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1. BEVEZETÉS 

A járműiparban is megjelenik a járművek környezetbarát kialakítása, a fogyasztás és így 

a szennyezőanyag-kibocsátás redukálása [1–3]. 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 [1,3]. A 

megvalósításnak egyik megfelelő módja lehet, ha a lehetséges alkalmazási területeken 

növeltszilárdságú acélokat és modern polimer anyagokat alkalmazunk [4–7]. Azonban a 

különböző tulajdonságokkal rendelkező elemek közötti kötéskialakítás még problémákat 

okoz és kihívások elé állítja a járműgyártókat [8–12].  

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 [13–18]. 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 [19]. Ezeket azonban 

befolyásolja napjaink ragasztástechnológiájának kihívása, a ragasztandó felületek 

nedvesítési jellemzői. A szilárdsága visszavezethető arra, hogy milyen kapcsolatot létesít a 

kötőanyag az összekötendő alapanyagok felületén [20–22]. Minél nagyobb a felületi 

energiája a vizsgált anyagunknak, annál nagyobb lesz a felületen alkalmazott adhéziós 

technológia szilárdsága. A modern járműiparban használt alapanyagok az esetek 

többségében rossz nedvesítési jellemzőkkel rendelkeznek. Ezek alapállapotban történő 

kötése szilárdsági korlátokhoz és akadályokhoz vezetne. Megfelelő előkészítési, 

felületkezelési eljárást alkalmazva ellenben számunkra kedvező módon tudjuk befolyásolni 

a nedvesítési értékeket [23–25]. 

A nagy energiasűrűségű sugaras felületkezelések mint például a plazma- és lézersugaras 

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 járműipari 

ragasztástechnológia nyírószilárdságának megtöbbszörözését. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A járműiparban az alapanyagfelhasználási tendenciák a modern növeltszilárdságú 

acélok és nagy ütésállóságú polimerek irányába tolódnak, azonban az alapanyagok 

fejlesztése mellett párhuzamosan az anyagok kötési minőségén is kell fejleszteni. Egyik 

ilyen feltörekvő kötési módszer a ragasztás. A ragasztástechnológia fejlesztése érdekében a 

felületi adhézió növelése a cél a különböző alapanyagokon, amit a határfelületek 

módosításával lehet elérni. A felületi feszültséghez szorosan kapcsolódik a nedvesítés 

fogalma, amely a határfelület változására utal. A legelterjedtebb és széleskörben alkalmazott 

felületi energia számítási elmélet a Fowkes módszere [26–29]. A nedvesítési 

peremszögméréssel majd Fowkes felületi energia számításával már meghatározható egy 

anyag nedvesítési tulajdonsága. Azonban elvárás, hogy ezt változtatni is lehessen. Erre 

nyújthatnak megoldást a különböző felületkezelési módszereket. Két olyan, tendenciájában 

feltörekvő technológia van, aminek ilyenfajta nedvesítésjavító felületmódosító alkalmazása 

nem terjedt még el, de nagy lehetőség van benne, kiemelkednek a hagyományos mechanikai-

kémiai felületkezelésekből, ilyen a plazma- és lézersugaras felületkezelés. 

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 [30]. 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 [31]. 

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 [32].  

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 

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 [33]. 
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Innovatív alkalmazási 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 [34]. 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 [35]. Réz felületén Hlinka József 

kísérletezett Nd:YAG lézerrel, ahol nedvesítésváltoztató hatást ért el lágyforrasztott kötések 

vizsgálata során [36]. Demir és társai AZ31 magnézium ötvözet vízzel szemben való 

nedvesíthetőségét tanulmányozta, arra a következtetésre jutottak, hogy a lézersugaras 

felületkezelés által, az oxidált felület méretének növelése lehetővé teszi a nedvesítési 

peremszög csökkenését [34].  

Több szerző, mint Ngo és Chun kutatásaikban javasoltak egy módszert, mely során 

fémek alacsony hőmérsékletű lágyítása során hidrofób felületek keletkeztek [37]. 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 [38]. Bizi-Bandoki és társai azt 

állították, hogy a nedvesíthetőség javítása az új funkcionális molekulacsoportok 

megjelenésével magyarázható. Így a különböző hőbehatások a felületre nedvesítésjavító 

hatást értek el a felületi molekulacsoportok hőbehatás útján létrehozott változása által [39]. 

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 

kismértékű szilárdságnövekedést eredményezett, azonban már ez is szignifikáns változást 

jelent [40]. 

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 romlását tapasztalták [41]. 
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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 

Vizsgálati anyagok 

Az első vizsgálathoz alapanyagnak nagy ütésállóságú polisztirolt választottam.  

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. Ez 

az alapanyag képviseli a járműipari polimeren végrehajtott kutatásokat. 

A fémek közül vizsgálataimhoz a járművek karosszéria alapanyagként is széleskörben 

alkalmazott DP600-típusú, bevonat nélküli acélt használtam[42–47][42–47][42–47][42–

47][42–47][42–47]. 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. 

A próbatestek alapterületét 25 x 55 mm2-re határoztam meg. Ez megfelelő a 

felületkezelési, nedvesítési, mikroszkópi és ragasztástechnológiai vizsgálatokhoz.  

Hidegplazmasugaras felületkezelő rendszer 

A felületkezeléshez a PlasmaTreat OpenAir® légköri nyomáson, sűrített levegővel 

üzemelő rendszerét használtam. A hidegplazmát egy plazmagenerátorral állítottam elő, 

amelynek maximális kimenő teljesítménye 1000 W volt. A generátorhoz plazmafej és egy 

nagy feszültségű transzformátor csatlakozott. A gépet 21 kHz-en használtam. A plazma 

kilépési pontja excentrikusan a fej szélén volt elhelyezve, majd az 2500 fordulat/perc-el 

forogva oszlatta el az energiát egységesen a szórás sugarában. Változó technológiai beállítás 

az alapanyag kezelendő síkja és a plazma sugárzó fej közötti távolság és az egyenes vonalú 

fő mozgás sebessége volt. 

Ultrarövid impulzusos femtoszekundumos lézerrendszer 

A felületkezelésekhez femtoszekundumos impulzus üzemben működő Coherent 

Monaco 1035 nm hullámhosszú lézert alkalmaztam. A gép maximálisan 60 W teljesítmény 

kibocsátására képes 300 fs impulzusidővel és a hullámhossza 1035 nm. A frekvencia 

188 kHz-t, a fókuszfolt sugárátmérője 80 µm, a kitöltés 60 µm volt.  

Szobahőmérsékletű nyugvócsepp módszeres peremszög mérési módszer 

A felületkezelések után közvetlen a mintadarabokon nedvesítési peremszöget mértem 

szobahőmérsékleten nyugvócsepp módszerrel. Mikropipetta segítségével 5 µl-es cseppeket 
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használtam a méréshez. A cseppentéshez két folyadékot használtam a Fowkes módszer 

alkalmazása végett, desztillált vízet és >=99% tisztaságú etilénglikolt.  

Pásztászó elektronmikroszkópos vizsgálatok jellemzői 

A pásztázó elektronmikroszkópos (Scanning Electron Microscope, SEM) vizsgálatok 

során a felületkezelések topográfiaváltoztató képességét célom vizsgálni. A vizsgálatokhoz 

alkalmazott SEM berendezések a Zeiss Sigma és Tescan MIRA rendszerek voltak.  

Ragasztástechnológiai kísérletek bemutatása, a nyírószilárdság meghatározásának 

folyamata 

A HIPS kötéstechnológia kísérletsorozatában a ragasztáshoz Loctite 4080 hibrid 

ragasztót használtam, amely egy cianoakrilát/akril hibrid szerkezeti ragasztó. 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. Ez a típusú ragasztó kimondottan alkalmas fémek 

nagyszilárdságú ragasztására. A fémlemezek esetén a ragasztott terület 25 x 25 mm2 volt. 

A ragasztott kötéseken egy INSTRON 5900R 4482 univerzális vizsgálógéppel 

szakítóvizsgálatot végeztem. A külpontos húzás elkerülése érdekében közdarabokat 

alkalmaztam a megszorítás során, hogy a húzás tengelye a ragasztott felülettel párhuzamos 

és egybeeső legyen. Az átlapolással ragasztott próbatestek ragasztott kötéseinek 

nyírószilárdságát a ragasztott felületen fellépő feszültség átlagával jellemeztem. 

5.  EREDMÉNYEK ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK 

Az eredményekben bemutatom a kutatásom során HIPS polimeren és DP600-as 

növeltszilárdságú acélon elért felületmódosító hatásokat és azok követezményét a ragasztott 

kötések szilárdságnövekedésére. Bemutatom a felületkezelések időfüggésének vizsgálatát, 

illetve a két felületkezelési módszer hatásmechanizmusának összehasonlítását. 

HIPS polimer plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata 

A rossz nedvesítésű HIPS kezeletlen állapotú felületi energiája mindössze 27,4 mN/m. 

A hidegplazmasugaras vizsgálati 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 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. Minden 
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kombinációban öt lemezt kezeltem. Az eredmények bemutatása során jellemzően az 

összesített határfelületi értékkel, tehát a poláris és diszperzív energia érték összegével 

célszerű jellemezni a nedvesítés változását a különböző felületkezelési adatok 

függvényében. Az 1. ábrán látható határfelületi energia térképpel lehet meghatározni a 

plazmasugaras felület kezelési konfigurációk nedvesítés változtató tendenciáját.  

A diagrammok tendenciáján elsősorban megfigyelhető a plazmasugaras felületkezelés 

felületaktiváló és így a nedvesítési peremszögre csökkenést gyakorló hatása. 

 

1. ábra: Határfelületi energia változásának térképe HIPS alapanyagon a plazmasugaras 

felületkezelési adatok függvényében 

A diagram tendenciáját 3 területre lehet osztani. Elsőként a plazmasugaras felületkezelés 

kezdetében, amikor vagy túl gyorsan haladunk vagy túl távol vagyunk a HIPS felületéttől 

már elkezdődik a felületi energia értékek fokozatos növekedése. Minél nagyobb mértékű a 

plazmasugaras felületkezelés energiája a felületen annál jobban érvényesül a felületaktiváló 

hatása. A felületi energia értékek ilyenfajta növekedésének oka a plazma többlet energiája 

által megvalósított határfelületi molekulacsoportok megváltoztatása.  A második szakaszban 

elérhető a teljes hidrofil állapot a felületen, ilyen a 7 m/perc pásztázási sebeséggel és 10 mm 

távolságból végrehajtott felületi kezelés. Ezekben az esetekben annyi energiát közöltem a 

HIPS felületével, hogy megvalósult a határfelületi molekulacsoportok funkcionalizálása és 

ez abban nyilvánul meg, hogy a kiindulási állapotokhoz képest teljes hidrofilitást sikerült 

elérnem a felületen. A harmadik szakaszban a hidrofil állapotot a lassú és közeli kezelés 
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roncsolni kezdi annak túlzott mértékű hőbevitele okán, így romlanak a nedvesedési 

tulajdonságok. A nedvesítési és felületi energia javulásának meghatározható egy optimuma, 

ez a 7 m/perc-es plazmafej előtolási sebesség és 10 mm felület-plazmafej távolság. Ebben 

az állapotban volt minden peremszögérték 0°, tehát a felület hidrofil míg a felület energia 

értékek 88,7±5 mN/m-re nőttek.  

A HIPS ragasztástechnikai kísérletsorozatában kezeletlen, csupán a védőfólia 

eltávolítását követően, illetve optimális beállításokkal felületkezelt HIPS próbatest párok 

átlapolt kötésének ragasztását végeztem el majd azok nyírószilárdságát vizsgáltam.  

Az eredmények a 2. ábrán láthatóak, az elért eredmények átlagát és szórását tüntettem fel. 

 

2. ábra: Kezeletlen és optimális technológiai adatokkal, plazmasugárral felületkezelt 

HIPS próbatestek átlapolt szakításának eredménye 

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. 

DP600 növeltszilárdságú acél plazmasugaras felületkezelési kísérletsorozata 

A kísérlettervemben a plazmasugaras pásztázófej és az acéllemez közötti távolságot 

állandó 4 mm-re választottam. A berendezés teljesítményét 100%-on alkalmaztam és így a 

változó beállítás a plazmasugár haladási sebessége volt. Itt 17, 12, 7, 2, 0,7 majd 0,35 és 

0,07 m/perc sebességeket alkalmaztam. A kezeletlen alapanyag felületi energia értékéről 

meghatároztam, hogy a DP600-as acél zsírtalanított, tisztított felülete rossz nedvesítési 

jellemzőkkel és alacsony felületi energiával rendelkezik, 26 mN/m-rel. Az eredmények 
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tendenciájából megállapítható, hogy a kiindulási felületi energiához képest már a 17 m/perc-

es felületkezelés is eredményt ért el, az így elért teljes felületi energia értéke 38 mN/m 

volt (3. ábra). 

 

3. ábra: Plazmasugárral felületkezelt DP600-as acéllemez felületi energiáinak változása 

különböző előtolási sebesség alkalmazása esetén 

A DP600-as acél felületének nedvesítőképesség javítása céljából a sebességen 

lassítottam, 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 molekulacsoportokot, 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 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 legnagyobb felületi energia érték 84±5 mN/m.  

A felületkezelt DP600-as acéllemez leglassabb, 0,07 m/perces előtolási sebesség és 

4 mm távolságú plazmasugaras felületkezeléssel kerültek végrehajtásra a ragasztási 
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kísérletek 2 komponensű epoxi alkalmazásával. A 4. ábrán látható eredményekből 

megállapítható, hogy a plazmasugaras felületkezelés nagymértékben növelte az acél 

ragasztott kötésének nyírószilárdságát. 

 

4. ábra: Kezeletlen és plazmasugárral felületkezelt DP600-as acélpárok ragasztási 

nyírószilárdságának eredményei 

A kezeletlen DP600-as acél átlapolt kötésének ragasztása 6007±734 N-nál, míg a 

0,07 m/perc-es 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 

növekedést mutat. 

Ultrarövid impulzusos lézerrel végrehajtott felületkezelés DP600-as acélon 

Minden próbatestet különböző technológiai adatokkal kezeltem, majd a kezelést 

követően, megvizsgáltam a nedvesedési tulajdonságait peremszögméréssel vízzel és 

etilénglikol alkalmazásával is. Az előzetes tapasztalatok alapján az 300 m/perc pásztázási 

sebességet választottam. 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 nagy felbontásban 

vizsgáltam 0-tól a maximális 60 W-ig Az így módosított felületeken végrehajtottam a 

nedvesítési vizsgálatokat majd a mért peremszögekkel Fowkes egyenletrendszere alapján 

kiszámoltam az egyes kezelések hatására elért határfelületi energiaváltozást, melyet a 

(5. ábra) mutat be. A kezeletlen felületen mért értékeket vízszintes vonallal jelöltem. 
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5. ábra: A határfelületi energia változása DP600-as acélon a femtoszekundumos 

lézersugaras felületkezelés hatására 

Az 5. ábrán látható, hogy az fs-lézersugár átlagteljesítmény növekedésének 

függvényében nő a határfelületi energia értéke is. A kezeletlen 26 mN/m-es határfelületi 

energiához képest a 10 W-os átlagteljesítmény felett kezelt lemez energiája 85 mN/m-re 

nőtt. Az 51 W-os átlagteljesítményhez tartozó kezelt felületen értem el a legjobb nedvesítést 

és ezt határoztam meg optimális felületkezelési adatnak. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy sikerült javítani a nedvesedési tulajdonságokat femtoszekundumos 

lézersugárral. 

Ragasztási kísérletet hajtottam végre a kezeletlen és femtoszekundumos lézersugárral 

kezelt DP600-as acéllemezeken. Kezeletlen és az 51 W-tal kezelt lemezen végeztem 

ragasztást. A kezeletlen a rossz nedvesítésű, az 51 W-os átlagteljesítménnyel kezelt 

acéllemez a hidrofil, legjobb terülést mutató felületű. Mind a két féle lemezből öt párt 

ragasztottam össze és vizsgáltam meg szakítóvizsgálattal. A szakítóvizsgálat eredményeiből, 

a 6. ábrán látható, hogy a kezelés hatására a ragasztás nyírószilárdsága több mint a duplájára 

nőtt.  
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6. 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-es 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 7. ábrán. A felületen a ragasztóanyag sötét színnel látható, 

illetve a kezeletlen már korábban megismert acélfelület törtfehérrel. 
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7. ábra: Kezeletlen DP600-as acél ragasztás utáni szakadási képe, baloldali próbatesten 

jelölve a SEM felvétel helye 

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 8. ábrán. 

 

8. 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-el 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 

maradék ragasztóanyagok, hosszanti, a LIPSS alakjával párhuzamos elrendeződésük okán 
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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.  

Felületkezelések időfüggésének vizsgálata 

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 (9. ábra) ábrázolom a mért peremszög 

értékeket a kezeléstől eltelt idő függvényében. 

 

9. 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 [48]. 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.  

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 10. ábrán látható. 
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10. ábra: Nedvesítési peremszög változása a hidrofil állapotú DP600-as acélon az idő 

múlásának függvényében 

A 10. 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 

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. 

6. TÉZISEK – ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

A dolgozat új tudományos eredményei, a vizsgálatba vont anyagok és eszközök 

területére, a dolgozatban bemutatott adattartományban. 

1. Tézis:  

A hidegplazmasugaras és femtoszekundumos lézersugaras technológia 

hatásmechanizmusának vizsgálata alapján megállapítottam, hogy 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]. 
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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 növeltem a felületkezelés  

által [S6,S10,S11]. 

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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