezett cseppen nincs mérhető szögérték (37. ábra).
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37. ábra: A nyugvócsepp módszeres mérés során a különböző szöghelyzetek szemléltetése:
a) 90°-os peremszög, b) 45°-os peremszög, c) 0°-os, teljesen szétterült jó nedvesítési
állapot
A kezeletlen minták peremszögértékeihez (desztillált víz 88,2° és etilénglikol 62,7°)
képest a plazmasugaras felületkezeléssel sikerült elérnem, hogy a folyadékok teljesen
szétterüljenek és elérjék a hidrofil állapotot. Így a kezelés hatásossága a feltérképezett
adattartomány vizsgálata során 100%-os volt a peremszögértékek csökkenését figyelembe
véve a HIPS polimeren a hidrofil állapot elérésével.
A kapott peremszög értékek alapján meghatároztam a felületi energiáját a kezeletlen,
valamint a kezelt lemezeknek minden technológiai beállításkombináció esetében. A poláris
(38. ábra) és a diszperzív (39. ábra) összetevőket külön diagramon ábrázoltam.
A diagramokon szürke vonallal jelöltem a kezeletlen lemezeken mért értékek átlagát, illetve
a tendencia szemléltetése érdekében a mérési pontokat – fizikai tartalommal nem
rendelkező – pontvonallal kötöttem össze a változási tendencia egyszerűbb követhetősége
érdekében. A korábban meghatározott szórási eredményeket ábrázoltam a diagramon, de
azok mértéke elhanyagolható a változás mértékéhez képest, így azok alig látszanak a mérési
pontok környezetében.
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Poláris felületi energia, σSP (mN/m)
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38. ábra: HIPS felületi energiaváltozásának poláris komponensének értéke a
plazmasugaras felületkezelés paramétereinek függvényében

Diszperzív felületi energia, σSD (mN/m)
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39. ábra: HIPS határfelületi energiaváltozásának diszperzív komponensének értéke a
plazmasugaras felületkezelés paramétereinek függvényében
A diagramokon látható, hogy a poláris és diszperzív komponensek összhangban
változnak. Amikor a HIPS nedvesítési peremszög értékei alacsonyak akkor, növekedett meg
a felületi energia poláris komponensének értéke, míg ahogy romlott a kezelés hatása úgy
csökkent a poláris komponense a felületi energiának, a diszperzív komponense pedig
növekedett. A HIPS plazmasugaras felületkezelési technológia adatainak változtatásával a
felületi energia javulásának meghatározható egy optimuma, ez a 7 m/perc-es plazmafej
előtolási sebesség és 10 mm felület-plazmafej távolság. Ebben az állapotban minden
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peremszögérték 0° volt, tehát a felület hidrofil, míg a felület energia értékek
88,7 mN/m-re nőttek.
Ez azzal magyarázható, hogy a plazma kezelés hatására a felület poláris komponensét
növeljük, mivel hidroxil- és karboxil csoportokat hoztunk létre a polimer felületén. Amikor
túl lassan és közelről kezeltük a felületet, akkor ezek a hidroxil- és karboxil csoportok
sérültek, ezzel magyarázható, hogy nem volt akkora javulás a felületi energia poláris
komponensében. Amikor pedig túl gyorsan kezeltünk, akkor nem bírtak ezek a csoportok
kialakulni, ezért csökkent le a felületi energia poláris komponense. Összhangban tehát a mért
peremszög értékekkel elmondható, hogy a felület poláris komponensének energia
mennyisége pozitív, míg diszperzív komponense negatív hatással van a felület
nedvesedésére.
Annak vizsgálata érdekében, hogy a nedvesítés javulása nem a felületi érdesség
befolyásolása okán jött-e létre, topográfiai vizsgálatokat végeztem. Ennek vizsgálatára egy
kezeletlen és az optimális plazmasugaras felületkezelési technológiával - 7 m/perc és 10 mm
távolság - kezelt lemezen hajtottam végre az érintésmentes felületérdesség mérést. A HIPS
mintadarabok felületi érdesség mérésének X, valamint Y irányban történő eredményeit a
40. ábra mutatja.
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40. ábra: Plazmasugaras felületkezelés hatása X és Y irányban a felületi érdességi
értékekre HIPS polimer esetében
Az ábrákból és a diagramból látható, hogy a plazmasugaras kezelés hatására a HIPS
próbatestnek megváltozott a felület érdessége. X irányban a felületi érdességi jellemzők nem
változtak szignifikánsan. A kezeletlen mintához képest Y irányban a kezelt mintadarab
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átlagos felületi érdessége (Ra) 37,5%-kal csökkent és az egyenetlenség magassága (Rz)
54,3%-kal csökkent. A felületi érdesség csökkenésének oka, hogy a HIPS gyártásából
adódóan a felületen néhány mikronos, 1-4 µm nagyságú polimer darabokat a plazmasugár
eltávolította és így simított a felületen. Cél volt, hogy a felület ne degradálódjon és ne
roncsolódjon, hiszen az a polimer termékre annak járműipari felhasználása során szemmel
láthatólag is károsan hatott volna. Az ilyen kismértékű felületi roncsolás, simítás elősegítette
a felület nedvesítő képességének javulását. A plazmasugár ilyen távolságból nem okozta a
HIPS szignifikáns melegedését, azonban a kisméretű hibák alacsony hőkapacitása miatt
képes volt a sugár azok eltávolítására és simítására. Ez a jelenség látható a 41. ábrán, ahol a
még kezeletlen HIPS felülete közvetlen a védőfólia eltávolítása után és a hidegplazmával
kezelt felület látható.

41. ábra: a) Kezeletlen- és, b) optimális technológiai beállítással, plazmasugárral
felületkezelt HIPS minta SEM felvétele
Észrevehető, hogy a felületen kis mikro hibák vannak jelen. Összehasonlítva a
kezeletlen és a kezelt polimer próbatest felületét, látható, hogy azonos nagyítást alkalmazva
a felület topográfiája nagymértékben megváltozott, a korábban jelenlévő felületi polimer
hibák teljesen eltűntek. A SEM felvételen egy szinte homogén felület látható (41. ábra (b)).
Továbbá kijelenthető a nagyfelbontású SEM felvétel alapján, hogy a léptékhez képest nem
fedezhető fel a plazmasugaras felületkezelés felületstrukturáló hatása. A plazmasugaras
felületkezelés a felületi érdesség csökkentésén, tehát a felület homogenizálásán és simításán
túl nem okoz mikrotopográfiai elváltozást, nem hoz létre semmilyen szignifikáns struktúrát,
amely oka lehetne a felületen szétterülő folyadékok hidrofilitásáért. A határfelületi energiák
növekedésének oka tehát ebben az esetben nem a felület topográfiájában, hanem a
funkcionális molekulacsoportok jelenlétében teljesedik ki (2.3.2. fejezet).
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Az eredmények alkalmazása során jellemzően az összesített határfelületi értékkel, tehát
a poláris és diszperzív energia érték összegével célszerű jellemezni a nedvesítés változását
a különböző felületkezelési adatok függvényében. A 42. ábrán látható határfelületi energia
térképpel lehet meghatározni a plazmasugaras felületkezelési konfigurációk nedvesítés
változtató tendenciáját.

42. ábra: Határfelületi energia változásának térképe HIPS alapanyagon a plazmasugaras
felületkezelési adatok függvényében
A felületi energia értékek ábrázolása során a mért értékekből egy felületet kapunk, így
látható, hogy milyen plazmasugaras felületkezelési beállításokat kell használni a hidrofil
állapot eléréséhez. Az alkalmazott paraméterfelbontás alapján és a felületi eredmények
meredekségének és alakjának, valamint a nedvesítési eredménynek a megvizsgálásával
meghatározhatók az optimális felületkezelési adattartományok. Amely technológiai adatok
(beállítási adatok) optimálisnak tekinthetők, feltételezve, hogy az adott vizsgálati
tartományban a különböző technológiai adatok hatására folytonos változások követhetők
(azaz, ha függvényként vizsgálnánk a függvény nem szakadásos). Megállapítottam, hogy a
plazmasugaras felületkezeléssel sikeresen elértem a HIPS kezdeti kedvezőtlen nedvesítés
állapotú felületének átalakítását hidrofil felületté.
Azonban azon túl, hogy sikerült a határfelületi energia növekedésének mértékét
megállapítani és a felületi érdességet csökkenteni, felmerül a kérdés, hogy HIPS esetében a

70

felületaktivált polimer így milyen módon javítja a felületen kialakítandó adhéziót, mely
kérdésnek és technológiának a vizsgálata kutatásom legfőbb célja. Ennek érdekében
kezeletlen, csupán a védőfólia eltávolítását követően, illetve optimális beállításokkal
(7 m/perc pásztázási sebesség és 10 mm plazmafej és munkadarab távolság) felületkezelt
HIPS próbatest párok átlapolt kötésének ragasztását végeztem el a 4.3.4. fejezetben leírtak
alapján, majd azok szakadását, illetve nyírószilárdságát vizsgáltam. Az eredmények a

Ragasztott kötések szakítóereje, F (N)

43. ábrán láthatóak, itt az elért eredmények átlagát és szórását tüntettem fel.
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43. ábra: Kezeletlen és optimális technológiai adatokkal, plazmasugárral felületkezelt
HIPS próbatestek átlapolt szakításának eredménye
Látható, hogy a kezeletlen minták átlagosan 408±74 N szakítóerőt bírtak ki, míg a
plazmasugárral felületkezelt mintákon elért hidrofil felületi állapot ragasztása során ez a
szakítóerő átlagosan 1211±28 N-ra növekedett. A kezeletlen minták esetén 0,54±0,09 MPa,
míg az optimális technológiával felületkezelt HIPS esetén 1,61±0,04 MPa nyírószilárdságot
jelent ez 296%-os növekedés. A kezeletlen esetében a szakításoknak a szórása 140 N volt,
míg kezeltek esetében 82 N. Az eredmények visszaigazolják, hogy a kezeletlen HIPS
27,4 mN/m felületi energiájához képest a plazmával kezelt felület 88 mN/m-es energia
növekedése ragasztástechnológia során a nyírószilárdság 296%-os növekedéséhez vezetett.
A szakítási eredmények is bizonyítják a szoros összefüggést az adhéziós kötéstechnológiák
nyírószilárdság növekedése és a határfelületi energiák, így a felületek nedvesítésének
változása között. Minden szakítási próba során a károsodás a ragasztás helyén történt nem
az alapanyagban, így a kapott nyírószilárdsági jellemzők a ragasztott felületet minősítik.

71

Figyelembe kell venni a ragasztástechnológiához való illesztéskor, hogy a
plazmasugárral kezelt felület idővel elveszti jó nedvesítő állapotát, ezért méréseket hajtottam
végre a kezelés hatásidőtartamának vizsgálatára. A vizsgálathoz desztillált vizet
cseppentettem korábban kezelt mintadarabokra, melyek az optimalizált kezeléssel készültek.
A mintadarabok a kezelés után egy sötét, teljesen zárt helységben voltak tárolva 25±2°C-on,
50-55% közötti páratartalmon. Egy diagramon (44. ábra) ábrázolom a mért peremszög
értékeket a kezeléstől eltelt idő függvényében.
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44. ábra: Plazmasugárral felületkezelt HIPS hidrofil állapotból való kiindulásának
hatásidőtartama, desztillált vízzel mérve, logaritmikus léptékben
Ahogy egyre több idő telt el a kezeléstől úgy kezdett a víz peremszöge növekedni.
Ez azért lehetett, mert a felületen lévő szabad gyökök elkezdtek reakcióba lépni a környező
levegővel, atomok ültek be az üres helyekbe, más szóhasználattal a felület elkezdett
szennyeződni [260]. A jó nedvesítési peremszögtartománynak számító 20°, vagy ez alatti
tartományt a HIPS polimer 43 óra elteltével lépte át, így ez jelentheti a határt a
felületkezelési technológia gyakorlati alkalmazása során, amíg végrehajtható a ragasztás.
Az elért eredmények összehasonlítása a hazai és nemzetközi irodalommal
A szakirodalomban nem található olyan kutatás, amely OpenAir® plazmát használt
volna ütésálló polisztirol felületkezelésére, így eredményeim egyediek a peremszögeket és
a ragasztott kötések nyírószilárdságát illetően. A kutatásomban 100%-kal csökkentek a
peremszögértékek, tehát desztillált víz esetén is sikerült elérni a kiindulási 88,2°-ről, 0°-ra,
a felületi energia 27,4 mN/m-ről 88 mN/m-re nőtt, a ragasztási nyírószilárdság pedig
296%-ra javult. A kutatók több, különböző polimerre gyakorolt nedvesítés hatását vizsgálják
72

különböző plazmakezelésekkel, de a sűrített levegőt felhasználó, légköri nyomáson
üzemelő, hidegplazmasugár által elért nedvesítési változás eredménye egyedülálló a
kutatásomban

és

hatásuk

egyértelműen

kimutatható

az

irodalomban

található

eredményekhez képest [261–266].
Hasonló kutatásokban például polikarbonát polimert felületkezeltek légköri nyomású
plazmával, amellyel 70° körüli értékről sikerült levinni a peremszögértékeket 30° értékre víz
esetében. A kezelés paramétere náluk a kezelési időtartam volt és ha elég ideig kezelték a
mintadarabot, akkor csökkentek a peremszögértékek, viszont, ha túl sokáig kezelték a
peremszög értékek újra el kezdtek növekedni [267].
Egy másik kutatásnál Poli(metil-metakrilát) kezeltek légköri nyomású plazmával,
amelynél a víz peremszögértékei 85°-ról 50°-ra csökkent három másodperces kezelési idő
esetén. Kevés irodalom található, amely vizsgálta volna a ragasztott kötések nyírószilárdság
növekedését a plazma felületkezelés hatására. Üveget ragasztottak légköri plazma
felületkezelés után és 45%-os javulást tapasztaltak a ragasztás nyírószilárdságában [268].
Az irodalomban található eredményekhez képest sikerült hidrofil állapotot elérnem
lényegesen nagyobb mozgási sebességgel és alacsonyabb plazma besugárzási idővel.
A témával foglalkozó kutatásokhoz képest a paraméterek felbontási részletessége és
pontossága is jobb, ezáltal a határfelületi energia feltérképezése a kutatásomban használt
HIPS polimer esetében egy jól meghatározott folyamattá vált. A célkitűzésben
megfogalmazottakat sikeresen teljesítettem, hiszen sikerült hidrofil állapotot elérnem a
plazmasugaras felületkezelés optimalizálásával és így hatást gyakoroltam a ragasztási
technológiára.
Az 5.3.4. fejeztben én is megvizsgáltam a HIPS polimeren a femtoszekundumos
lézersugaras impulzusok hatását, melynek eredményeit illetve következeteseit a hivatkozott
fejezetben mutatom be.
5.2.2. DP600 növeltszilárdságú acél plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata
A 2.4.1. fejezetben leírt kutatócsoportok eredményeiből is látható, hogy csekély
számban foglalkoznak a légköri nyomású plazmasugaras felületkezeléssel acélok esetében.
Ezért célul tűztem ki a plazmasugaras felületkezelés hatékonyságának és
alkalmazhatóságának vizsgálatát szerkezeti acélon is. Így a korábbi tapasztalatok alapján
már ismert és HIPS esetén körüljárt kezelési technológiát volt célom átültetni a DP600-as
növeltszilárdságú

acél

alkalmazására.

Ebben
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a

kísérletsorozatban

hasonlóan

a

polimer-plazma teszt során megvizsgáltam a plazmasugaras felületkezelés technológia
adatainak hatását az acélon végbemenő tisztítási, nedvesítésjavítási folyamatokra.
Ennek érdekében néhány előzetes kísérletsorozatot hajtottam végre. Azt tapasztaltam,
hogy azoknál a kezelési távolságoknál ahol a HIPS-en javult a nedvesítés a DP600-as acél
esetében nem volt hatása a plazmasugárnak. Szignifikáns változást a felülethez közeli
sugárzással, 4 mm távolságból tapasztaltam, ahol a nedvesítési peremszög értékek csökkeni
kezdtek. Elsősorban ebből megállapítható, hogy a plazmasugaras felületkezelés kisebb
hatékonysággal működik a DP600-as acélnál, mint HIPS polimer esetében. A DP600-as
acélnál hosszabb és intenzívebb plazmasugárzásra van szükség, ahhoz, hogy ugyan azt a
nedvesítés javulást elérjük, mint a HIPS esetében.
Kísérlettervemet a megszerzett tapasztalatok alapján állítottam fel, melyben a
plazmasugaras pásztázófej és az acéllemez közötti távolságot állandó, 4 mm-re választottam.
Közelebbi kezelés nem adott volna teret a megfelelő plazmakiáramlásnak. A berendezés
teljesítményét 100%-on alkalmaztam és így a változó a plazmasugár haladási sebessége volt.
Itt a HIPS esetén már megtervezett programokat alkalmaztam tehát 17, 12, 7, 2, 0,7 majd
0,35 és 0,07 m/perc sebességekkel dolgoztam. A DP600-as acélhoz használt plazmasugaras
kísérleti adatokat a 3. táblázat mutatja.
3. táblázat: DP600 plazmasugaras felületkezelési technológia változó adatainak halmaza

Plazmaszóró fej és a munkadarab közötti
relatív mozgási sebesség, vf (m/perc)
Különböző sebességekhez

0,07

0,35

0,7

2

7

12

17

4

4

4

4

4

4

4

tartozó plazmafej alsó síkja és
munkadarab kezelt felülete
közötti távolságok, h (mm)
Az így kezelt felületek által elért nedvesítés változás kimutatására a kezelést követő
6 másodpercben nyugvócsepp módszeres peremszögmérést alkalmaztam. A mérések
eredményeit a 45. ábra mutatja, a diagramon szaggatott vonallal feltüntettem a kezeletlen
DP600-as acél nedvesítési értékét, melyet 20 db acéllemezen mértem meg. Hasonlóan a
korábbi vizsgálatokhoz minden acéllemez a felületkezelés előtt ugyanolyan módszerrel és
alaposággal került előkészítésre, amely a zsírtalanítás volt, így minden, az acél felületén
történő változás a plazmasugaras kezelés következménye. A diagramokon vonallal jelöltem
a kezeletlen lemezeken mért értékek átlagát, illetve a tendencia szemléltetése érdekében a
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mérési pontokat – fizikai tartalommal nem rendelkező – pontvonallal kötöttem össze a
változási tendencia egyszerűbb követhetősége érdekében. A korábban meghatározott szórási
eredményeket ábrázoltam a diagramon, de azok mértéke elhanyagolható a változás
mértékéhez képest, így azok alig látszanak a mérési pontok környezetében.
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45. ábra: Plazmasugárral felületkezelt DP600-as acéllemez nedvesítési peremszögértékei
különböző előtolási sebesség alkalmazása esetén
A kezeletlen alapanyag peremszögértékeinek megfigyelésével kijelenthető, hogy a
DP600-as acél zsírtalanított, tisztított felülete rossz nedvesítési jellemzőkkel és alacsony
felületi energiával rendelkezik. Az eredmények tendenciájából megállapítható, hogy a
kiindulási peremszögértékhez képest már a 17 m/perc-es felületkezelés is eredményt ért el,
az így elért nedvesítési peremszög desztillált víz esetén 44° volt. A DP600-as acél
felületének nedvesítőképesség javítása céljából a sebességet csökkentette, melyből arra a
következtetésre jutottam, hogy egészen 0,7 m/perc-es előtolási sebességig, nem történik meg
a peremszög 0°-ra csökkenése, a kezeletlen értékekhez képest 59%-al csökkentek a
peremszög értékek. Ennek oka lehet, hogy az első szakaszon, ahol a sebesség nagyobb, mint
2 m/perc ott a plazmasugár az acélfelületen a tisztítást valósítja meg, a szennyeződések
eltávolítását, azonban ahhoz nem elegendő a plazmasugár energiája, hogy aktiválja a
felületen lévő molekulacsoportokat, ami DP600-as acél esetén teljesen eltérő a HIPS-nél
lezajló folyamatokhoz képest. Azonban 0,7 m/perc-es sebesség alkalmazásával a felületet
többlet plazmaenergia besugárzás éri, ami javítja a felületi energia értékeket. A folyamatot
egészen 0,07 m/perc-ig (70 mm/perc) lassítottam, mely egy olyan mérnökileg már
legalacsonyabban alkalmazható sebesség, ami még a gyártási folyamatba illeszthető. Ebben
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az esetben a folyamat drasztikusan lelassult, illetve a többlet plazma energia 4 mm-es
közelsége és sebessége okán az acél próbatest is melegedett. A nedvesítésmérési folyamat
során nem értem el hidrofil állapotot a plazmasugárral kezelt DP600-as acéllemez esetében.
A legalacsonyabb mért peremszög érték víz esetében 14° volt, ami az eredeti értékhez képest
85%-os csökkenést jelent a hidrofilitás irányába, ami jelentős változásnak minősül.
100

Felületi energia, σS (mN/m)

90
diszperzív

80
70

poláris

60
50

teljes

40
30
kezeletlen felület - poláris

20
10

kezeletlen felület - diszperzív

0
0,07
1

0,35
0,7
12
2
3
42
57
6
Plazmafej előtolási sebessége, vf (m/perc)

17
7

46. ábra: Plazmasugárral felületkezelt DP600-as acéllemez felületi energiáinak változása
különböző előtolási sebesség alkalmazása esetén
A 46. ábrán az acél felületkezelése során a felületi energia értékek összetevőinek
változásából az látható, hogy a poláris fázis szignifikánsan megnövekedett, míg a diszperzív
energia értékek lecsökkentek. Mindkét esetben a felülettisztítási mechanizmus megvalósult,
azonban a határfelületen a molekulacsoport aktiváltságának szintje eltérő. Összességében
szignifikáns nedvesítésjavító kezelést érhető el a plazmasugár által az acél mintákon.
A felületkezelt DP600-as acéllemez legkisebb, 0,07 m/perces előtolási sebesség és
4 mm távolságú plazmasugaras felületkezelése a jó nedvesítési tartományba (<20°)
módosította a próbadarabokat. Ezért, ezzel a kedvező felülettel kerültek végrehajtásra a
4.3.4. fejezetben leírtak szerint végzett ragasztási kísérletek 2 komponensű epoxi
alkalmazásával.
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47. ábra: Kezeletlen és plazmasugárral felületkezelt DP600-as acélpárok ragasztási
nyírószilárdságának eredményei
A 47. ábrán látható eredményekből megállapítható, hogy a plazmasugaras felületkezelés
nagymértékben növelte az acél ragasztott kötésének nyírószilárdságát. A kezeletlen
DP600-as acél átlapolt kötésének ragasztása 6007±734 N-nál, míg a 0,07 m/perces előtolási
sebesség és 4 mm távolságú plazmasugaras felületkezeléssel előkészített próbatestek
13890±400 N-t viseltek el. A nyírószilárdság a kezeletlen próbatestek esetén 9,6±1,2 MPa,
míg a plazmasugárral felületkezeltek esetén 22,2±0,6 MPa, ez 231%-ra való növekedést
mutat. Ennek oka, hogy az epoxi a plazmasugár által tisztított és a felületén aktivált mintán
nagyobb adhéziós erő kiépítésére volt képes a kedvezőbb molekulacsoportok jelenléte
okán [126]. Ugyanis az érdességmérési vizsgálatok során nem mutatkozott szignifikáns
eltérés a kezeletlen és a plazmasugárral felületkezelt acél mintadarabok között, továbbá
vizuálisan sem térnek el egymástól. Így a határfelületi nedvesítés és az adhézió ilyen mértékű
növekedésének oka csak a határfelületi molekulacsoport funkcionalizálásának effektusa
lehet. Továbbá a plazmasugárral felületkezelt próbatestpárok ragasztási szórása is kisebb,
ami ismét a plazmasugár által előkészített felület homogenitását jellemzi.
Az elért eredmények összehasonlítása a hazai és nemzetközi irodalommal
Az eredmények nemzetközi irodalommal való összehasonlítása során az vehető észre,
hogy más kutatók nem alkalmaztak légköri nyomáson, sűrített levegővel üzemelő
plazmasugaras felületkezelőt acéllemezek felületének tisztítására és aktiválásra egy későbbi
ragasztási eljárás támogatása érdekében, így a kutatási eredményeim egyediek a
tématerületen. Koronakisüléses plazmával, illetve vákuumban végeztek kísérleteket a
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nedvesítés javítására, azonban sokkal lassabb kezelési folyamattal és nagyobb energia
ráfordítással értek el a kutatók kisebb nedvesítésjavító eredményt [181,185].
Több nemzetközi kutatócsoport munkája is azt bizonyítja, hogy a fémeken való
plazmasugaras felületaktiválás még kezdetleges és kevés esetben értek el olyan jó
eredményt, mint amit a DP600-as acélon bemutattam [36,117,117,177,189]. Többen a
lézersugaras felületpásztázást tartják célszerűnek. Különböző kísérletek vannak a fémeken
való nedvesítésjavításra legfőképpen lágy és keményforrasztási eljárások javítása
érdekében. Bizonyos tiszta színfémeken, kutatók nedvesítési, határfelületi javulásokat értek
el, azonban az irodalomkutatás alapján is látható, hogy nehéz olyan stratégiát alkalmazni
amellyel javítani lehet a fémfelületek nedvesítőképességét anélkül, hogy szemmel látható
esztétikai vagy makroszintű elváltozást ne okoznánk. Sok esetben ezt csiszolással,
homokszórással vagy kémiai pácolásos maratással oldják meg, amelyek hosszú és nem tiszta
kezelések, és egyértelmű, szemmel is látható felületi elváltozást okoznak acélon és
drasztikusan változtatják meg a felületi érdességi értékeket.

5.3. LÉZERSUGARAS FELÜLETKEZELÉS
KÖTÉSTECHNOLÓGIÁRA GYAKOROLT HATÁSA
A kutatási folyamat során a szakirodalmi ajánlások és a plazmasugaras felületkezeléssel
végrehajtott kísérleteim tapasztalata, hogy a légköri nyomású plazmasugaras felületkezelési
eljárás leginkább polimer próbatestek modern felületkezelési technológiájának ad teret.
A folyamat fémek felületkezelése során is elérte a kívánt jó nedvesítést, azonban hosszabb
idő alatt, mint polimereknél. Annak érdekében, hogy járműipari polimereken túl
vizsgálhassam járműipari növeltszilárdságú acélok felületkezelési hatékonyságát és a
ragasztás nyírószilárdság növekedését más nagy energiasűrűségű sugaras felületkezelést is
alkalmazok, mely az ultrarövid, femtoszekundumos lézersugaras eljárás.
A lézersugaras felületkezelési kísérletek és vizsgálatok során különböző sugárforrású
rendszereket

alkalmazok,

ezek

3 típusra

oszlanak:

1)

egy

nagyteljesítményű

CO2 sugárforrású gép ipari alkalmazásokra fejlesztve, a 2) egy alacsonyabb teljesítményű
zártcsöves CO2 sugárforrású gép, lokális kis felületkezelésekhez és a 3) rendszer egy
ultrarövid impulzusú gép, ezeknek a rendszereknek a leírása a 4.2.2., a 4.2.3. és a
4.2.4. fejezetben részletezve volt.
5.3.1. Nagyteljesítményű gázlézersugárral való felületkezelés DP600-as acélon
Ipari, nagyteljesítményű, folyamatos üzemű Oerlikon OPL 2000-es lézerrel végeztem
kísérletsorozatot DP600-as acélon. A felületkezeléshez egy 25 x 25 mm2 nagyságú felületet
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kezeltem különböző technológiai beállításokkal. A folyamat során 15 l/perc nitrogén gáz
kifúvást alkalmaztam a felületre, a lézersugár átmérője a felületen 80 µm, a sávok közötti
léptetés 60 µm és a pásztázási sebesség 1,2 m/perc volt, a változó adat a kísérletek során a
teljesítmény, amely 100, 150, 200, 300, 400 és 500 W között változott (4. táblázat).
4. táblázat: DP600 nagyteljesítményű gázlézerrel történő lézersugaras felületkezelési
technológia változó adatainak tartománya

Lézersugaras felületkezelés
teljesítménye, P (W)
Különböző teljesítményekhez
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1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

tartozó lézerfej és munkadarab
relatív mozgási sebessége,
vf (m/perc)
500 W lézersugár teljesítmény felett az acél már megolvadt. A felületkezelés
nedvesítésváltoztató hatását desztillált vízzel és etilénglikollal vizsgáltam. A vizsgálati
eredmények a 48. ábrán láthatóak, a kezeletlen felületen mért értékeket vízszintes vonallal
jelöltem és fizikai tartalommal nem rendelkező pontvonallal tüntettem fel a tendenciát.
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48. ábra: Oerlikon lézerrel végzett felületkezelési kísérletek hatása a desztillált vízzel és
etilénglikollal mért nedvesítési eredmények változására
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Az eredmények alapján látható, hogy a kezeletlen felületű mintákhoz képest sikerült
javítani a nedvesítést az acél felületén a CO2 lézersugárral. Az eredmények tendenciájáról
elmondható, hogy a bevitt energiamennyiség növelésével, csökkenthető a nedvesedési
peremszög értéke. A DP600-as acéllemezen az etilénglikolnál 12°-ot, a desztillált víz
esetében 10°-ot javult a nedvesedés, ami 16,5%-os illetve, 12,5%-os javulást eredményezett.
A peremszögértékek változását feltehetően az oxidréteg változása okozza, amin a
lézersugárral képesek voltunk módosítani olyan módon, hogy nem történt szemmel látható
elváltozás a felületen.
A mért peremszögekkel Fowkes egyenletrendszere alapján kiszámoltam az egyes
kezelések hatására elért felületi energiaváltozást (49. ábra). A kezeletlen felületen mért
értékeket vízszintes vonallal jelöltem.
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49. ábra: A határfelületi energia változása DP600-as acélon lézeres felületkezelés
hatására
A 49. ábrán látható, hogy a lézersugár teljesítményének növekedésével nő a határfelületi
energia értéke is. A kezeletlen 23 mN/m-es határfelületi energiához képest az 500 W-tal
kezelt lemez energiája 30 mN/m-re nőtt, ami kismértékű változásnak minősül.
A lézerberendezéssel elérhető határfelületi energianövekmény, különböző előkísértelek
és tesztek alapján 30 mN/m-ben maximalizálódott. Ez az eljárás nem alkalmas arra, hogy jó
nedvesítési állapotot érjünk el a kezelt felületen a felület megolvadása, vagy megégése
nélkül, ami szignifikáns felületi, esztétikai nyomot hagy. Ennek oka, hogy a folyamatos
üzemű nagyteljesítményű gázlézer az állandó lézersugaras kezelés során csak az
átlagteljesítményét tudta kifejteni az acél felületén, amely során a felületet csak melegíteni,
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hevíteni tudtuk. A rendszer képes volt arra, hogy ezzel lokális hőkezelést vigyünk véghez,
illetve a besugárzás helyén egy oxidréteget épített fel, amely megfeketítette a felületet.
5.3.2. Zártcsöves gázlézersugárral való felületkezelés DP600-as acélon
A következő lézersugaras felületkezelési tesztsorozatot a zártcsöves alacsonyabb
teljesítményű gázlézerrel végeztem el. Hasonlóan az előző teszthez egy nagyobb területet
kezeltem a DP600-as acél felületén majd, ezen hajtottam végre nedvesítési vizsgálatokat.
A lézersugár foltja a kezelt felületen 100 µm volt, a kitöltés 60 µm és az előtolási sebességet,
illetve a teljesítményt változtattam. A sebesség 1,2, 2,2, 2,8 és 3,6 m/perc, a teljesítmény
pedig 35, 50, 65 és 80 W volt, így 16 kombinációt alkalmaztam a kezelések
feltérképezésére (5. táblázat).
5. táblázat: DP600 zártcsöves gázlézerrel történő lézersugaras felületkezelési technológia
változó adatainak halmaza

Lézersugaras felületkezelés teljesítménye,
P (W)
35

50

65

80

Különböző teljesítményekhez

3,6

3,6

3,6

3,6

tartozó lézerfej és munkadarab

2,8

2,8

2,8

2,8

relatív mozgási sebessége,

2,2

2,2

2,2

2,2

vf (m/perc)

1,5

1,5

1,5

1,5

A kezelés közben az optikai védelem érdekében levegőt áramoltattam, ami a kezelt
felületet is érte. A nedvesítés változásra az alábbi eredmények adódtak desztillált víz és
etilénglikol használata mellett vizsgálva (50. és 51. ábra).
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Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)
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50. ábra: ALFA LCE 2 lézerberendezés különböző kezelési paramétereinek a hatása a
DP600-as acélra desztillált víz esetén
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51. ábra: ALFA LCE 2 lézerberendezés különböző kezelési paramétereinek a hatása a
DP600-as acélra etilénglikol esetén
Az eredmények alapján látható, hogy a kezeletlen felületű mintákhoz képest a CO2
lézersugárral sikerült javítani a nedvesedési értékeket. Az eredmények tendenciájáról
elmondható, hogy a bevitt energiamennyiség növelésével, valamint az előtolási sebesség
csökkentésével, csökkenthető a nedvesedési peremszög értéke. A DP600-as acéllemezen az
etilénglikolnál 62°-ről 4°-ra, a desztillált víz esetében 86,5°-ról, 5°-ra javult a nedvesedés.
A peremszög értékek változását az oxidréteg növekedése okozza, amit a lézersugárral
képesek voltunk módosítani. Abban az esetben, amikor elszíneződött a minta felszíne, tehát
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módosult a levegőn felületkezelt acél felülete, akkor a nedvesítési értékek nagymértékben
csökkentek. Ahol ez nem jelent meg ott nem történt nedvesítés változás. A lézerrel sikerült
a felületen közel hidrofil állapotot elérni az esztétikai tényezők romlása mellett.
A legalacsonyabb peremszögérték 80 W-os lézersugár teljesítmény és 1,5 m/perc előtolási
sebességnél adódott, így 5-6°-os peremszöget értem el a felületen. Nem sikerült teljes
mértékben elérni a kutatás célját a lézersugaras felületkezelések terén.
Ennél a kezelésnél is kiszámoltam a teljes határfelületi energiát a Fowkes összefüggés
alapján, melyet az 52. és 53. ábrán jelöltem.
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52. ábra: ALFA LCE 2 lézer hatására a poláris határfelületi energia változása
DP600-as acélon
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53. ábra: ALFA LCE 2 lézer hatására a diszperzív határfelületi energia változása
DP600-as acélon
Az 52. ábrán látható, hogy a felületi energia nő a teljesítmény növekedésével és az
előtolási sebesség csökkentésével. A felületi energia majdnem megnégyszereződött a
kezeletlen lemezhez képest. Megjegyzendő azonban, hogy ezzel a lézersugaras
felületkezeléssel csak úgy értem el szignifikáns nedvesítési peremszög változást, ha az acél
felülete elszíneződött, fekete lett.

54. ábra: 1,5 m/perc és 80 W-os lézerteljesítménnyel felületkezelt acéllemez erőteljes
oxidációja: a) makro, b) mikro felvételen
Az 54. ábrán látható, hogy a felületen fekete oxidációs sávok jelennek meg, melyek a
nedvesítésmérés során szignifikáns peremszögcsökkenéssel jártak, így ezekkel összeköthető
a nedvesítésváltozás hatása. Ebből levonható az a következtetés, hogy folyamatos üzemű
lézerek esetén csak úgy hozható létre jó nedvesítési állapot, hogy a felületen a folyamatos
melegítéssel oxidokat hozunk létre. Ezt alátámasztják más kutatók megfigyelései is, aminek
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következtében a jó nedvesítés a felületi oxigén mennyiségének növekedésével jár [269].
Megvizsgáltam egy kezeletlen és egy 80 W-os lézersugár teljesítménnyel és 1,5 m/perc-es
előtolási sebességgel kezelt lemez felületi érdességét. A vizsgálat kimutatta, hogy a felületi
érdesség csökkenése nem volt szignifikáns (6. táblázat).
6. táblázat: ALFA LCE 2 lézerberendezéssel felületkezelt DP600-as acéllemez átlagos
felületi érdességének változása

Vizsgálat iránya
Pásztázásra párhuzamos
Pásztázásra merőleges

Ra kezeletlen

Ra kezelt (80 W, 1,5 m/perc)

1,17±0,2 µm
1,14±0,21 µm

1,15±0,15 µm
1,10±0,16 µm

Amennyiben eltekintünk az esztétikai elváltozástól, a felület oxidrétegének
befeketedésétől az irodalomkutatás során meghatározott jó nedvesítési állapothoz tartozó
55 mN/m-es energiaszint megfelelő a próbatesteken. A széndioxid sugárforrású lézernyaláb
esetén találtam olyan felületkezelési konfigurációt DP600-as acéllemez kezelése során,
amivel szinte hidrofil nedvesítési, azaz jó nedvesítési állapotot sikerült elérni a felületen
desztillált vízzel és etilénglikollal vizsgálva. Azonban a felületaktiválásnak és jó
nedvesítőképességének mivoltját a megjelenő oxidréteg eredményezi.
Az eredményeket a szakirodalommal összehasonlítva elmondható, hogy sikerült a
felületi esztétikai megjelenés elváltozásával olyan felületkezelést alkalmaznom, amely
javította a DP600-as növeltszilárdságú acélon a nedvesítési jelenségeket. Más kutatók az
esetek többségében olyan kezelési paramétereket alkalmaztak melyekkel a nedvesítési
viszonyok romlását okozták, tehát a felület hidrofób irányába léptek el. Amennyiben sikerült
is a nedvesítést javítani a felületen azt kisebb mértékben tudták csak megvalósítani.
A kutatás folytatása érdekében olyan lézerberendezést alkalmaztam, amellyel szemmel
nem látható elváltozást tudtam létrehozni az acél felületén és el tudtam érni a DP600-as acél
esetében a felületen a jó nedvesítési állapotot.
5.3.3. Ultrarövid impulzusos lézerrel végrehajtott felületkezelés DP600-as acélon
Újfajta

megközelítésként,

alkalmaztam, a

besugárzásként

rövid impulzusú

nagyteljesítménysűrűségű

femtoszekundumos

lézersugár előnyeként

impulzusok

a

felületmegváltoztató

impulzuslézert

felületre becsapódó
képességét

sikerült

kihasználnom. A technológiai adatok tesztelésével és az impulzusok helyének és
darabszámának szabályozásával célom a hidrofil felület kialakítása.
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A nedvesítési vizsgálatok során a 25 x 55 mm2-es acéllemez felületét kezeltem a
különböző beállításokkal. Minden próbatestet különböző technológiai adatokkal kezeltem,
majd a kezelést követően, megvizsgáltam a nedvesedési tulajdonságait peremszögméréssel
vízzel és etilénglikol alkalmazásával is. Az előkísérletek során összesen 4 féle pásztázási
sebességet próbáltam ki a 0,5 m/perc - 2400 m/perc tartományban. A kísérletek során azt
tapasztaltam, hogy a nagyon kis sebességeknél nagyjából 120 m/perc pásztázási sebességig
túl sok hőt viszünk be a mintába, ezért annak felülete elszíneződik, megég. Nagyobb
sebességnél 600-2400 m/perc, a nedvesedési tulajdonságok ugyan javulnak, de sávosodás
figyelhető meg a felületen, aminek oka, hogy a pásztázó optikában a tükröket mozgató galvo
motorok gyorsulása és lassulása nem egyenletes a magas sebesség miatt. Az előzetes
tapasztalatok alapján a 300 m/perc pásztázási sebességet választottam kiindulási adatként.
Ezek alapján a femtoszekundumos lézerberendezéshez tartozó kísérleti adattartományt a
7. táblázat mutatja.
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7. táblázat: DP600 fs-lézerrel történő lézersugaras felületkezelési technológia változó
adatainak halmaza

Lézersugár és a munkadarab közötti relatív
mozgási sebesség, vs (m/perc)
300
1,5
3
4,5
6
7,5
7,8
8,1
8,4

A vizsgált mozgási sebességhez

8,7

tartozó lézersugaras

9

átlagteljesítmények, Pátl (W)

9,3
9,6
9,9
10,2
10,5
10,8
11,4
12
13,5
15
16
60-ig 4-esével növekszik

Előzetes tesztek alapján szignifikánsan javultak a nedvesedési tulajdonságok és
szemmel látható elváltozás nem jött létre a felületen. A lézersugár átmérője a pásztázott
felületen 80 µm volt. A lézersugárforrást 188 kHz-en alkalmaztam, 300 femtoszekundumos
impulzusszélességgel és 60 µm léptetéssel a kezelt felület megfelelő kitöltése érdekében.
A változó technológiai adat az impulzusüzemű lézersugár átlagteljesítménye volt, melyet
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nagy felbontásban vizsgáltam 0-tól a maximális 60 W-ig. Az így módosított felületeken
végrehajtottam a nedvesítési vizsgálatokat, az eredményeket az 55. ábra mutatja.

55. ábra: DP600-as célon a femtoszekundumos lézersugaras felületkezelés
nedvesítésváltoztató hatása
A mért peremszögekkel Fowkes egyenletrendszere alapján kiszámoltam az egyes
kezelések hatására elért határfelületi energiaváltozást (56. ábra). A kezeletlen felületen mért
értékeket vízszintes vonallal jelöltem.

56. ábra: A határfelületi energia változása DP600-as acélon a femtoszekundumos
lézersugaras felületkezelés hatására
Az 56. ábrán látható, hogy a lézersugár teljesítmény növekedésének függvényében nő a
teljes felületi energia értéke is. A kezeletlen 26 mN/m-es határfelületi energiához képest a
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10 W-os átlagteljesítmény felett kezelt lemez energiája 85 mN/m-re nőtt. A kezeléssel a
határfelületi energiát sikerült majdnem négyszeresére növelni, ami előreláthatólag pozitív
hatással lesz majd a ragasztó nedvesítő képességére is.
Az 55. és 56. ábrák eredményeinek a tendenciája alapján 4 szakaszra lehet osztani a
különböző teljesítményű impulzusok okozta felület nedvesítésváltozásokat. Az első
szakaszban

7,5 W

átlagteljesítményig

a

nedvesítési

peremszög

nem

változik

nagymértékben, ennek oka, hogy ebben az esetben a még alacsonyabb teljesítményű
lézersugár csak végig pásztázza a felületet és végrehajt egy felületi tisztítást, ami a maradék
szennyeződéseket, port, stb. távolítja el. Annak érdekében, hogy a felület tisztításán és a
nedvesítési jellemzők javulásán túl más magyarázatot is kapjunk, hogy milyen folyamatok
mennek végbe a felületen SEM felvételeket készítettem a kezelt és kezeletlen
próbadarabokról. Az 57. ábrán látható a kezelt és kezeletlen felület makro topográfiája. Ez
a felvétel 7,5 W-os átlagteljesítményű kezelésnél történt.

57. ábra: A 7,5W-os femtoszekundumos lézersugaras felületkezelés topográfiai hatása a
DP600-as acél SEM felvételén
Látható a SEM felvételen, hogy a bal-felső félben lévő kezeletlen, inhomogén felület,
teljesen megváltozott a femtoszekundumos impulzusos felületkezelés hatására. Nagyobb
mértékben lett homogén a felület makro topográfiája, látható a felület egyneműsége.
A felvétel visszaszórt elektron módban készült, így más-más rendszámú elemek okozzák a
felvétel kontrasztját. Ezek alapján kijelenthető, hogy a lézersugár egy tisztított és homogén
felületi réteget hoz létre, ugyanis a két terület közötti különbség a sötét részek eltünése.
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A felületet ugyanebből a nézetből, de szekunder képalkotási módban vizsgálva az
58. ábrán látható elváltozást kapjuk eredményül.

58. ábra: A 7,5W-os femtoszekundumos lézersugaras felületkezelési sávok nyomai a
DP600-as acél felületén
A felületkezelési sávok egyértelmű megjelenése látható a SEM felvételen az
alapanyagokhoz hasonlítva. Ezen a nagyításon egyelőre az alacsonyabb teljesítményű
felületkezelés

okozta

pásztázási

vonalak

egybefedésének

körülményeit

lehet

szemrevételezni. Önmagában ez is elegendő a nedvesítés kismértékű javulásához.
A 2. szakaszban 7,5 W-os átlagteljesítmény után elkezd a felület megváltozni és
szignifikánsan, nagymértékben javul a felületi nedvesítés. A 3. szakaszban tovább nő ez a
nedvesítés, amíg sikerül elérni a hidrofil állapotot, 10,5 W-os átlagteljesítménytől a kezelés
közben már megjelennek a felületen plazmarobbanások, aminek oka a magas
átlagteljesítmény miatti és rövid impulzusidőre összesűrűsödött csúcsteljesítmény, ami a kis
foltátmérőre Megawattos nagyságrendű teljesítményt jelent. Ezek a plazmarobbanások
kihatással vannak a környező, már kezelt felületre is, így egyszerre valósul meg a felület
mikrotopográfiájának változása, a felület aktiváltsága és tisztítása. Sikeresen elértem a
hidrofil állapotot, miközben a felületen nem lehet drasztikus topográfia elváltozást szemmel
felfedezni. A 3. nedvesítési szakaszban az optimális nedvesítés irányának felkutatása
érdekében 0,5 µl desztillált víz terülési nagyságát vizsgáltam meg. Hasonlóan az eddigi
vizsgálati

eljáráshoz

az

alkohollal

tisztított
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acéllemez

felületére

különböző

femtoszekundumos-lézersugár átlagteljesítményekkel kezelt területeket készítettem, melyek
közepére cseppentve vizsgáltam a legnagyobb szétterülést. Ezt olyan kritérium mellett, hogy
erőteljes, esztétikát befolyásoló felületi elváltozást nem idézhet elő a lézersugaras kezelés.
Így a kis folyadékmennyiséget vizsgálva az 51 W-os átlagteljesítményhez tartozó kezelt
területen terült szét legnagyobb mértékben a víz. A kísérlet további fázisában ezt határoztam
meg a DP600-as acél femtoszekundumos impulzuslézer alkalmazásával elérhető optimális
nedvesítést létrehozó technológiai adatnak. Ebben a jó nedvesítési állapotban a felületen
kismértékű, szemmel nehezen észrevehető felületi elváltozás történt csak az acél
próbatesten, amit kutatásom célja volt elérni. Az 51 W-os átlagteljesítménnyel készült minta
felületkezelését mutatja az 59. ábra.

59. ábra: SEM felvétel a femtoszekundumos impulzusok topográfia megváltoztató
hatásáról a DP600-as acélon 51 W-os átlagteljesítménnyel
Nagyobb átlagteljesítmény esetén a 80 µm-es lézersugár folt nagyobb területe éri el azt
a teljesítmény intenzitás határt ahol már befolyásolja a becsapódó impulzus a felületet.
Látható a beállított átfedés mértéke és a lézersugárfolt kifutása a kezelt felület szélén
összehasonlítva az alapanyag felületi topográfiájával. Az ábrából megállapítható, hogy
(a bekezdési, kifutási sávot figyelmen kívül hagyva) összehasonlítva a kezeletlen alapanyag
bal-felső félben látható inhomogén struktúrájával a lézersugár impulzusonként nyomot,
mikrostruktúrát hozott létre a felületen. A periodikusságát a felületnek meghatározza az
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impulzusok egymás utáni becsapódása és átfedése a felületen. Nagyobb nagyítása a
homogén, kezelt területnek közepéről felvételezve a 60. ábrán látható.

60. ábra: 51 W-os átlagteljesítmény alkalmazása során az impulzusok átlopakodásánál
lokálisan alakultak ki a felületen periodikusan ismétlődő struktúrák
Megfigyelhető az SE detektor felvételén, hogy a felület szabályos ismétlődő impulzus
nyomokból tevődik össze. Az impulzusok egymáshoz képesti szabályosságát a pásztázási
sebesség és a kitöltöttség mértéke befolyásolja. A felvételen látható sötét ellipszis alakú
foltok keletkezésének oka, hogy a lézersugár teljesítménye itt volt a legnagyobb így a
felületet enyhén megolvaszthatta a felette lévő réteg eltávolítása közben a plazmarobbanás.
Az ellipszis alak oka pedig a sugárforrásból kilépő lézersugár polarizáltsága, ilyenkor az
elektromos és mágneses hullámok lineárisan polarizálttá teszik a fényt és emiatt alakul ki ez
a forma. Ami felkelti a figyelmet, hogy a felvételen látható világos színű sávok az
alacsonyabb teljesítmény intenzitású területeken alakultak ki és a felvételen már látható,
hogy mikrostruktúrát tartalmaznak. Az optimális 51 W-os átlagteljesítménnyel felületkezelt
minták esetében az előző ábrán látható fehér sávban szereplő mikrostruktúrák mennyisége
és homogenitása megnőtt, ez látható a BSE detektor által készített 61. ábrán.
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61. ábra: 51 W-os átlagteljesítményen a DP600-as acél felületén kialakuló periodikusan
ismétlődő struktúra a femtoszekundumos impulzusok hatására
Ebben az esetben a lézersugár teljesítményének növekedésével látszólag homogénebb
nagyobb területen jött létre a periodicitás, mely a felvétel jobb felében látható, míg ehhez
képest az alapanyag kezeletlen felülete a baloldalon látható. A felvételen azonban a 60. ábrán
látható ellipszis nyomok még szintén láthatóak, de azok gyakorisága megváltozott.
A lézersugaras felületkezelésen látható, hogy az alapanyag hengerelt felületének mikro
alaksajátosságainak egy részét eltávolította és homogenizálta, míg a nagyobb 25-30 µm
nagyságú foltokat nem távolította el. Mivel ebben a tartományban a felület már hidrofil volt,
így az ábrán látható alaksajátosság is az oka a felület jó nedvesítőképességének
kialakulásának, továbbá mivel levegőn történt a kezelés, így reakcióba tudott lépni a felület
a levegővel a lézeres kezelés közben és így megtörténhetett a hidrofil állapot létrejötte.
A különleges felületi struktúra elektronoszlopon belüli SE képalkotási felvételei növekvő
nagyítással a 62. ábrán láthatóak.

62. ábra: DP600-as acél felületén kialakult struktúrák különböző nagyításban
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Az ábrákon látható a femtoszekundumos impulzusú lézer által a felületen létrehozott
ismétlődő struktúra a LIPSS (Laser-induced periodic surface structure). Az LIPSS a
DP600-as acél felületének olvadási küszöbértékhez közeli teljesítményű, lineárisan
polarizált femtoszekundumos-lézersugárzással történő besugárzásából származik és a
felületi topográfia mikro strukturáltságaként alakul ki. Mivel a kutatás során változtattuk a
femtoszekundumos lézersugár átlagteljesítményét, így egyértelmű, hogy változott a
felületen létrejövő LIPSS kiterjedtsége is. Ennek a mikrostruktúrának a térbeli
elrendeződése és periódusa jellemzően kisebb, mint a femtoszekundumos-lézersugár
hasznosított hullámhossza, ahogyan ez az ábrák léptéke alapján is látható, hiszen az
alkalmazott berendezés 1035 nm-res hullámhosszú fényt bocsát ki, míg a SEM képeken
kisebb a periodicitás. A kutatási munkámban generált LIPSS a jelenlegi technológiai
paraméterekkel a periodikussága alapján a LIPSS egy alacsony térbeli frekvenciájú
LIPSS-ként (Low-Spatial Frequency LIPPS - LSFL) azonosítható. Az LSFL-képződés
magyarázatának

legelterjedtebb

elmélete

a

beeső

lézersugárzás

azon

felületi

elektromágneses hullámokkal való interferenciáján alapul, amelyek a felszínen való
szóródással keletkeznek. Az LSFL által képzett struktúra jellemzően a lézersugár
polarizációjára merőlegesen alakul ki. Ez látható a 61. és 62. ábrán is, hiszen a LSFL a
lézersugárfoltok által képzett lineárisan polarizált, az impulzusok által nyomot hagyott
ellipszisekre merőlegesen jöttek létre a DP600-as acélon. Ez a nanométer nagyságrendű
alaksajátosság nagymértékben megnöveli a DP600-as acél ragasztási felületének viszonyát,
ami többlet tapadási felületet biztosít.
A 4. szakaszban 55 W-os átlagteljesítmény felett a felületkezelés átment felületablálásba
és a hiperszublimáció okán nagymértékű alapanyagot juttattunk plazmaállapotba.
Megjegyzendő, hogy emiatt a nedvesítés szintén hidrofil maradt, azonban a felületi érdesség
és a felületből eltávolított anyagsávok nagymértékeben megváltoztatták a DP600-as acél
makro topográfiáját, ami nemkívánatos folyamat volt (63. ábra).
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63. ábra: Az 55 W-os átlagteljesítménnyel kezelt DP600-as acélfelületén megjelenő
abláció: a) makro és b) mikro felvétele
Az eredmények alapján elmondható, hogy sikerült javítani a nedvesedési
tulajdonságokat

femtoszekundumos

lézersugárral.

Az

eredmények

tendenciájáról

elmondható, hogy a bevitt energiamennyiség növelésével, javítható a DP600-as acéllemez
nedvesítési tulajdonságai.
A nyugvócsepp módszerrel és Fowkes módszerrel elérhető legmagasabb energiaszintet
teljesítette a femtoszekundumos lézersugaras felületkezelése, így ez az eljárás
eredményesnek mondható, hiszen úgy sikerült javítani a DP600-as acél felületének
energiáján, hogy közben a topográfia makroszintű elváltozása nem valósult meg, nincs
szemmel látható esztétikai elváltozás. A jó nedvesítési állapotban 3 mechanizmus játszik
szerepet, elsőként a lézersugár impulzusokban érkező energiája megtisztítja a felületet,
plazmaállapotba juttatt minden szemcsét, majd egy adott szinttől az impulzusok által egy
speciális mikrotopográfiai elváltozás történik, másodikként a lézersugár-anyag interakció
során az alapanyag egy vékony rétege azonnal plazmaállapotba kerül és a felületen a kezelés
közben egy kisméretű plazmarobbanás történik az impulzus becsapódás helyén, amelyet
fény és hangjelenség kísér, így könnyen detektálható. Harmadik mechanizmus során pedig
a keletkező plazmasugár képes lehet kihatni a határfelületi molekulák aktiváltságára
hasonlóan a plazmasugaras felületkezelés során.
A drasztikus makro felületi elváltozás elkerülése és az ultrarövid lézersugár impulzusok
felületi topográfiára gyakorolt hatásának vizsgálata érdekében a 4.3.2. fejezetben bemutatott
elrendezésben érdességi vizsgálatok során megvizsgáltam egy kezeletlen, 9,3 W és az
optimális 51 W-os átlagteljesítménnyel kezelt lemez felületi érdességét. A vizsgálat
kimutatta, hogy a felületi érdesség minimálisan csökkent (64. ábra).
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64. ábra: Különböző femtoszekundumos lézersugaras technológiai adatokkal felületkezelt
DP600-as acéllemezeken X és Y irányban mért felületi érdességi eredmények
A kezeltelenhez képest a lézersugárral felületkezelt mintákon nincs nagymértékű
szignifikáns felületi érdesség elváltozás. Ez a nanométer nagyságrendű alaksajátosság
nagymértékben megnöveli a DP600-as acél ragasztási felületének viszonyát, ami többlet
tapadási felületet biztosít, míg a kialakulása közben levegővel érintkezve még felületi
aktivációt is eredményezett. A felületi elváltozások megismerése és a hidrofil jó nedvesítési
állapotú felület létrehozása során vizsgáltam az adhéziós kötéstechnológia esetleges
javulásának lehetőségét.
Ragasztási kísérletet hajtottam végre a 4.3.4. fejezetben leírtak alapján a kezeletlen és
femtoszekundumos lézersugárral kezelt DP600-as acéllemezeken. Háromféle mintával
végeztem el a kísérletet. Kezeletlen, 9,3 W és 51 W-tal kezelt lemezen végeztem ragasztást,
mely reprezentálja a különböző nedvesítési állapotra módosított felületeket. A kezeletlen a
rossz nedvesítésű, a 9,3 W-os kezelésnél nőtt duplájára a határfelületi energia, míg optimális
51 W-os átlagteljesítménnyel kezelt acéllemez eredményezte a hidrofil, legjobb terülést
mutató felületet. Mind a három féle lemezből öt párt ragasztottam össze és vizsgáltam meg
szakítóvizsgálattal, melynek eredménye a 65. ábrán látható.
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65. ábra: Femtoszekundumos lézerrel felületaktivált DP600-as acélpárok ragasztási
nyírószilárdságának eredményei
A szakítóvizsgálat eredményeiből látható, hogy a kezelés hatására a ragasztás
nyírószilárdsága több mint a duplájára nőtt. Kezeletlen esetében átlagban 6007±734 N-nál
szakadtak el a 25 x 25 mm2-eres átlapot kötések, míg az 51 W-tal kezelt esetben pedig
14600±288 N-t bírtak ki. A nyírószilárdság a ragasztott kötésen így 9,6±1,2 MPa kezeletlen
és 23,4±0,6 MPa felületkezelt esetén, ez a nyírószilárdság 240%-ra való növekedését jelenti.
A határfelületi energiák nyugvócsepp módszerrel való megvizsgálásán túl véleményem
szerint a felületen kialakult LSFL is szerepet tölt be a nagyobb szakítóerő kialakítása során.
Annak érdekében, hogy vizsgáljam a felület szerepét a ragasztott kötések adhéziójának
kialakítása során, a már elszakított próbatestek felületén maradt ragasztóanyagot vizsgáltam
elektronmikroszkóppal. Összehasonlítási alapot képezve egy kezeletlen DP600-as acél
szakítás utáni felülete látható a 66. ábrán.
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66. ábra: Kezeletlen DP600-as acél ragasztás utáni szakadási képe, baloldali próbatesten
jelölve a SEM felvétel helye
A felületen a ragasztóanyag sötét színnel látható, illetve a kezeletlen már korábban
megismert acélfelület törtfehérrel. Ebben az esetben a felületi adhézió lényegesen
alacsonyabb volt, így a ragasztó helyenként véletlenszerűen leszakadt a DP600-as acél
felületéről. Sem az acél felületén nem látható alaksajátosság a ragasztóval való adhézió
létrejötte során, sem az alsó tartományban a ragasztóanyag tetején nem vehető észre. Egy
LSFL-es felületen végrehajtott ragasztás szakítás utáni képe látható a 67. ábrán.

67. ábra: LIPSS-el rendelkező DP600-as acél ragasztási utáni szakadási képe, bal oldali
mintán jelölve a SEM felvétel pozíciója
Látható, hogy a hidrofil nedvesítésű felület és LIPSS-ekkel módosított DP600-as acél
felületén a 2 komponensű epoxi nagymértékben befolyt és adhéziós kapcsolatot hozott létre
a struktúra alaksajátosságával. A szakítás során a levált ragasztó maradékból látható, hogy
beterítette a ragasztóanyag a struktúrát. A SEM felvételen a szürke sima felületű foltok a
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maradék ragasztóanyagok, hosszanti, a LIPSS alakjával párhuzamos elrendeződésük okán
kijelenthető, hogy képes az epoxi ragasztóanyag befolyni a mikrostruktúrába és azzal
adhéziót kialakítani. Ez az erős adhéziójú és nagyfelületű ragasztás együttesen növelhette
meg az átlapolt minták ragasztott kötésének nyírószilárdságát.
A DP600-as acél ragasztott kötésének nyírószilárdság növelési mechanizmusa sikeresen
került végrehajtásra a megfelelő technológiai adatokkal végrehajtott femtoszekundumos
lézersugaras felületkezelés által. A lézersugaras felületkezelés által gyorsabban és nagyobb
kötési nyírószilárdságot sikerült elérni a ragasztás során, mint a légköri nyomású
plazmasugaras felületkezelés esetén. Ezzel egy gyors és lokálisan alkalmazható, esztétikai
és makro felületi elváltozás nélküli felületkezelési technológiát sikerült kifejleszteni a
DP600-as növeltszilárdságú acélra. A 240%-os nyírószilárdság növekedés által kétféle
eredményt kaphatunk, az első esetben lehetőség nyílik a DP600-as acélt nagyobb szilárdságú
kötéstechnológia környezetben alkalmazni, így teret nyitni újfajta hibrid anyagpárosítások
kialakításának, illetve kiváltható ezáltal más típusú kötéstechnológia.
Vizsgálatot hajtottam végre, hogy megtudjam, mennyi ideig tart a jó nedvesítési hatása
az optimális 51 W-os átlagteljesítménnyel kezelt lemez esetén, így adott időközönként,
vízzel cseppentettem és mértem a peremszöget, melynek eredménye a 68. ábrán látható.
Desztillált víz nedvesítési peremszöge, Θd (°)

100
kezeletlen felület - desztillált víz

90
80
70
60

50
40
30

jó nedvesítés határa

20
10
0

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

fs-lézersugaras felületkezelés óta eltelt idő, t (perc)
68. ábra: Nedvesítési peremszög változása a hidrofil állapotú DP600-as acélon az idő
múlásának függvényében
A 68. ábráról leolvasható, hogy 30 percig még teljesen szétterül a víz a felületen és
körülbelül 45 perc alatt éri el a 20°-os peremszög értéket. Azonban fokozatosan az idő
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múlásával megszűnik a jó nedvesítési állapot. Ez ismét két dolog miatt lehet, az egyik a
levegőben lévő por és részecskék felületre való lerakódása, a másik pedig az aktivált felület
reakcióban lép a levegővel és így fokozatosan elveszti funkcionalizáltságát.
Az elért eredmények összehasonlítása a hazai és nemzetközi irodalommal
A DP600-as acélon elért eredményeimet összehasonlítva más kutatók által elért
eredményekkel elmondhatom, hogy a femtoszekundumos-lézerek alkalmazásában nagyobb
paraméterfelbontásban és részletesebb vizsgálati kísérletsorozatban állapítottam meg a
lézersugár által a felületen létrehozott változások topográfiai és nedvesítési okát.
Így nagyobb mértékben kerültek feltérképezésre a fény-anyag kölcsönhatásaként lezajlódó
folyamatok okai. Továbbá nagyon sok kutatás során a kutatócsoportok csupán a lézersugár
által megváltoztatott határfelületi energia értékét vizsgálják és nem veszik figyelembe ennek
összefüggéseit és alkalmazhatóságát egy adhéziós technológia során, mint például a
ragasztás [270–273].
5.3.4. Polimeren végrehajtott lézersugaras felületkezelési kísérletek
következtetései
Az 5.2.1. fejezetben látható volt a plazmasugaras felületkezelés során, hogy polimer
próbatestek határfelületi energia javítható és növelhető a plazmasugár által. Azonban
lézersugaras felületkezelés esetén ez más módon működik a szakirodalmak alapján. Mind
HIPS-en, mind PA6-os alapanyagon hajtottam végre felületkezelési kísérleteket a
nedvesítési tulajdonságok javítása érdekében. A teszteket az ALFA-LCE 2-es és a Coherent
femtoszekundumos impulzus lézeren végeztem, ahol változtattam a lézersugár foltátmérőt a
felületen,

a

lézersugár

átlagteljesítményét

és

a

pásztázási

sebességeket.

Azt tapasztaltam, hogy a polimer próbatestek lézersugaras felületkezelése alkalmával a
technológia rendkívül érzékeny a polimer felső rétegének megolvadására, degradálódására.
HIPS esetében azt tapasztaltam, hogy a folyamatos üzemű lézersugár legkisebb 10 W-os
folyamatos üzemű átlagteljesítménye is képes roncsolni a polimert, így a szakirodalomban
javasolt

impulzus

beállításokat

vizsgáltam.

Jellemzően

alacsony,

8,5 W-os

átlagteljesítményél a lézerimpulzusoknak nem volt hatása a felület módosítására és a
nedvesítés javítására. Ezzel szemben 9 W-os átlagteljesítmény esetén már az egy helyre
becsapódott impulzusok megolvasztották a polimert és degradációt eredményeztek a
felületen, ez azonban negatív hatást gyakorolt a nedvesítési jellemzőkre. A technológia
problémáját

az

jelenti, hogy a lézersugaras

eljárások

a nem-lineáris optikai

tudományterületéhez tartoznak, tehát a technológiai paraméterek lineáris változtatása, nem
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lineárisan lezajló fény-anyag kölcsönhatási mechanizmusokat eredményez. A jelenségek a
kismértékben

megváltozó

teljesítménysűrűség,

hőmérsékletnövekedés

miatti

abszorpciónövekedés, mind olyan változás, amely egymásra hatásával – kis változtatások
mellett is – különböző anyagtudományi eredményt adnak. Ennek a hirtelen változásnak az
oka, hogy a 9 W-os átlagteljesítményű impulzus már kellően felmelegíti a polimert, így
annak abszorpciója a lézersugárral szemben hirtelen megugrik és átlépjük a polimerre
jellemző üvegesedési hőmérsékletet és a polimer felszíne megolvad, felhabzik a kötelezően
előírt égésgátlók hatására. Több mint 12 különböző beállítás mellett próbáltam jó nedvesítési
eredményt elérni azáltal, hogy a felületet olyan mértékben sugárzom be az impulzusokkal,
hogy az ne degradálódjon, de az elért változtatások csak a nedvesítési peremszög romlásához
vezettek. Azonban a kísérletek során sikerült olyan felületi struktúrát képeznem polimer
felületén, mely során a nagy teljesítménysűrűséggel szublimáltam a polimert, így szinte
degradáció nélkül tudtam mikrostruktúrát létrehozni, ez azonban jelentős esztétikai
elváltozást okozott a felületen. Továbbá a strukturálással csak olyan felületet sikerült
létrehozni, ami a hidrofób irányba változtatja a határfelületet, ez azonban egy adhéziós
technológia szempontjából hátrányos, míg van olyan folyadék lepergetésre, taszításra
alkalmas felhasználás ahol előnyt is jelenthet.
Cardoso és társai, PODR1 alapanyag felületét kezelték 532 nm-es lézersugárral, 70 ps
impulzushosszal, Q kapcsolással Nd:YAG lézerrel, 850 Hz frekvencián. Kutatásukban az
impulzus energia 17 nJ-tól 65 nJ-ig változott. A kezeletlen felület nedvesítési peremszöge
108° volt Ra = 100 nm mellett, míg egy négyzetháló struktúrával amiben a mélyedések 5 µm
távolságra voltak egymástól és 2 µm mély sávok keletkeztek 157°-os peremszöget
eredményezett, Ra = 450 nm-el [42].
Lim és társai szénszál erősítésű polimert felületkezeltek CO2 sugárforrású lézerrel.
Sávos struktúrát hoztak létre 60 m/perc pásztázással, 200 µm-os léptetéssel a kezelési sávok
középvonalán, 130 µm foltátmérővel. A kezelések során a teljesítményt 7,5-től 37,5 W-ig
változtatták. Megállapították, hogy a lézersugár 100 µm mélységig távolított el anyagot a
legnagyobb teljesítmény esetén, így növelve a felület érdességét. Továbbá a felületen már a
szénszálak jelentek meg és a gyanta távolodott el róluk. Azonban 92%-al sikerült növelniük
epoxival történő ragasztás nyírószilárdságát átlapolt kötések során. Ebben az esetben a
szilárdságnövekedés szignifikáns felületi elváltozással járt a makro struktúra okán [205].
A polimerek lézersugaras nedvesítésjavítását az oldhatja meg, ha UV hullámhossz
tartományban (100-350 nm) működő impulzuslézerekkel célozzák meg a mikrostruktúrák
és LIPSS-ek létrehozását [206,218,257,274,275]. Mezera és kutatócsoportja polikarbonátot
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felületkezelt 343 nm-es hullámhosszú impulzus lézerrel. A kezelések során 20 µm lézersugár
folt átmérővel lőttek különböző energiájú és mennyiségű impulzusokat a polimer felületére.
Azt tapasztalták, hogy amennyiben sikerült a polikarbonát üvegesedési hőmérséklete alatti
lokális felületkezelést végrehajtani, 50°C fok alatt, akkor ismétlődő mikrostruktúra jött létre
a felületen mely 53±23 nm mély és 280±8 nm mély volt [200,201,218]. A nedvesítés javítási
folyamat lehetséges magyarázataként kutatók azt állapították meg, hogy a polimerek
felületének szüksége van arra, hogy elérje az üvegesedési hőmérsékletet, vagy akár az
olvadási hőmérsékletet is és így beindulhat a polimer láncok mozgása a felület
módosításához. Ultrarövid impulzusú és alacsony energiájú lézerek esetén azt tapasztalták,
hogy 99%-os átfedésű pásztázások és lézersugár impulzusok becsapódása az üvegesedési és
olvadási hőmérséklet alatt is képesek LIPSS-et létrehozni a felületen. Továbbá a LIPSS
létrehozására a látható, vagy infravörös spektrumban lévő lézersugár hullámhosszok
alkalmazásával nem publikálnak eredményeket a nedvesítés javítása céljából [207]. Ezekből
a sugárforrásokból kilépő fény hullámhossza a legtöbb polimer esetén alacsony abszorpciós
képességet eredményez. Ebben az esetben az elnyelődés közben képződött energia csak a
felület mélyebb rétegeibe vezetődve tud hatást gyakorolni, amely esetén a mélyebb
területeken bomlást és habzást okoz, degradálja azt.

5.4. PLAZMASUGARAS ÉS LÉZERSUGARAS FELÜLETKEZELÉSI
MÓDSZEREK HATÁSMECHANIZMUSÁNAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Polimerek esetén elsősorban a plazmasugaras felületkezelések, míg fémek esetén mind
a plazmasugaras, mind a lézersugaras felületkezelésekkel sikeresen lehetett végrehajtani a
határfelületi energiák módosítását és így a nedvesítés javítását az alapanyagok felületén
anélkül, hogy esztétikai, optikai elváltozást idéztünk volna elő, azonban többszörösére
növekedett egy adhéziós technológia – mint a ragasztás – során, a felületen kialakult
nyírószilárdság. A két innovatív, sugaras felületkezelési eljárás részben hasonló, részben
különböző mechanizmusok útján valósította meg a nedvesítés javulását.
A légköri nyomáson, sűrített levegővel üzemelő plazmasugaras felületkezelő gép egy
plazmafej segítségével generálja a plazmasugarat majd juttatja az alapanyagok felületére,
ahol jellemzően 3 mechanizmus zajlik le:
1. plazma mechanizmus: a felületre becsapódó gerjesztett állapotban lévő protonok és
elektronok a felületen lévő szennyeződéseket távolítják el,
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2. plazma mechanizmus: a gerjesztett részecskék reakcióba lépnek a határfelületi
molekulacsoportokkal és aktiválják azokat, funkcionális csoportokat hoznak létre,
3. plazma mechanizmus: a plazmasugár energiája kismértékben módosítja, simítja a
topográfiát.
Ezek a folyamatok a HIPS polimer esetében kis energia igényűek, hiszen magasabb
pásztázási sebesség mellett is részben lezajlottak, míg fémek, mint a DP600-as acél esetén
több időre, több besugárzott gerjesztett részecskére van szükség a határfelületi réteg
aktiválása érdekében.
Ezzel szemben a lézersugárral létrehozott felületi módosítások, köztük is a
femtoszekundumos impulzusos lézersugár részben hasonló, de más folyamatok zajlanak le:
1. femtoszekundumos-lézer mechanizmus: az impulzusokban összesűrűsödő nagy
teljesítménysűrűségű lézersugár a felületet elérve tisztítja a felületet. Alacsonyabb
teljesítményen ez a felületen lévő szennyezett részecskék elgőzölögtetésében, míg magas
teljesítményen a becsapódó impulzusok helyén lezajló hiperszublimáció okán megy végre.
Utóbbi esetében egy kisméretű „plazmarobbanás”, plazmaképződés megy vége a felületen.
2.

femtoszekundumos-lézer

mechanizmus:

megfelelő

technológiai

adatok

alkalmazásával a nagyteljesítménysűrűségű, lineárisan polarizált impulzusokban lévő
elektromos és mágneses hullámok interferenciája kapcsán egy felületi mikrostruktúra alakul
ki a kezelt alapanyagon. Ez a kutatásom során a lézersugár polarizációjára merőleges, a
lézersugár hullámhosszánál kisebb, a felületen létrejövő periodikusan ismétlődő struktúra.
Az elrendeződés a LIPSS, abból is az LSFL.
3. femtoszekundumos-lézer mechanizmus: a felületkezelés közben a felületre becsapódó
impulzusok energiája által a felületen létrehozott plazma aktiválja a felületen lévő
határfelületi molekulacsoportokat, hasonlóan a plazmasugaras felületkezeléshez képest.
Különbség, hogy a plazmasugaras felületkezelés során a gerjesztett, plazmaállapotban lévő
részecskék becsapódnak a felületre, míg az femtoszekundumos-lézersugár során közvetlen
a kezelt alapanyag felületi rétegének egy része alakul át gerjesztett, plazma állapotú anyaggá
és így lép kapcsolatban a környező molekulacsoportokkal.
A felületek tisztítása, a szennyeződések eltávolításának mechanizmusa mind a két
felületkezelési eljárás során végbemegy. Hasonlóan a levegő érintkezésével, tehát oxigén
jelenlétében végbemenő plazmaképződés során megvalósuló felületi molekulacsoport
aktiváció mind a két felületkezelési típus során feltételezhetőleg végbemegy. A legnagyobb
különbség a két eljárás között, hogy a lézersugaras technológia a nagy teljesítménysűrűségű
femtoszekundumos-impulzusai által képes a felület mikro strukturálására és így a relatív
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felület megnövelésére, speciális mikro felületi geometriák kialakítására a nedvesítési
jelenségek nagymértékű javítása mellett. Továbbá összehasonlítva a két eljárás működési
sebességét, a fém szubsztrát esetében a lézersugaras felületkezelés produktivitása
többszöröse a plazmasugarasnak, míg a plazmasugaras az a jelenlegi technológia, ami a mai
ismeretek mellett polimeren hatékonyabb.
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6. ÖSSZEFOGLALÁS
Kutatásaim során vizsgáltam a nagy ütésállóságú járműipari polisztirol és a DP600-as
növeltszilárdságú acél felületi nedvesítési jellemzőinek megváltoztatásának lehetőségeit
légköri nyomású plazmasugaras felületkezeléssel, továbbá femtoszekundumos lézersugaras
impulzusokkal. A kezelések fő célja az volt, hogy olyan felületmódosítási technológiát
határozzak meg mellyel a felület makro elváltozása nélkül lehet jó nedvesítési, hidrofil
állapotot elérni, majd meghatározni az ehhez tartozó optimális kezelési technológiai
adatokat. A hatékony eljárás feltárása érdekébe nyugvócsepp módszeres nedvesítési
peremszögmérést alkalmaztam desztillált vízzel és eltilénglikollal, majd Fowkes energia
elmélete alapján a felületi energia értékére optimalizáltam a felületkezelési eljárásokat.
A topográfiai változásokat felületi érdességmérés és SEM felvételek alapján vizsgáltam.
A hidrofil nedvesítésű minták adhéziós nyírószilárdság növelésére ragasztási teszteket
hajtottam végre, hogy visszaigazolást nyerjek a szakirodalmi adatokkal összehasonlítva a
hidrofil állapot és a nagy energiasűrűségű felületkezelési eljárások nedvesítésváltoztató
hatása és az adhéziós nyírószilárdság növekedés között.
A dolgozat eredményei tartalmazzák a különböző kezelések előtolási sebesség, távolság,
teljesítmény és egyéb beállításainak részletezését és ezek következtetését és magyarázatát a
nedvesítés változtatására majd pedig az átlapolt ragasztott kötések nyírószilárdság
növekedésére.
HIPS járműipari polimer lemez alkalmazásában vizsgáltam a légköri nyomású sűrített
levegővel üzemelő plazmasugaras felületkezelés hatását, ahol a plazmasugaras szórófej
előtolási sebességének és a plazmasugár kilépésének magassága és a polimer közötti
távolság változtatásával vettem fel egy technológiai térképet, melyből látható a felületi
energia változása a plazma besugárzásának függvényében. A HIPS átlapolt ragasztott
kötésének optimalizálásával a felületkezelt, hidrofil állapotú polimer és a kezeletlen között
két és félszeres nyírószilárdság növekedést értem el.
DP600-as növeltszilárdságú acéllemez esetén is a plazmasugaras felületkezelés
hatékonyságát vizsgáltam, azonban itt az eljárás kisebb hatékonysággal végrehajtható.
A legközelebbi plazmafej és acéllemez közötti távolság alkalmazásával és lassú előtolási
sebességgel sikerült elérni jó nedvesítési peremszög állapotot, de nem hidrofilt. Ezen
feltételek mellett azonban az átlapolt ragasztott kötések nyírószilárdsága itt is több, mint
kétszeresére nőtt.
Növeltszilárdságú járműipari acél vonatkozásában a vizsgált zártcsöves, ipari nyílt
rendszerű CO2 és femtoszekundumos lézerrendszer közül a jó nedvesítési állapot, a felület
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makro elváltoztatása nélkül az ultrarövid impulzusú lézersugarakkal volt elérhető. Sikerült
olyan beállításokat alkalmazni mely során a vizsgálati folyadékok minden esetben hidrofil
állapotot értek el, miközben szabad szemmel nem lehet változást észrevenni a felületen.
Ebben az esetben sikerült elérni a DP600-as acélon a legnagyobb nyírószilárdság növekedést
mely során 243%-ra nőt az átlapolt kötés erőssége nyírás esetén, tehát sikerült a
nyírószilárdság megsokszorozása a kezdeti felvetésekhez igazodva.
Megállapítottam, hogy a femtoszekundumos lézersugár az acél felületén mikro és nano
felbontási szinten milyen elváltozást okoz. Miként jelennek meg a felületen a különböző
periodikusan ismétlődő felületi struktúrák és ezek milyen hatással vannak a ragasztásra.
A kutatási irány jövőbeli folytatásának fókusz pontjába szeretném helyezni, hogy
anyagtudományi és felületkezelési szempontból felmérjem, hogy pontosan milyen
összefügés található a különböző felületi érdességi értékek, a jó nedvesítés, a hidrofil felület
és a ragasztástechnológia között. Szeretném felmérni mi az a határ, amiben egy adott anyag
felületének ragasztástechnológiai szilárdságát maximalizálni lehet, majd SEM, AFM és XPS
vizsgálatokkal magyaráznám a felületek pontos megváltozásának jellemzőit és okait.
Kutatásaim során számos publikáció született nemzetközi IF-es folyóiratokban.
A doktori értekezéshez végigjárt kutatási út egyik legszebb pontja, hogy az egyik publikációt
megtalálva annak részletezése során egy nagy iparvállalati cég is felismerte a felületek
kötéstechnológiája során a felületkezelés és a felületi nedvesítés jelentőségét, melynek
következménye egy konzorciumban megvalósuló 2,5 éves kutatásfejlesztési projekt lett.
Felismertem, hogy ez egy olyan tématerület mellyel kiemelten kell és szeretnék a jövőben a
Ph.D. fokozaton túl is foglalkozni.
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7. TÉZISEK – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A dolgozat új tudományos eredményei, a vizsgálatba vont anyagok és eszközök
területére, a dolgozatban bemutatott adattartományban.
1. Tézis:
A

és

hidegplazmasugaras

hatásmechanizmusának

vizsgálata

femtoszekundumos
alapján

lézersugaras

megállapítottam,

hogy

technológia
ugyanolyan

plazmasugaras felületkezelési adatok esetén (4 mm felület-plazmafej távolság és 7 m/perc
előtolási sebesség) a DP600-as anyagon 40±5 mN/m, míg HIPS-en 88,1±5 mN/m felületi
energia értéket lehetett elérni. A kikísérletezett plazmasugaras technológiák HIPS és DP600
kiválasztott anyagoknál is, míg a femtoszekundumos lézersugaras technológia csak a
DP600-as anyagon javítja szignifikánsan a felületi energiák változásán keresztül a ragasztott
kötések

nyírószilárdságát.

A

HIPS

anyagnál

nem

volt

elérhető

az

1035 nm

hullámhossztartományú és 300 fs impulzus idejű lézersugárral nedvesítést javító
felületkezelés [S2,S4,S6,S9-S12].
2. Tézis:
Nagy ütésállóságú polisztirolon hidegplazmasugaras felületkezelési technológiával
meghatároztam a legnagyobb felületi energiával rendelkező technológiai adattartományt.
A meghatározott optimalizált adatok a plazmaszóró fej 7 m/perc-es előtolási sebessége és a
felület-plazmafej 10 mm távolsága, a maximális 1000 W teljesítményen. Ezzel a beállítással
88,7±5 mN/m-re növeltem a felületi energia értékét. A kikísérletezett plazmasugaras
felületkezeléssel HIPS polimer esetében a kezeletlen mintához képest a ragasztott kötések
maximális nyírószilárdsága átlapolt kötések esetén átlagosan 0,54±0,09 MPa-ról
1,61±0,04 MPa-ra nőttek [S2,S6,S9-S11,S19].
3. Tézis:
DP600 növeltszilárdságú acélon hidegplazmasugaras felületkezelési technológiával
felmértem a felületi energiák változását 0,07, 0,35, 0,7, 2, 7, 12 és 17 m/perc-es plazmafej
előtolási sebesség és 4 mm felület-plazmafej távolság és 1000 W teljesítmény esetén.
0,07 m/perc előtolási sebesség alkalmazásával 84±5 mN/m felületi energia értéket értem el.
A DP600-as acél ragasztott átlapolt kötésinek maximális nyírószilárdságát átlagosan a
kezeletlen

9,6±1,2 MPa-ról

22,2±0,6 MPa-ra

által [S6,S10,S11].
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növeltem

a

felületkezelés

4. Tézis:
Femtoszekundumos impulzuslézer alkalmazásával kimutattam a technológiai adatok
nedvesítés változtató hatását DP600-as növeltszilárdságú acélon. Meghatároztam az
optimális technológiai adatokat, amelyekkel 1035 nm-es hullámhosszú, 80 µm átmérőjű,
300 m/perc pásztázási sebességű, 60 µm kitöltésű, 188 kHz ismétlésű, 300 fs impulzus idejű
és 51 W-os átlagteljesítményű lézersugár alkalmazásával esztétikai romlás nélküli érhető el
a hidrofilitás. Az optimalizált lézersugaras felületkezeléssel elért hidrofil felületi állapotú
DP600-as acél ragasztott átlapolt kötésének maximális nyírószilárdságát átlagosan a
kezeletlen 9,6±1,2 MPa-ról 23,4±0,6 MP-ra növeltem. Kimutattam, hogy kezeletlen
felületek esetén a szakadás adhéziós hibaként történik, míg kezelt felületek esetén döntő
mértékben kohéziós a szakadás [S4-S7,S10,S12].
5. Tézis:
Megállapítottam, hogy mind a HIPS polimer, mind a DP600-as acél az idő múlásával
elveszíti a hidrofil állapotát. A kezelt felületek levegőn, normál fényviszonyok között,
szobahőmérsékleten való tárolás során, hidrofil nedvesítési állapotról kiindulva a desztillált
vízzel vizsgált 20° nedvesítési peremszöget a HIPS polimer 43 óra alatt haladta meg, míg a
DP600-as acél 45 perc elmúlásával lépte át [S2,S6,S9,S13].
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8. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Elsősorban köszönöm a támogatást a Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és
Informatikai

karán

az

Innovatív

Járművek

és

Anyagok

Tanszéknek

(2020-ig

Anyagtechnológia Tanszék), ahol külön köszönöm a támogatást a tanszékvezetésnek és
kollégáimnak, akik támogattak a szakmai vizsgálati kérdésekben és az oktatási feladatokban.
Köszönöm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia
Tanszékének és a tanszék összes dolgozójának személyes támogatását.
Kiemelt köszönetet mondok témavezetőmnek Dr. Weltsch Zoltánnak. Ő az, aki hallgató
koromban oda ült hozzám és a kezdeti lépésekben is fáradhatatlanul magyarázta el a kutatási
és vizsgálati folyamatok alapjait, aki rámutatott, hogy a kutatások „sötét erdejének” útjai
néha szép tisztásra vezetnek.
Köszönöm TDK-s hallgatóimnak, Juhász Gergelynek és Tajti Ferencnek kitartó
munkájukat, mellyel hozzájárultak kutatómunkám sikerességéhez, a dolgozat megírásához.
Köszönöm még:
Dr. Hlinka Józsefnek, aki az első tudományos dolgozatom mellett végig támogatott és
témavezetőmmel együtt bevezettet a kutatás világába.
Dr. Buza Gábornak, aki a lézersugaras technológiák során felmerült kérdéseimben
támogatott.
Dr. Takács Jánosnak, aki szakmai segítséget nyújtott kérdéseim és a dolgozat felépítése
során.
Dr. Belina Károlynak, a polimeren lezajló jelenségek értelmezésében.
Barna Gábornak, hogy segítségemre volt a plazmasugaras felületkezelések során.
Dr. Nagy Balázsnak és Dr. Varjú Patríciának a SEM felvételek készítésében a segítséget.
Johanyák Editnek a dolgozat lektorálásában való segítségét.
A kutatással és dolgozatírással telt napok során is sokszor, most is a dolgozat végére, de
sohasem utoljára marad a család. Szeretném megköszönni édesanyámnak, édesapámnakⴕ a
támogatást, amit a tanulmányaimhoz nyújtottak és mindig támogattak.
Köszönöm a legfontosabb személynek, aki barátom, társam, szerelmem és feleségem,
Hatoss Fanninak, aki mindennap támogatott a munkámban, aki nélkül nem tudtam volna
sem ezt a dolgozatot, sem más tudományos munkát elkészíteni.
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